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Benvid@s ao noso centro, que vai ser o voso durante os próximos dous cursos. 
Desexamos que esta nova etapa académica que agora comezades se converta nun 
referente da vosa vida profesional e que contedes coa nosa colaboración para calquera 
inquietude, suxestión ou problema que vos poda xurdir.  

Imos comezar situando o Centro e o tipo de ensinanzas que nel se imparten: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Réxime fp dual 

 Formación profesional básica 
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Localización, accesos e a distribución das súas dependencias: 
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Organigrama funcional do centro: 
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Dereitos e deberes do alumnado: 
 

Están recollidos na Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e 
participación da comunidade educativa. 

 Normas de convivencia 
O CIFP Politécnico de Santiago establece as seguintes normas internas de 

obrigado cumprimento: 

- Equipos de protección individual EPI´s 

• Cada xefatura de departamento de familia profesional, proporá á xefatura 

de área o EPI necesario para cada ciclo formativo, ou para o conxunto de 

ciclos da familia profesional, segundo corresponda. 

• Unha vez aprobado, as xefaturas de departamento de familia profesional 

darán a coñecer ao alumnado a composición dos EPI. 

• A súa adquisición correrá a cargo do alumno. 

• O seu uso é obrigatorio. 

• Baixo ningunha circunstancia se poderá acceder ás instalacións que 

precisen de estes equipos sen os mesmos. 

• As ausencias a clase por este motivo, contabilizaranse como faltas de 

asistencia. 

- Roupa de traballo 

• Cada xefatura de departamento de familia profesional, proporá á xefatura 

de área a roupa de traballo necesaria.  

• Unha vez aprobado, as xefaturas de departamento de familia profesional 

darán a coñecer ao alumnado as características da roupa de traballo. 

• A súa adquisición correrá a cargo do alumno. 

• O seu uso é obrigatorio. 
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- Ferramenta do alumno  

• Cada xefatura de departamento de familia profesional, proporá á xefatura 

de área a ferramenta individual necesaria para cada ciclo formativo, ou para 

o conxunto de ciclos da familia profesional, segundo corresponda. 

• Unha vez aprobado, as xefaturas de departamento de familia profesional 

darán a coñecer ao alumnado a composición da ferramenta necesaria. 

• A súa adquisición correrá a cargo do alumno. 

• O seu uso é obrigatorio. 

- Aparcamento  

• O centro non dispón de aparcamento para o alumnado. 

• No caso de incumprimento desta norma aplicaranse as medidas correctoras 

correspondentes, aplicando o Real Decreto 732/1995. 

• O incumprimento reiterado desta norma poderá constituír unha falta grave, 

aplicándose neste caso as medidas correctoras recollidas no RD 732/1995. 

• Nas proximidades do centro, o Concello dispón dun amplo aparcamento, a 

un prezo moi axeitado, a súa situación indícase na seguinte imaxe: 

 

 Servizos do centro 
Servizos propios de cada departamento e coordinación, aos que o alumnado 

poderá acceder a través da páxina web do centro, ou da consulta directa aos 

seus responsables. 
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- Biblioteca 

O centro dispón dunha biblioteca cuns fondos importantes, tanto dende o punto 

de vista xeral como técnico, estes fondos amplíanse cada curso seguindo as 

propostas dos distintos departamentos. 

Na biblioteca atópanse tamén varios ordenadores con conexión a internet para 

que o alumnado poida facer as consultas que precise a través da rede. 

Neste curso instalaranse na biblioteca os equipos necesarios que permitan o 

acceso á rede a través de wi-fi, de xeito que o alumnado poida conectarse co 

seu portátil. 

 - Comedor 
O centro non disón deste servizo 

- Residencia  
O centro non disón deste servizo 

- Outros 
O centro dispón dunha ampla cafetería, en réxime de concesión externa. 

Calendario escolar: 
O calendario escolar está recollido na:   Orde do 13 de xuño de 2014 pola que se aproba o calendario escolar para o  
curso 2014/2015, nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia. TELLANO  

Un resumo do mesmo é o que se recolle no seguinte cadro: 

NOTA: Día 14 de maio festivo local (Ascensión, falta por escoller un día festivo que debe elixir 
o centro, posiblemente o venres 15 de maio. 
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Setembro: 15  Comezo das clases. 
Outubro: 31 Día non lectivo. Día do Ensino. 
Decembro: 8 Día non lectivo. Día da Inmaculada; do 20 o 31 Vacacións de Nadal. 
Xaneiro: 1 o 7  Vacacións de Nadal. 
Febreiro: Do 16 o 18 Vacacións de entroido. 
Marzo: 20 cambio polo 6 de decembro (Día da Constitución), 30 e 31 Vacacións de Semana Santa. 
Abril: Do 1 o 6 Vacacións de Semana Santa. 
Maio: 1 Día non lectivo, (festa do traballo), 14 día non lectivo (Ascención). 15 posible día a escoller polo 
centro. 
Xuño: 19 Remate das clases. 
 
 
 
Calendario de avaliacións curso 2.014 – 2.015 
Ciclos de 1º ano   

1ª Avaliación  (dende ó 15 de setembro ata 19 de decembro), avaliación día 18, entrega de 
notas 19 de decembro. 

2ª Avaliación  (dende ó 8 de xaneiro ata 27 de marzo), avaliación día 26, entrega de notas 
27 de marzo. 

3ª Avaliación  (dende ó 8 de abril ata 5 de xuño), avaliación día 4, entrega de notas 5 de 
xuño. 

Recuperación (dende ó 8 ó 19 de xuño). 

Ciclos de 2º ano 

1ª Avaliación  (dende ó 15 de setembro ata 19 decembro), avaliación día 17, entrega 
de notas 19 de decembro. 

2ª Avaliación  (dende ó 8 de xaneiro ata 26 de marzo), avaliación día 25, entrega de 
notas 26 de marzo. 

FCT  (Antes do 7 abril a 19 de xuño). 

Avaliación final 

Avaliación final 19 de xuño ciclos de 1º ano e modulares, entrega de notas 22 de xuño. 

Avaliación final 22 de xuño ciclos de 2º ano, entrega de notas 23 de xuño. 
 

Esta pequena presentación é un resumo da guía do alumnado que 
podes descargar na súa totalidade na sección Alumnado da páxina web 
do centro: 

http://www.politecnicodesantiago.es 

Desexamos que vos fora de utilidade. 

http://www.politecnicodesantiago.es/alumnado_documentacion
http://www.politecnicodesantiago.es/alumnado_documentacion
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