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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 e no decreto 8/2.015 do 8 de xaneiro, polo que se 

desenvolve a lei 4/2.011. 

 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 Regulamento de réxime interno. 

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

aplicándose neste caso as medidas correctoras recollidas no Regulamento 

de réxime interno. 

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

balde, a súa situación indícase na seguinte imaxe: 

http://www.santiagoturismo.com/servizos-basicos/rea-de-libre-estacionamiento-santa-marta 

 

 

http://www.santiagoturismo.com/servizos-basicos/rea-de-libre-estacionamiento-santa-marta
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 Servizos do centro 
Servizos propios de cada departamento e coordinacións, aos que o alumnado 

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

seus responsables. 

- 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. 

A biblioteca dispón rede de wi-fi, de xeito que o alumnado poida conectarse co 

seu portátil. 

 

 - Comedor 
 
O centro non dispón deste servizo 
 

- Residencia  
 

O centro non dispón deste servizo 
 

- Outros 
 

O centro dispón dunha ampla cafetería, en réxime de concesión externa. 
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Calendario escolar: 

 
 

Días de clase  FP Básica 1º ano    Días de clase  FP Básica 2º ano 

 Luns Martes Mérco Xoves Venres Totais  Luns Martes Mérco Xoves Venres Totais 

1º Trim. 13 12 13 12 13 63 1º Trim. 13 12 13 13 14 65 

2º Trim. 10 10 10 11 11 52 2º Trim. 12 13 13 14 14 66 

3º Trim. 10 12 11 11 11 55 Recupe 8 9 8 8 8 41 
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Calendario de avaliacións curso 2.016 – 2.017 
 

CICLOS DE 1º ANO   
 
1ª Avaliación  (dende o 15 de setembro ata 21 de decembro), avaliación día 19, entrega de notas 21 de decembro   65 
días 
2ª Avaliación  (dende o 9 de xaneiro ata 24 de marzo), avaliación día 23, entrega de notas 24 de marzo   52 días 
3ª Avaliación  (dende o 27 de marzo ata 9 de xuño), avaliación día 8, entrega de notas 9 de xuño   45 días 
Recuperación (dende o 12 ó 23 de xuño)    10 días 
 
 
CICLOS DE 2º ANO 
 
Período da FCT de setembro Inicio 5 de setembro. 
1ª Avaliación  (dende o 15 de setembro ata 21 decembro), avaliación día 20, entrega de notas 21 de decembro   65 
días 
Período da FCT de xaneiro Inicio 9 de xaneiro. 
2ª Avaliación  (dende o 9 de xaneiro ata 31 de marzo), avaliación día 30, entrega de notas 31 de marzo   57 días 
Período da FCT de marzo, inicio 6 de abril.  
Recuperación (dende o 3 de abril ata o 23 de xuño)    50 días 
 
 
AVALIACIÓNS FINAIS 
 
Avaliación final 23 de xuño ciclos de 2º ano e modulares, entrega de notas 26 de xuño.  
Avaliación final 26 de xuño ciclos de 1º ano, entrega de notas 27 de xuño. 
 
CALENDARIO DE AVALIACIÓNS DE FP BÁSICA  
 
FP BÁSICA DE 1º ANO 
 
1ª Avaliación  (dende o 19 de setembro ata 21 de decembro), avaliación día 20, entrega de notas 21 de decembro. 
(63 días). 
2ª Avaliación  (dende o 9 de xaneiro ata 24 de marzo), avaliación día 22, entrega de notas 24 de marzo. (52 días).  
3ª Avaliación (dende o 24 de marzo a 23 de xuño), avaliación 23 de xuño. (45 días). 
Avaliación final 23 de xuño, entrega de notas 26 de xuño. 
 
 
FP BÁSICA DE 2º ANO 
 
1ª Avaliación  (dende o 15 de setembro ata 21 de decembro), avaliación día 20, entrega de notas 21 de decembro. 
(63 días). 
2ª Avaliación  (dende o 9 de xaneiro ata 21 de abril), avaliación día 20, entrega de notas 21 de marzo. (64 días).  
Recuperación (dende o 24 de abril ata o 23 de xuño). 41 días 
Avaliación Final avaliación 23 de xuño, entrega de notas 26 de xuño. 
FCT xuño, inicio o 24 de abril. 
Avaliación extraordinaria de setembro (1 e 4 exames), avaliación o 5 de setembro, entrega de notas o día 6.   1º 
ano 
FCT extraordinaria setembro, inicio o 11 de setembro. 1º e 2º ano 
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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/pres_alumnado 

Desexamos que vos fora de utilidade. 

 

Que teñas un bo inicio e perdure durante todo o curso 
para un bo remate satisfactorio. 

http://www.politecnicodesantiago.es/system/files/arquivos_dir/guia_do_alumnado-curso-16-17v1_0.pdf
http://www.politecnicodesantiago.es/system/files/arquivos_dir/guia_do_alumnado-curso-16-17v1_0.pdf

	Están recollidos na Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa e no decreto 8/2.015 do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a lei 4/2.011.

