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1. Presentación do centro 
 

O CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel ten a súa orixe nunha Orde do 11 de 

novembro de 1969 (BOE 27 novembro 1969) mediante a cal se crea a Escola de 

Mestría Industrial de Ourense, na que se impartían as ensinanzas de  Formación 

Profesional Industrial correspondentes ao Grao de Mestría na Sección Mecánica 

da rama do Metal e na rama de Electricidade. Polo que se refire ó Grao de 

Aprendizaxe, as súas ensinanzas comprendían as seguintes especialidades: 

Mecánica do automóbil na rama do Automobilismo; Instalador-montador na 

rama de Electricidade, e Delineante industrial e Delineante da Construción, na 

de Delineantes.  

A súa creación deu resposta ao establecido no Capítulo Terceiro da Lei 14/1970, 
de 4 de agosto, Xeral de Educación e Financiamento da Reforma Educativa e ao 
Plan Escolar de Galicia. 

Por medio do Decreto 2206/1975, de 23 de agosto (BOE 20 setembro 1975) pasou 

a denominarse «Instituto Politécnico de Formación Profesional» debido á 

diversidade de especialidades que nel se impartían.  

Posteriormente, o centro foi acollendo novas ramas e especialidades, como a 

Administrativa e Comercial, ata que o seu propio crecemento natural deu lugar 

a novos centros de FP como o Instituto «A Farixa» (curso 1981/82), centro que se 

iniciou co propio profesorado e alumnado das especialidades de Delineación e 

Electrónica procedentes do Instituto Politécnico.  

No curso 1987/88 as ramas de Metal e Electricidade foron desprazadas ao 

Instituto «12 de Outubro» e implantáronse, no noso centro, novas 

especialidades: nomeadamente, na rama Sanitaria as de Laboratorio, Prótese 

Dental e Enfermaría. Ampliouse, asemade, a rama Administrativa coa 

especialidade de Informática de Xestión. 

No curso 1998/99, debido a implantación do Ensino Secundario Obrigatorio (ESO) 

no centro, trasladouse ao IES Universidade Laboral a rama de Automoción. Pasou 

a ser, entón, un Instituto de Secundaria coa nova denominación de «IES A 

Carballeira». 

Como consecuencia das sucesivas ampliacións e modificacións da oferta 

educativa, procedeuse e ampliar e reestruturar o edifico. Inicialmente foi 

construída a ala frontal Oeste e a zona de talleres (destinada na actualidade a 

aulas polivalentes e laboratorios da Familia de Química e Sanidade). 

No ano 1996 levouse a cabo a construción do polideportivo cuberto. 
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Posteriormente ampliouse a zona que hoxe ten dúas plantas. Os talleres de 

electricidade e metal reconvertéronse en laboratorios da rama de Sanidade 

(1988).  

A finais do curso 2011/12 mudou de nome pasando a chamarse IES A Carballeira 

Marcos Valcárcel como homenaxe ao que fora profesor do centro e historiador, 

Marcos Valcárcel López. 

No curso 2013/14 desapareceron as ensinanzas de ESO e de Bacharelato do IES 

ao converterse nun Centro Integrado de Formación Profesional a través do 

Decreto 49/2013, do 21 de marzo, polo que se crean e se transforman institutos 

de educación secundaria da Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 25 marzo 

2013). Pasa, deste xeito, a integrarse na Rede Galega de Centros Integrados. 

Nese curso 2013/2014 dá a benvida á incorporación da Familia Profesional de 

Química, que veu a acompañar ás xa tradicionais de Informática e Sanidade. 

 

O ano 2019 supuxo o 50º aniversario do nacemento do Centro Integrado de 

Formación Profesional «A Carballeira» de Ourense. Foron diversas as xeracións 

de mozos e mozas, homes e mulleres que depositaron no noso centro a súa 

confianza nunha formación profesional sólida, seria, garante de respostas 

eficientes ao máximo nivel de esixencia e actualidade, unha formación 

profesional moderna, adaptada ás necesidades do tecido produtivo ourensán, 

galego, español, europeo e internacional nas familias profesionais que albergan 

os cincuenta anos de historia que representamos con orgullo día a día tódolos 

homes e mulleres que formamos parte do CIFP A Carballeira. 

No curso 2020/2021 incorporáronse ao noso centro ensinanzas da Familia 

Profesional de Seguridade e Medio Ambiente, e o Curso de Especialización en  

Cultivos Celulares. No curso 2021/2022 ampliouse a oferta formativa das 

Familias Profesionais de Informática e Sanidade co Curso de Especialización en 

Desenvolvemento de Videoxogos e Realidade Virtual, e módulos formativos do 

Ciclo Superior de Anatomía Patolóxica en réxime modular. No presente curso 

2022/2023 ampliouse a oferta educativa da familia profesional de Sanidade coa 

dobre titulación en réxime dual do ciclo medio de coidados auxiliares de 

enfermaría e atención a persoas en situación de dependencia. 

O CIFP “A  Carballeira-Marcos Valcárcel” integra, como seu nome indica, ensino 

profesional  ordinario, modular, de persoas adultas e dual. Asemade, dá resposta 

á crecente demanda de acreditación de competencias profesionais de 

traballadores e traballadoras en activo, e accións formativas para persoas 

desempregadas. 
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O noso centro é pioneiro en innovación tecnolóxica, científica, didáctica e 

solidaria. Boa proba diso son os programas internacionais nos que participamos 

(Comenius, Erasmus,..), os cinco premios á innovación didáctica e científica 

recibidos  e os proxectos tecnolóxicos solidarios (Proxecto Labdoo, entre outros) 

que fan do noso centro un referente na Formación Profesional. 

Os Centros Integrados de Formación Profesional son protagonistas na 

cooperación entre o sistema de Formación Profesional e contorno produtivo 

sectorial e local, incrementando os vínculos coas empresas, impulsando a 

innovación e o desenvolvemento, transferindo e intercambiando coñecemento, 

participando nos procesos de recoñecemento, avaliación e acreditación de 

competencias profesionais adquiridas mediante experiencia laboral ou vías non 

formais de formación, e proporcionando servicios de información e orientación 

profesional tanto ás persoas mozas como ás adultas, para que tomen as 

decisións máis axeitadas sobre as súas necesidades de formación profesional, 

asegurando a calidade e equidade de servizos prestados. 

 

A todos estes propósitos pretendemos dar resposta dia a día co noso esforzo, 

traballo, adicación e ilusión. 

 

Benvido/Benvida ao noso centro, ao teu centro!  
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Información xeral do CIFP 

Ubicación 

Enderezo Praza da Lexión s/n 32002 Ourense 

Horario xeral do 
centro 

R. ordinario: de luns a venres de 8:30 a 15:00 h.  

R. persoas adultas de 16:00 a 22:20 h 

Teléfono – Fax  988 78 84 70 – 988 78 84 82 

Web http://www.cifpacarballeira.gal/ 

Correo 
electrónico 

cifp.carballeira@edu.xunta.es 

Biblioteca 

Horario 
Mañá: de luns a venres de 8:30 a 15:00 h.  

Tarde: de luns a venres de 16:00 a 22:20 h. 

Localización Parte baixa, ala oeste 

 

Conserxería 

Horario 
Mañá: de luns a venres de 8:30 a 15:00 h.  

Tarde: de luns a venres de 16:00 a 22:20 h. 

Servizos • Información sobre a ubicación das 
dependencias do edificio. 

• Reposición do material funxible das 
aulas 

• Peche e apertura das portas de acceso. 

• Traballos de reprografía. 

 

Secretaría 

Ubicación No baixo do edificio 

Horario Mañá: de luns a venres de 8:30 a 14:30 h.  

Servizos • Recepción de documentos para o seu 
rexistro e tramitación. 

• Información sobre procesos 
administrativos no ámbito educativo. 

• Xestión de expedientes persoais. 

• Produción de certificados relacionados 
coa situación académica. 

Cafetería 

Ubicación Planta baixa  

Horario De 09:00 a 20:00 h.  

Servizos 
Servizo de comedor 

Espazo interior e terraza 
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1.1 Planos, localización e acceso 
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1.2 Oferta educativa  
 
 

 
Denominación Tipo Nivel Modalidade 

 

FP Básica de informática de oficina LOE Básico Ordinario presencial 

Sistemas microinformáticos e redes LOE Medio 
Ordinario presencial e adultos 
presencial  

Administración de sistemas 
informáticos en rede (Bilingüe) 

LOE Superior 
Ordinario presencial e adultos a 
distancia 

Desenvolvemento de aplicacións 
multiplataforma 

LOE Superior Ordinario presencial e dual 

Desenvolvemento de aplicacións web 
(bilingüe en ordinario) 

LOE Superior 
Ordinario presencial, adultos a 
distancia e dual 

Curso de especialización desenvolvemento de videoxogos e realidade virtual 

 

Emerxencias sanitarias LOE Medio Adultos presencial  

Farmacia e parafarmacia LOE Medio Adultos presencial  

Coidados auxiliares enfermaría LOXSE Medio 
Ordinario presencial, adultos 
presencial, dual e dual dobre 
titulación 

Dietética LOXSE Superior Ordinario presencial 

Documentación sanitaria LOE Superior Ordinario presencial 

Hixiene bucodental (bilingüe) LOE Superior Ordinario presencial 

Laboratorio clínico e biomédico 
(bilingüe) 

LOE Superior Ordinario presencial 

Anatomía patolóxica e citodiagnóstico LOE Superior Adultos presencial 

 

Operacións de laboratorio LOE Medio Ordinario presencial 

Laboratorio de análise e control de 
calidade (Bilingüe) 

LOE Superior Ordinario presencial 

Curso de especialización cultivos celulares 

 

Química e saúde ambiental LOE Superior Ordinario presencial 
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1.3 Organigrama do CIFP 
 
Órganos de goberno 

Colexiados 

– Consello Social 

– Claustro de Profesorado 

Unipersoais 

CARGO PERSOA RESPONSABLE CORREO ELECTRÓNICO 

Dirección  Marta Vázquez Guzmán direccion.cifp.carballleira@edu.xunta.gal 

Vicedirección  Francisco Vázquez Vázquez vicedireccion.cifp.carballeira@edu.xunta.gal 

Xefatura de Estudos  Mónica Diéguez Sanmartín xefatura.estudos.cifp.carballeira@edu.xunta.gal 

Secretaría  Carlos González Durán secretaria.cifp.carballeira@edu.xunta.gal 

 
Órganos de coordinación 

Área de Calidade, Innovación e Orientación profesional 

DEPARTAMENTO PERSOA RESPONSABLE CORREO ELECTRONICO 

Departamento de Información e Orientación 
Profesional 

Alberto José Barreira Arias orientacion.cifp.carballeira @edu.xunta.gal 

Departamento de Calidade e innovación Carina Cabanelas Rouco xescal.cifp.carballeira@edu.xunta.gal 

Departamento de Relación con Empresas Lurdes Docampo Gómez relacionconempresas.cifp.carballeira @edu.xunta.gal 

Departamento de Acreditación e Probas Beatriz Mira Miñones acreditacion.cifp.carballeira @edu.xunta.gal 

Coordinación de Emprendemento María Teresa Sáenz Rodríguez viveiro.cifp.carballeira@edu.xunta.gal 

Coordinación de Innovación e Formación do 
Profesorado 

Juan Carlos Sarabando Feijóo 
vicedireccion.cifp.carballeira @edu.xunta.gal 

Coordinación de Tecnoloxías da Información e 
Comunicación 

Juan Carlos López Díaz 
tic.cifp.carballeira @edu.xunta.gal 

Coordinación de Programas Internacionais Natalia Gómez Justo programas.internacionais.cifp.carballeira@edu.xunta.gal 

 

 

 

 

 

 

mailto:viveiro.cifp.carballeira@edu.xunta.gal
mailto:cifp.carballeira@edu.xunta.gal
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Área de Formación 

DEPARTAMENTO PERSOA RESPONSABLE CORREO ELECTRONICO 

Departamento de FOL Nuria Regina Fortes Pintos fol.cifp.carballeira @edu.xunta.gal 

Departamento de Informática Juan José Lorenzo Mayo informatica.cifp.carballeira @edu.xunta.gal 

Departamento de Química Natalia López Pérez quimica.cifp.carballeira@edu.xunta.gal 

Departamento de Sanitaria Noelia Sanz Caramés  sanidade.cifp.carballeira@edu.xunta.gal 

Departamento de Dinamización de idiomas Rebeca Araújo Nieto linguasestranxeiras@edu.xunta.gal 

Coordinación da Biblioteca Mariña Fontenla Fortes biblioteca.cifp.carballeira @edu.xunta.gal 

Coordinación do equipo de dinamización da 
lingua galega 

Marysol Otero Fernández marysol.otero.fernandez@edu.xunta.es 

 

Área de Administración e xestión 

– Comisión de Seguridade e Saúde Laboral 

Dinamización FP DUAL 

Adelaida Sáa Sarria adelaida.saa@edu.xunta.es 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

CONSELLO SOCIAL

DIRECCIÓN

Marta Vázquez 
Guzmán

ÁREA DE CALIDADE, 
INNOVACIÓN E 
ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL

VICEDIRECCIÓN

Francisco Vázquez 
Vázquez

ÁREA DE 
ADMINISTRACIÓN E 

XESTIÓN

SECRETARÍA

Carlos González 
Durán

COMISIÓN DE 
SEGURIDADE E 

SAÚDE LABORAL

ÁREA DE 
FORMACIÓN

XEFATURA DE 
ESTUDOS

Mónica Diéguez 
Sanmartín

CLAUSTRO

mailto:marysol.otero.fernandez@edu.xunta.es
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VICEDIRECCIÓN

DPTO. INFORMACIÓN 
ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL

Alberto Barreira Arias

COORDINACIÓN DE 
EMPRENDEMENTO

María Teresa Sáenz
Rodríguez

DPTO. CALIDADE E 
INOVACIÓN

Carina Cabanelas Rouco

COORDINACIÓN 
PROGRAMAS 

INTERNACIONAIS

Natalia Gómez Justo

COORDINACIÓN TIC

Juan Carlos López Díaz

COORDINACIÓN DE 
INNOVACIÓN E FORMACIÓN 

DE PROFESORADO

Juan Carlos Sarabando Feijóo

DPTO. RELACIÓN CON 
EMPRESAS

Lurdes Docampo Gómez

DPTO. ACREDITACIÓN E 
PROBAS

Beatriz Mira Miñones

XEFATURA DE 
ESTUDOS

DPTO. FOL

Nuria Regina Fortes Pintos

DPTO. INFORMÁTICA

Juan José Lorenzo Mayo

EQUIPOS 
DOCENTES

TITORÍAS 
ACTIVIDADES 
FORMATIVAS

TITORÍAS FCT

DPTO. QUÍMICA

Natalia López Pérez

EQUIPOS 
DOCENTES

TITORÍAS 
ACTIVIDADES 
FORMATIVAS

TITORÍAS FCT

DPTO. SANIDADE

Noelia Sanz Caramés

EQUIPOS 
DOCENTES

TITORÍAS 
ACTIVIDADES 
FORMATIVAS

TITORÍAS FCT

DPTO. DINAMIZACIÓN IDIOMAS

Rebeca Araújo Nieto

EQUIPO DINAMIZACIÓN LINGUA 
GALEGA

COORDINACIÓN EDLG

Mary Sol Otero Fernández

COORDINACIÓN BIBLIOTECA

Mariña Fontenla Fortes

Organigrama%20vertical.pptx
Claustro_6set22.pptx#-1,10,Presentación de PowerPoint
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1.4 Política de calidade 
 
O CIFP A Carballeira- Marcos Valcárcel  forma pare da Rede de Centros 
Integrados de Formación Profesional de Galicia. É un centro certificado en 
calidade pola empresa AENOR segundo a norma ISO 9001-2015. 

O centro ten como obxectivo prioritario ofrecer ao alumnado unha educación de 
calidade que responda as súas expectativas de inserción no mercado laboral 
como profesionais cualificados. 

A finalidade do centro é a mellora continua para conseguir o obxectivo final, 
para iso, convidámoste a participar coa túa opinión a través da caixa de 
suxestións e queixas, situada ao lado da conserxería e a través do formulario 
web, para seguir mellorando neste proceso. 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 Educación e Ordenación Universitaria. 

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

– Colaboración na detección de necesidades de formación permanente dos 
traballadores e das traballadoras, así como na información e orientación 
das persoas usuarias, tanto a título individual como colectivamente. 

Poderás  contribuír expresando a túa opinión a través das enquisas que 
realizaremos ao longo do curso. 

  

2. Dereitos e deberes do alumnado  
 
As normas de organización e funcionamento do centro (NOF) están accesibles 
na sección da páxina web: 
 
https://cifpacarballeira.gal/contenidos/471/tramites-e-documentacion/ 

 

Expoñen en maior detalle todos os apartados relacionados coa organización do 
centro para desenvolver o seu proxecto funcional fomentando a convivencia 
entre todos os membros da comunidade educativa. Establece as normas 
específicas de funcionamento para favorecer un ambiente educativo axeitado 
para acadar un óptimo aproveitamento dos recursos. Foron modificadas e 
aprobadas ó comezo do curso actual 2022-2023. 

 
DEREITOS E DEBERES DO ALUMNADO 

 
Os dereitos e os deberes están recollidos na Lei 4/2011, do 30 de xuño, de 
convivencia e participación da comunidade educativa e no seu defecto no R.D. 
732/1995 e que basicamente se resumen aquí: 

 
DEREITOS DO ALUMNADO: 

 
Recoñécenselle ao alumnado os seguintes dereitos básicos de convivencia 
escolar, sen prexuízo dos establecidos nas leis orgánicas de educación: 

 
- A recibir unha formación integral e coeducativa que contribúa ao pleno 
desenvolvemento da súa personalidade nun ambiente educativo de convivencia, 
liberdade e respecto mutuo. 

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

 
- Á protección integral contra toda agresión física ou moral, e en particular 
contra as situacións de acoso escolar. 
 
 

 

https://cifpacarballeira.gal/contenidos/471/tramites-e-documentacion/
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- A que se respecte a súa liberdade de conciencia, conviccións relixiosas, morais ou 
ideolóxicas, así como a súa intimidade no que respecta a tales crenzas ou 
conviccións. 
 

- Á liberdade de expresión sen prexuízo dos dereitos de todos os membros da 
comunidade educativa e o respecto que merecen as institucións de acordo cos 
principios e dereitos constitucionais. 

 
- A participar directamente no proceso educativo cando sexa consultado pola 
Administración educativa, nos termos previstos no Título IV (Lei 4/2011). 

 
-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. 
 
-Todos os alumnos e alumnas teñen dereito a recibir orientación escolar e 
profesional para acadar o mellor desenvolvemento persoal, social e profesional 
segundo as súas capacidades, aspiracións ou intereses. 

 
- Todos os alumnos e alumnas teñen dereito a que a súa actividade académica 
se desenvolva nas debidas condicións de seguridade e hixiene. 

 
- Os alumnos e alumnas teñen dereito a elixir mediante sufraxio directo e 
segredo aos/as delegados/as de grupo. 

 
- Os alumnos e alumnas teñen dereito a asociarse creando asociacións, 
federacións e confederacións de alumnos/as. 

 
- Os alumnos e alumnas teñen dereito a utilizar as instalacións do centro coas 
limitacións derivadas da programación de actividades extraescolares e coas 
precaucións necesarias para a seguridade das persoas. 

 
- Os alumnos e alumnas teñen dereito a percibir axudas segundo a política de 
bolsas establecida pola Administración Educativa axeitadas ás necesidades 
particulares de cada alumno/a. 

 
 

DEBERES DO ALUMNADO 
 
Son deberes básicos de convivencia do alumnado: 
 
- 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. 
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- Respectar a dignidade e as funcións e orientacións do profesorado no exercicio 
das súas competencias, recoñecéndoo como autoridade educativa do centro. 
 

- Respectar a liberdade de conciencia, as conviccións relixiosas e morais, a 
igualdade de dereitos entre mulleres e homes e a dignidade, integridade e 
intimidade dos restantes membros da comunidade educativa. 

 
- Constitúe un deber dos/as alumnos/as a non discriminación de ningún membro 
da comunidade educativa. 

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

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

 
- Intervir, a través das canles regulamentarias, en todo aquilo que afecte a 
convivencia dos seus respectivos centros docentes. 

 
- Asistir a clase con puntualidade e co material preciso e participar nas actividades 

orientadas ó desenvolvemento dos plans de estudio. 

- Cumprir e respectar os horarios. 

- Seguir as orientacións do profesorado con respecto á súa aprendizaxe e 
amosarlle o debido respecto e consideración. 

- Respectar o exercicio do dereito ó estudio dos compañeiros. 

 
Cando falte algún/a profesor/a, hai que agardar polo/a profesor/a de garda. Esto 
aplicarase ao alumnado da Fp Básica e ao alumnado menor de idade de outros ciclos. 
O alumnado menor de idade permanecerá no centro durante todo o seu horario 
lectivo 
 
Pódese utilizar o servizo da biblioteca no horario indicado que se fixará unha vez 
se asignen as respectivas gardas de biblioteca. 
 

3. Normas de convivencia no centro  

O alumnado do CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel debe saber que está 
obrigado a respectar as Normas de Convivencia que figuran no Plan de 
convivencia no centro, na Lei 4/2011, de 30 de xuño, de convivencia e 
participación da comunidade educativa e no Decreto 8/2015, de 8 de xaneiro, 
polo que se desenrola a Ley4/2011. E entre outras as seguintes: 
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• TABACO: 

– Non se poderá fumar en ningún espazo ou dependencia do CIFP. A 
prohibición de fumar esténdese a tódolos puntos do exterior do 
edificio que forman parte do recinto do centro. 

– O non cumprimento desta norma considerarase como conduta leve 
ou como conduta gravemente prexudicial para a convivencia 
dependendo da súa reiteración. 

Todo o anterior aplícase tamén a cigarros electrónicos e similares 

 
• COIDADO DO CENTRO. 

Cada alumno e responsable de manter en bo estado a mesa e a 
cadeira que utiliza. Ademais deberá darlle un bo uso ao ordenador e 
demais aparellos de uso común na aula. 

O alumnado está obrigado a reparar os danos que cause, individual 
ou colectivamente, de forma intencionada ou por neglixencia, ás 
instalacións e aos materiais do CIFP, incluídos os equipos 
informáticos e o software, e os bens doutros membros da 
comunidade educativa, ou a facerse cargo do custo económico da 
súa reparación. Así mesmo, está obrigado a restituír o subtraído ou, 
se non fora posible, a indemnizar o seu valor.  

O réxime de responsabilidade e reparación de danos establecido 
neste artigo é compatible coas correccións disciplinarias que, de ser 
o caso, correspondan. 

O alumnado deberá coidar que o recinto do centro e as súas 
dependencias estean limpos, e evitará as accións que sexan 
contrarias á hixiene e á estética. 

O alumnado procurará que o mobiliario e instrumental empregado 
quede ordenado ó remate de cada xornada, seguindo as instrucións 
do profesorado e o equipo directivo.  

En xeral, cada alumno ou alumna é responsable dos danos debidos á 
neglixencia ou ó mal uso intencionado que produza no mobiliario do 
centro, na súa estrutura ou nas pertenzas doutras persoas que se 
encontren nel. En todo caso contribuirá á reparación dos danos, sen 
prexuízo das sancións que lle poidan corresponder 
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• ENTRADA E SAÍDA DAS CLASES: 

O son dun timbre sinala a entrada á aula e a saída. Minutos antes do 
inicio da xornada, tralo recreo e ó comezo das sesións da tarde, o 
timbre soará uns minutos antes co fin de autorizar o acceso ás aulas 
e facilitar que alumnos e profesores poidan estar na aula no 
momento xusto do inicio das clases. 

Os alumnos deben esperar sempre ó profesor dentro da aula ou 
diante da porta cando se trate dalgunha que deba permanecer 
pechada. No caso de atraso ou ausencia do profesorado, os alumnos 
esperarán a que se lles confirme a ausencia do profesor, e só neste 
momento poderán abandonar a aula. 

Nos períodos de lecer, o alumnado deberá abandonar as súas aulas. 
Se algún alumno desexa estudar poderá ir á biblioteca. 

O alumnado non permanecerá nas aulas e nos talleres sen estar 
acompañado do profesorado correspondente, por motivos de 
seguridade. No suposto de ter que ausentarse, o/a delegado/a 
avisarán desta circunstancia á dirección, ou a outro profesor/a que 
teña dispoñibilidade para facerse cargo do alumnado durante este 
tempo. 

Agás no recreo, non hai descanso entre clases. De forma xeral, os 
alumnos deberán permanecer nas aulas. A excepción a esta norma 
tan só ocorrerá cando os alumnos teñan que cambiar de aula, acudir 
ós despachos de dirección ou titoría e ir ós servizos. 

Cando un grupo de alumnos, por traslado de aula, teña que esperar 
para entrar noutra aula por estar ocupada, permanecerá en silencio 
situándose de maneira que permita a máxima fluidez nos cambios. 

Non está permitido o tránsito de alumnos pola zona de despachos e 
profesores. O camiño que os alumnos teñan que facer cara a cafetería 
ou o ximnasio debe realizarse polo exterior ou, desde as aulas, polas 
escaleiras correspondentes. 

As escaleiras e saídas de emerxencia deben utilizarse 
exclusivamente para uso restrinxido da súa función, en caso 
contrario considerarase como falta grave. 

O ascensor terá un funcionamento limitado ós alumnos con 
diminucións físicas e persoal autorizado pola Dirección. 

Os alumnos non poderán saír das clases para facer fotocopias. Estas 
deberán facerse ou encargarse antes do comezo das clases ou no 
recreo 
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• APARELLOS TECNOLÓXICOS 

– Prohíbese a utilización nas aulas de móbiles, reprodutores e calquera 
outro material deste tipo. O alumno deberá telos gardados durante 
as sesión lectivas, e non poderá sacalos de ningún xeito, salvo previa 
autorización do profesorado. Así mesmo, prohíbese o uso indebido 
destes aparellos no recinto do centro e tamén durante a realización 
de actividades complementarias á formación (ACF en diante). 

– De incorrer nalgunha das situacións anteriores requisarase o 
aparello, o cal quedará a disposición do interesado ao finalizar a 
xornada escolar ou a ACF, sen prexuízo das correccións disciplinarias 
que puideran corresponder. 

– O centro non se fai responsable da perda ou subtraccións deste tipo 
de útiles 

 
• PREVENCIÓN DE ACCIDENTES, HIXIENE E IMAXE PERSOAL: 

– O alumnado utilizará obrigatoriamente os equipos de protección 
individual e a roupa de traballo adecuada en tódalas actividades 
prácticas que o requiran e onde así o estableza o profesorado do 
departamento correspondente. O profesorado mostrará especial 
celo no cumprimento destes extremos, aplicando, se fose necesario, 
as medidas correctoras oportunas. 

– O profesorado non abandonará a aula nin permitirá que o alumnado 
saia da mesma antes do remate da hora de clase, salvo causa 
urxente. Se o profesor permitira a saída da aula antes de tempo, 
asumirá a responsabilidade sobre o dito alumnado. 

– O profesor deixará pechada a aula nos períodos de descanso ou 
cando non se use. Advertirase ao alumnado que non debe deixar 
obxectos persoais na mesma. 

– O centro non se fará responsable da desaparición ou danos 
ocasionados nas pertenzas do alumnado nas aulas e vestiarios. 

– O profesorado informará dos estragos que atope ou se produzan na 
súa aula, a calquera membro do equipo directivo ou no parte de 
avarías correspondente. 

– O profesor ou profesora pode tomar as medidas preceptivas para 
corrixir as condutas do alumnado contrarias ás normas de 
convivencia. As sancións ao alumnado por estas condutas ateranse 
en todo caso ao disposto no Decreto 8/2015 do 8 de xaneiro, de 
convivencia e participación da comunidade educativa. Informarase 
das incidencias ocorridas aos titores ou titoras afectados e á 
Xefatura de Estudos. 
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– O alumnado colaborará na organización, mantemento e limpeza 
xeral das aulas baixo a supervisión do profesorado correspondente. 

– Respectaranse as normas de uso de aulas que se establezan dentro 
de cada un dos departamentos, sempre e cando non contradigan a 
norma xeral. 

 
• RELACIÓNS INTERPERSOAIS: 

– O respecto de cada membro da comunidade escolar a tódolos demais 
será esixible en todo momento, e a falta del será merecente de 
sanción de acordo coa gravidade do feito e as circunstancias nas que 
se produza. 

– Cando se incorra en condutas tipificadas como agresión física ou 
moral, deberase reparar o dano moral causado mediante a 
presentación de escusas e o recoñecemento da responsabilidade dos 
actos, ben en público ou en privado, segundo corresponda pola 
natureza dos feitos e de acordo co que, de ser o caso, determine a 
resolución que impoña a corrección da conduta. 

– O diálogo e a ferramenta mais axeitada para a resolución dos 
conflitos entre os membros da comunidade educativa. Cando exista 
un problema de convivencia, débese falar coa titoría respectiva para 
que colaboren na resolución do problema. 

– No seu caso, poderase iniciar un procedemento conciliado para a 
resolución dos conflitos de convivencia. Neste proceso poderá 
participar o alumnado ou seus representantes, e esixirá o 
compromiso de cumprimento das accións reparadoras. 

– As situacións de conflito entre alumnos e profesores procurarán 
resolverse co diálogo directo. No caso de persistencia recorrerase á 
intervención sucesiva do titor, xefe de estudios, director e 
finalmente da Inspección Educativa. 

– O delegado de curso, ou no seu defecto o subdelegado, serán a canle 
de comunicación de cada grupo de alumnos coa dirección do Centro 
en temas que afecten ao grupo. 

 

• PRESENZA DE PERSOAS ALLEAS AO CIFP A CARBALLEIRA. 

– Non se permitirá a presenza de persoas alleas  ao centro no recinto 
ou nas dependencias  do mesmo, agás cando acudan para realizar 
trámites, estean citadas cun membro do profesorado ou teñan a 
autorización expresa da Dirección. 
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4.  Servizos do centro  
 
Conserxería 

Situada na estancia de entrada do CIFP 

O horario de atención ao público é de luns a venres de  8:00  a  15:00 
horas na quenda de mañá, e de 16:00 a 22:00 horas na quenda de 
tarde. 

A Conserxería presta, entre outros, os seguintes servizos: 

− Información sobre a localización das dependencias do edificio. 

− Reposición do material funxible das aulas. 

− Peche e apertura das portas de acceso. 

− Traballos de reprografía (o servizo de fotocopiadora ten un 
custe de 0,05€/fotocopia normal e 0’15€ en cor) 

Secretaría 

A Secretaría está situada na estancia de entrada do CIFP, fronte á 
Conserxería. 

O horario de atención ao público é de luns a venres de 9:00 a 14:30 horas 
Pódense facer consultas no teléfono 988 788 471 ou na dirección de 
correo electrónico cifp.carballeira@edu.xunta.es 

 
Cafetaría 

Presta servizo ao CIFP A Carballeira, de 08:30 a 20:00 horas. O acceso á 
cafetería está permitido a tódolos membros da comunidade educativa. 

Dispón de servizo de comedor. 

Na cafetería ou en calquera outro lugar do centro, a dirección impedirá 
aquelas actitudes, prácticas de xogo ou diversión impropias do carácter 
formativo do centro. 

 

 
 Biblioteca 

A biblioteca do CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel é un espazo de uso 
común destinado á consulta de recursos bibliográficos, lectura, estudo, 
utilización de equipos informáticos para a realización de traballos, etc. 

Sita na zona dos laboratorios da planta baixa. O horario de apertura 
quedará establecido unha vez se fixen as respectivas gardas de 
biblioteca.  
 
 

mailto:cifp.carballeira@edu.xunta.es
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Os fondos bibliográficos están catalogados e rexistrados na 
aplicación Koha. Dispón de ordenadores conectados á Internet para 
os usuarios. 

Ofrécese servizo de préstamo de libros baixo as normas que a 
coordinación de biblioteca estableza.  De non devolver o libro en 
correcto estado deberá aboar o seu custo. 

O servizo de préstamo realízase nas horas nas que estea un/unha 
profesor/a de garda.  

Considerarase a biblioteca, asemade, como lugar de estudio e 
promocionarase dita función por parte do profesorado. 

Por ser un lugar de traballo intelectual, a biblioteca esixe uns 
comportamentos no seu uso, evitándose toda clase de ruídos, 
conversas ou actividades non axeitadas tales como xogar, comer, 
beber, etc. 

Poderán ser expulsados da biblioteca os usuarios que non observen un 
comportamento axeitado. 

A comunidade educativa poderá solicitar a compra/subscrición de 
recursos como libros, ebooks, revistas ou materiais que se adquirirán, 
previa análise, co orzamento destinado á biblioteca. A solicitude faráse 
mediante o enlace: 

 
https://cifpacarballeira.gal/solicitud_biblioteca/solicitude-de-adquision/ 
 

A coordinadora actual da Biblioteca é a profesora Mariña Fontenla 
Fortes que dispón de horas para dedicación á mesma. 
 
 

Taquillas 

Armarios/taquillas:  poderán ser usados solicitándoo previamente en 
conserxería. As taquillas son con cadeado (que terá que poñer o propio 
alumnado previa solicitude en conserxería) 

Todas as taquillas terán que deixarse libres ao final de curso. As que 
quedasen ocupadas baleiraranse en xullo. 

O CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel non se responsabiliza dos 
obxectos extraviados, subtraídos ou esquecidos nas taquillas polo que 
se recomenda non depositar nelas ningún obxecto de valor e ter especial 
coidado en deixalas ben pechadas. 

 

 

https://cifpacarballeira.gal/solicitud_biblioteca/solicitude-de-adquision/
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5.  Calendario escolar 
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MES DÍA PLANIFICACIÓN DO CURSO E CONMEMORACIÓNS 

Setembro 

1 Probas correspondentes á convocatoria extraordinaria do curso 2021/2022 

8 Inicio de curso 

Outubro 

12 Día non lectivo. Día da Festa Nacional de España. 

31 Día non lectivo. Día do ensino 

Novembro 

1 Día non lectivo. Día de todos os Santos 

11 Día non lectivo. Día de San Martiño (festivo local) 

20 Día universal da Infancia 

25 Día Internacional contra a Violencia de Xénero 

Decembro 

Do 1 ó 7 Conmemoración da Constitución e do Estatuto de autonomía 

3 Día Internacional das persoas con discapacidade 

6 Día non lectivo. Día da Constitución 

8 Día non lectivo. Día da Inmaculada Concepción. 

10 Día da Declaración Universal dos Dereitos Humanos 

Do 23 ó 31 

1, 2,3, 4, 5, 6, 7 

Vacacións de Nadal. 

Xaneiro 24 Día Internacional da Educación 

30 Día da Paz 

Febreiro 

24 Día de Rosalía de Castro 

20, 21 e 22 Vacacións de Entroido. 

Marzo 

8 Día Internacional da Muller 

Do 7 ó 11 Semana da prensa 

15 Día Mundial dos Dereitos do Consumidor 

Abril 

7 Día Mundial da Saúde 

Do 3 ó 10 Vacacións de Semana Santa 

Do 18 ó 22 Semana do libro 
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Maio 

1 Día non lectivo. Día internacional do traballo 

2 Día non lectivo escollido polo claustro 
Día Internacional contra o Acoso Escolar 

9 Día de Europa 

17 Día non lectivo. Día das Letras Galegas. 

Xuño 

5 Día mundial do medio ambiente 

21 Remate do curso 
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6.   Horario  

O horario de cada grupo será entregado polo profesorado encargado da titoría 
de cada ciclo ao comezo do curso. 

Tamén informará do número de horas de cada módulo e do número de sesións 
que supoñen o 6% e o 10% da duración de cada módulo, para a comunicación do 
apercibimento e perda de avaliación continua por faltas de asistencia a clase. 

Na quenda de mañá a entrada ao centro é dende as 8:15 h ata 8:30 h. Na quenda 
de tarde a entrada ao centro é dende as 15:45 h. Cada alumno deberá de ir 
directamente á súa aula. 

Os alumnos de ensinanza modular respectarán a puntualidade no horario non 
accedendo ao centro con antelación de máis de 10 minutos. 

 
 

7.   Información de interese  
 
7.1. Validacións e exencións 

 
Procedemento de validación de módulos profesionais 

As solicitudes de validación de estudos cursados, ou por acreditación de 
unidades de competencia, con módulos profesionais dos ciclos formativos, 
requiren a matriculación previa do alumnado para continuar estudos nun centro 
docente autorizado para impartir estas ensinanzas, e presentaranse perante a 
dirección do centro educativo dentro dos primeiros 20 días contados desde o 
comezo das clases. 

- A solicitude de validación de módulos profesionais formalizarase no 
modelo de instancia establecida para tal efecto no anexo XIV da Orde 12 de xullo 
de 2011 (DOG 15-07-11), e xuntaráselle unha fotocopia compulsada do DNI do/-a 
alumno/-a, e da certificación académica oficial dos estudos cursados ou, se for 
o caso, do certificado de profesionalidade elaborado a partir do CNCP ou da 
acreditación parcial de unidades de competencia. 

- O/A alumno/a que estea pendente de validación nalgún módulo 
profesional deberá asistir ás clases ata a presentación da resolución favorable. 
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Procedemento de exención do módulo de FCT 

- O módulo de FCT é susceptible de exención pola súa correspondencia 
coa experiencia laboral. A solicitude de exención formalizarase polo menos 20 
días hábiles antes do inicio das actividades programadas para o módulo de FCT. 
Débese acreditar unha experiencia laboral correspondente ao traballo a tempo 
completo dun ano, relacionada cos estudos profesionais respectivos. 

O/A alumno/a deberán presentar na secretaría do centro a seguinte 
documentación: 

• Solicitude á dirección do centro conforme ao Anexo XV da Orde 12 de xullo 
de 2011. 

• Vida laboral. 

• Certificación da empresa na que se indique duración do contrato, 
actividades desenvolvidas e o período no que se realizaron. 

 

7.2. Renuncia á matrícula 

 
Coa 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. 

 
– 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. 

Excepcionalmente, poderase renunciar máis dunha vez no caso de 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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A solicitude de renuncia de matrícula, xunto coa documentación acreditativa, 
deberase presentar ante a dirección do centro educativo de acordo cos seguintes 
prazos e requisitos: 

 
a) No caso de que todos os módulos sexan de formación no centro educativo 

(módulos de primeiro curso en réxime ordinario ou calquera módulo en réxime 
para as persoas adultas): cunha antelación mínima de dous meses á avaliación 
final de módulos correspondente. 

b) No caso do alumnado de segundo curso en réxime ordinario, en que os 
módulos de formación de segundo curso se realicen no centro educativo e no 
centro de traballo: cunha antelación mínima de dous meses á data prevista como 
inicio do período ordinario da FCT. 

No relativo á renuncia ao módulo de FCT, terase en conta o establecido na 
súa normativa reguladora. 

 

7.3. Anulación da matrícula 
 

Se durante os cinco primeiros días lectivos do curso se observase a 
inasistencia de terminados 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 tamén poderá solicitar de xeito voluntario a anulación da súa 
matrícula cunha antelación mínima dunha semana ao remate do período de 
matrícula. A praza vacante será cuberta polo alumnado en lista de espera, ata 
completar a cota asignada ao grupo. 

A anulación da matrícula non computará para efectos de convocatorias 
consumidas. 

 

7.4. Baixa da matrícula 
 

Logo de iniciadas as actividades lectivas, o centro realizará a baixa da 
matrícula cando un alumno ou unha alumna non 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. 

A baixa de oficio suporá a perda da condición de alumno ou de alumna do 
ciclo formativo, e a correspondente convocatoria computarase como xa 
consumida. A reincorporación ás mesmas ensinanzas requirirá someterse a un 
novo proceso de admisión. 
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7.5. Traslado de matrícula 
 
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. 

 

7.6. Faltas de asistencia 

Un dos deberes do alumnado é obter o máximo aproveitamento do estudo e para 
elo é necesario comprender que a asistencia a clase é un factor clave, senón o 
mais importante. 

A asistencia ás actividades de ensino aprendizaxe, actividades complementarias 
á formación organizadas polo Centro é obrigatoria. 

O alumno matriculado polo réxime presencial (ordinario ou modular) ten a 
obriga de asistir a todas as clases do grupo ao que pertence e o deber de 
participar en tódalas actividades que figuran no seu horario ordinario e ás 
actividades complementarias organizadas polo centro dentro da xornada 
escolar. En caso de realizárense fóra do recinto escolar requirirán autorización 
por escrito dos pais o titores no caso de seren menores de idade. 

A permanencia dos alumnos na clase debe ser ininterrompida ata finalizar a 
mesma. No caso de exames ou outras tarefas que se vaian concluíndo, os 
alumnos de FP básica deben igualmente permanecer no seu posto ata 
finalización da sesión sen abandonar en ningún caso a aula. 
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Durante a súa xornada lectiva o alumnado de Formación profesional básica non 
pode abandonar o recinto do centro sen causa xustificada e co permiso expreso 
da Dirección. En ausencia dalgún profesor, os alumnos de Formación profesional 
básica non poderán abandonar as súas aulas sen a autorización do profesorado 
de garda ou dun membro do equipo directivo. 

Os alumnos asistirán ás clases provistos do material escolar que soliciten os 
distintos profesores. No caso de uso inadecuado, subtracción ou deterioro deste, 
o centro poderá intervir para intentar determinar responsabilidades e solicitar 
a reparación dos danos en conformidade co establecido no apartado de 
Disciplina e Convivencia. 

Os alumnos deberán utilizar o material e as instalacións do centro só para os 
fins para os que están previstos. É de obrigado cumprimento ter na aula o 
material propio de cada materia e utilizalo seguindo as indicacións do 
profesorado. No caso de uso non apropiado, o centro poderá intervir en 
conformidade co establecido no apartado de Disciplina e Convivencia. 

O alumnado seguirá as orientacións do profesorado respecto da súa aprendizaxe 
e mostraralle o debido respecto e consideración. 

O alumnado respectará o exercicio do dereito o estudo e á aprendizaxe dos seus 
compañeiros, e gardará a debida compostura, tanto fóra coma dentro das aulas, 
evitando berros, carreiras, pelexas, así coma vocabulario ou comportamento que 
poidan resultar molestos para outros membros da comunidade. 

Se algún/algunha alumno/alumna altera o normal desenvolvemento da clase 
será amoestado polo profesor respectivo, que porá a incidencia en coñecemento 
da Xefatura de Estudos por escrito e o antes posible mediante o parte de 
incidencias adxunto na táboa ca lista de alumnos/as. A Xefatura de Estudos, ou 
directivo de garda, á vista do informe procederá segundo o disposto na 
normativa aplicable. No caso de ser necesario poderase contar co asesoramento 
e colaboración do Departamento de Orientación. 

Se algún/algunha alumno/a, por causa xustificada e de forma ocasional, chega 
tarde e potestade do profesor permitir a entrada na mesma (este retraso 
reflectirase no documento de control de faltas), do contrario incorporarase na 
hora seguinte. Cada tres faltas de puntualidade computarán como una falta de 
asistencia a efectos de perda do dereito a avaliación continua. 

Se algún/algunha alumno/a ten razóns especiais para chegar reiteradamente 
con atraso ou saír antes, debe comunicalo á Xefatura de Estudios e aos 
profesores que lles afecte. Para iso presentará a correspondente xustificación 
co fin de que tales modificacións do seu horario non sexan contabilizados, e a 
Xefatura de Estudios poda facilitarlle un pase especial ao efecto. 
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De calquera xeito, o profesorado de garda no caso da FP básica, e o persoal 
subalterno teñen potestade para regular, e se fora o caso impedir, o tránsito de 
alumnos polos corredores 

 
• DECISIÓNS COLECTIVAS DE NON ASISTENCIA A CLASE: 

 

Recoñécese a posibilidade de que os alumnos poidan tomar decisións colectivas de 
non asistencia a clase como medida reivindicativa. Para que unha inasistencia a 
clase poida ser incluída neste apartado, deberá existir unha convocatoria formal, 
coñecida e feita chegar adecuadamente á Dirección. No caso de folgas oficialmente 
convocadas, os alumnos deberán manifestar que a súa falta e debida á folga e non 
a outro motivo particular. Por motivos de organización e bo funcionamento do 
centro, os alumnos indicarán ó seu titor de xeito formal si se adhiren a esa 
convocatoria, e o titor pasará a Xefatura de estudios alista dos alumnos que 
secundan a folga. 

En caso de falta a clase por folga, a falta deberá quedar reflectida no parte de clase 
para que quede constancia de que o alumno non acudiu ao centro, pero non se 
anotará no XADE, co fin de que non conte nese 10% de faltas por módulo para non 
perder o dereito a avaliación continua. 
 

Cando un alumno/a acumula faltas inxustificadas por unha carga horaria 
equivalente ao 10% do módulo, perde o dereito a avaliación continua, feito que será 
comunicado por escrito polo/-a titor/-a. O/a alumno/a con perda de dereito a 
avaliación continua nun determinado módulo, terá dereito a unha proba final 
extraordinaria previa á avaliación final de módulos correspondente. 

 

7.7. Departamento de información y orientación laboral 
 
O departamento de Información e orientación profesional (DIOP) da soporte e apoio 
ás diversas demandas no ámbito persoal, académico e profesional. Entre elas: 

• Colaborar na detección de dificultades ou problemas de desenvolvemento ou 

aprendizaxe 

• Participar no desenvolvemento de medidas de atención á diversidade, 

informar e orientar sobre saídas académicas 

• Informar sobre outros ciclos ou estudos ós que se pode acceder e títulos que 

se poden acadar 

• Informar sobre as oportunidades de acceso ó emprego e realizar estudios de 

inserción do alumnado 

• Elaborar propostas acerca dos perfís profesionais que demanden as empresas 

• Informar e orientar nos procedementos de recoñecemento, avaliación, 

acreditación e certificación da competencia profesional 
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• Facilitar o acceso aos programas e ás actividades de emprendemento 

planificando a actividade do noso viveiro de empresas. 

• Xestionar a Bolsa de emprego do centro 

• Coordinar a orientación laboral e profesional con outras administracións, 

entidades ou institucións 

• Coordinar, apoiar e ofrecer soporte técnico ás actividades de información, 

orientación e titoría que o profesorado realice no centro co seu alumnado. 

Para consultas de tipo persoal, académico ou profesional ó DIOP sexan ben de tipo 
telemática, ou ben  para solicitar cita previa no caso de reunións presenciais, 
pódense remitir a orientacion.cifp.carballeira@edu.xunta.gal. Tamén poderán 
atenderse consultas telefónicas ou por videoconferencia, se fose o caso.  
 

7.8. Programas internacionais 
 
Coa intención de abrir novas posibilidades de coñecemento e de 
desenvolvemento no campo persoal e laboral, o centro participa no Programa 
Internacional Erasmus+, cunha oferta dirixida a toda a comunidade educativa (FP 
Básica, Ciclos Medios, Ciclos Superiores, profesorado e persoal laboral). A 
realización de prácticas noutros países de Europa, ofrécenos a posibilidade de 
completar a nosa formación e ampliar as nosas perspectivas de traballo, motivo 
polo que o CIFP A Carballeira-Marcos valcárcel apoia e promove este tipo de 
iniciativas. 

 

7.9. Eduemprende 
 
O Plan de Emprendemento no Sistema Educativo de Galicia Eduemprende supón 
unha aposta clara e firme pola implantación na comunidade educativa dos niveis 
non universitarios da cultura emprendedora. 

 

 
O espírito emprendedor é un dos motores principais da innovación, a 
competitividade e o crecemento da economía. Co obxectivo de facilitar espazos 
e asesoramento axeitados para a posta en marcha dun negocio ou de proxectos 
empresariais viables, o centro dispón dun viveiro de empresas
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Un viveiro de empresas é un espazo onde desenvolver e poñer en marcha o teu 
proxecto empresarial. Con tal fin, ofrece asesoramento e apoio personalizado, 
tanto polo profesorado que imparte formación relacionada co sector no que se 
desenvolverá o teu proxecto, como polo coordinador/a de emprendemento, 
responsable do seguimento e da orientación no teu proxecto. 

O viveiro está dotado das instalacións axeitadas para o desenvolvemento de 
actividades das persoas emprendedoras (ordenadores, conexión a Internet, 
equipamentos de telecomunicacións, mobiliario de oficina, etc.) e conta cos 
servizos asociados ás infraestruturas (limpeza, luz,…). 

 

7.10. Bolsa de emprego 

A bolsa de emprego é o instrumento a través do cal se persegue fomentar a 
empregabilidade do alumnado. Una vez rematados os estudos todo o alumnado 
do CIFP A Carballeira que así o desexe poderá ser incorporado na base de datos 
da bolsa de emprego. Deste xeito cando chegue una oferta de emprego 
enviaráselle un aviso ao alumnado facilitando a vía de comunicación coa 
empresa para que sexa este quen envíe directamente o seu currículo 
actualizado. 

 
Para máis información consultar no Departamento de Información e 
Orientación Profesional do centro ou na páxina web do centro. 

 

7.11. Acreditación de competencias 

 
O noso centro conta cun equipo de profesorado habilitado para poder avaliar e 
levar a cabo o proceso de Acreditación de Competencias profesionais, para que 
aquelas persoas que teñen unha experiencia laboral, poidan acadar unha 
titulación que a avale. 

 

7.12. Recursos informativos 
 

A páxina web do centro www.cifpacarballeira.gal pretende ser unha canle dinámica 
de información ao alumnado no centro. Nela poderás atopar información sobre a 
nosa bolsa de emprego, participación nos programas internacionais, acreditación 
de competencias profesionais, bolsas, etc. 

Así mesmo, dende a páxina web do centro se terá acceso á Aula Virtual onde o 
alumnado disporá de material relacionado cos módulos que se imparten nos 
ciclos nos que estea matriculado. 

 

http://www.cifpacarballeira.gal/
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A comunicación das faltas e das cualificacións realizarase a través da aplicación 
ABALAR, que se poderá descargar nos dispositivos móbiles. Para máis 
información sobre ABALAR: 

www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/es/noticia/abalarmobil 

 
 

7.13. Caixa de correo de suxestións e queixas 

 

O centro dispón caixa de correo de SQ ao lado da conserxería, onde poderase 
comunicar calquera cuestión do funcionamento do centro coa que non se estea 
de acordo, e facer propostas de mellora. Tamén se poden achegar a través do 
formulario da páxina web. 

 

Por outra banda, as reclamacións recolleranse no rexistro xeral do centro na 
secretaría, séndolle de aplicación a LEI 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime 
Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo 
Común 

 
 
 
  

http://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/es/noticia/abalarmobil
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8. Normas en caso de evacuación 
 
O CIFP dispón dun Plan de Autoprotección para situacións de emerxencia. Se un 
alumno detecta unha emerxencia debe comunicala ó profesor mais próximo. 

1. Coñecer as normas de evacuación, prestar atención e cumprir exactamente 
as indicacións do profesorado/persoal do centro, e respectar e coidar o 
material de seguridade: extintores, luces de emerxencia, planos de 
evacuación... 

2. O sinal de alarma serán toques de alarma intermitentes prolongados. No 
caso de non poder utilizar os medios anteriores alguén de viva voz, dará 
alarma. 

3. Non recoller obxectos persoais. En ningún caso o alumno voltará atrás co 
pretexto de buscar a outras persoas ou obxectos persoais.  

4. Deixar pechadas portas e xanelas, e a luz apagada. O alumnado que 
estivera mais preto delas será o encargado de pechalas. 

5. Non tomar iniciativas propias diferentes destas normas xerais. 

6. Saír dos edificios/instalacións do centro ordenadamente, en fila de a un, 
pegados á parede, sen atropelos, sen empurrar e camiñando en silencio. 

7. O/a alumno/a que non estivese na aula, incorporarase ao grupo de alumnado 
mais próximo que atope. Unha vez chegados ao lugar de encontro, buscará o 
grupo no que tería que estar nese momento para que o profesorado 
encargado tome nota da súa presenza. É moi importante que o grupo 
permaneza xunto para facilitar a labor do profesorado. 

8. Se existise alumnado con diversidade funcional, designaríase un/unha 
compañeiro/a para axudalo. De atopar obstáculos polo camiño, apartaranse 
procurando que non estorben a outras persoas. 

9. Se hai fume, colocar un pano no nariz (como se fose unha máscara) e camiñar 
o mais agachado posíbel para evitar respiralo. 

10. Non volver atrás en ningún caso, sexa cal sexa a razón. 

11. Cada grupo de alumnado reunirase co seu/súa profesor/a no punto de 
encontro correspondente e manterase xunto. O profesorado encargado 
nese momento do grupo de alumnado levará consigo o parte de faltas e 
tomará conta de que están todos. 

12. Non ocupar os camiños e vías de acceso ó Centro. 

13. Unha vez rematada a evacuación, alguén do Equipo Directivo preguntará a 
todo o profesorado encargado dun grupo de alumnado pola situación de cada 
grupo. 

 
Durante o curso poderanse realizar exercicios de evacuación e 
simulación de emerxencias e/ou accidentes.

 
  


