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   1. INTRODUCIÓN 

  Á vista do incremento de situación conflitivas que se están a producir nos 

centros educativos en canto ao comportamento disruptivo e inadecuado de 

alumnos/as que se atopan nunha situación académica determinada (falla de 

motivación e interese, dificultades de aprendizaxe xeneralizadas, desfase 

curricular, etc.), xunto cunha situación (en moitas ocasións parella) 

sociocultural e familiar, de desaxuste por motivos diversos, entre os que se 

atopan: separación dos pais, violencia de xénero, agresións, diferenza de 

criterios e pautas educativas entre os membros da familia, desaxustes da 

xornada laboral dos pais/nais e os nenos/as, etc., provoca que desde os 

propios centros, se establezan as medidas oportunas non só para poñerlle fin 

ao “problema”, senón para previlo, atendendo as funcións educativas que os/as 

docentes e diferentes sectores de intervención social, deben e teñen que 

artellar para tal fin.   Por tanto, pódese afirmar, que un dos problemas máis 

salientables hoxe en día co que se atopan os/as docentes coa súa función, son 

as alteracións de conduta negativas e incluso “desafiantes” dos alumnos/as.    

En moitas ocasións, algúns alumnos/as mostran condutas “problemáticas” que 

dificultan a súa aprendizaxe e a dos demais compañeiros/as, infrinxindo e 

actuando en contra das normas elementais de convivencia do centro e da 

propia aula.   É por iso, que o docente ademais de atender á faceta instrucional 

dos contidos curriculares, tamén debe centrar o seu traballo titorial e instaurar 

hábitos educativos correctos, dentro do proxecto de educación integral do 

alumno/a.    Faise necesario buscar un equilibrio ente comportamentos e 

habilidades, tanto para a aprendizaxe, como para a convivencia escolar e 

social en xeral.   Na maioría das situacións, as dificultades de aprendizaxe e as 

condutas problemáticas, producen un proceso causa-efecto recíproco, sobre 

todo nas aprendizaxes de carácter instrumental, de tal maneira que: o/a 

alumno/a non aprende porque a súa actividade é disrutiva e llo impide?, ou 

compórtase mal porque non aprende? É un círculo vicioso que é necesario 

romper coa intervención axeitada de programas e plans específicos de 

intervención, que impliquen a colaboración e coordinación dos diferentes 

sectores da comunidade educativa e os axentes sociais de interacción coa 

alumno/a (fundamentalmente a familia). Por iso:   
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- É preciso, establecer unha reflexión e valoración da situación contextual na 

que vive o alumno/a porque pode provocar determinados comportamentos 

inadecuados pola súa parte.  

   É preciso establecer unhas pautas de actuación e intervención en 

colaboración, familia-escola.   Nesta situación contextual, cabe destacar  a 

presenza de alumnos/as de procedencias culturais e relixiosas diversas. Aínda 

que no noso Centro non é unha realidade demasiado presente ata o de agora, 

entendemos que pode darse nun futuro e debemos anticiparnos a esta 

posibilidade.   

 2. XUSTIFICACIÓN LEGAL   

 O seguinte Plan de Convivencia do C.E.I.P. “ADR Castelao” de Rianxo fomra 

parte do PROXECTO EDUCATIVO do centro e baséase na seguintes 

disposicións legais e documentos:   

 Real Decreto 732/1995, do 5 de maio, polo que se establecen os dereitos e 

deberes dos alumnos e as normas de convivencia dos centros. 

  Lei Orgánica 8/1985, do 3 de xullo, reguladora do dereito a educación.  

 Lei 27/2005, do 30 de novembro, de fomento da educación e a cultura da 

paz. 

Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade 

educativa. 

Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a lei 4/2011, do 30 de 

xuño, de convivencia e participación da comunidade en materia de convivencia 

escolar. 

3. COMISIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

Este plan de convivencia foi elaborado pola comisión  e informado polo 

consello escolar, recolle as addendas aportadas polo claustro e o consello 

escolar. 

CONSTITUCIÓN COMISIÓN DE CONVIVENCIA: 
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COMISIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR, CONSTITUÍDA EN CONSELLO 

ESCOLAR , 23/06/2015. 

Periodicidade reunións da comisión de convivencia: 

Manterán tres reunións anuais de carácter ordinario, unha por trimestre, e con 

carácter extraordinario cantas veces sexa convocada pola súa presidencia, por 

iniciativa propia ou por proposta de, polo menos, unha terceira parte dos seus 

membros. 

Normas para o funcionamento/FUNCIÓNS: 

A comisión de convivencia exercerá por delegación do consello escolar as 

seguintes funcións:  

a) Elaborar o plan de convivencia do centro e dinamizar todos os sectores da 

comunidade educativa, incorporando as súas iniciativas e achegas no 

procedemento de elaboración, desenvolvemento e seguimento do citado plan.  

b) Adoptar as medidas preventivas necesarias para garantir os dereitos de 

todos os membros da comunidade educativa e o cumprimento das normas de 

convivencia do centro.  

c) Impulsar accións dirixidas á promoción da convivencia, especialmente o 

fomento de actitudes para garantir a igualdade entre mulleres e homes, a 

igualdade de trato de todos os membros da comunidade educativa e a 

resolución pacífica de conflitos. 

d) Propor ao consello escolar as medidas que considere oportunas para 

mellorar a convivencia, así como dar conta a este, cando menos dúas veces ao 

longo do curso, das actuacións desenvolvidas e das correccións e medidas 

disciplinarias impostas.  

e) Propor, de ser o caso, á persoa titular da dirección do centro persoas que 

poidan formar parte do equipo de mediación. 
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f) Coñecer o cumprimento efectivo das correccións e medidas correctoras nos 

termos en que fosen impostas e informar o consello escolar sobre o grao de 

cumprimento da normativa vixente. 

g) Realizar o seguimento dos compromisos de convivencia subscritos no 

centro.  

h) Elaborar unha memoria anual sobre a análise da convivencia e conflitividade 

no centro, na cal se reflictan as iniciativas no ámbito do centro sobre a materia. 

Este informe será trasladado ao consello escolar do centro e ao 

correspondente servizo territorial de Inspección Educativa.  

i) Aqueloutras que lle sexan encomendadas polo consello escolar do centro 

docente ou polo órgano da Administración educativa con competencias na 

materia. 

Cando a comisión de convivencia o considere oportuno, e co obxecto de que 

informen no ámbito das súas respectivas competencias, poderá solicitar o 

asesoramento dos/as profesionais do departamento de orientación que 

interveñen no centro, do profesorado titor relacionado co tema que se analice, 

do educador ou educadora social do concello onde estea o centro educativo ou 

doutros ou doutras profesionais segundo a problemática de que se trate, así 

como das asociacións do sector que poidan colaborar na mellora da 

convivencia. 

MEMBROS COMISIÓN CONVIVENCIA CURSO 2018/2019: 

Presidente: Daniel Weiner Malleiro 

Profesorado: 

Patricia Martínez Ares 

Silverio Blanco Hermo 

María Marcelina López Gey 

Mª José Bellas López 
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Mª Josefa Amigo Forján 

Mª Dolores Lorenzo Castro 

FAMILIAS: 

Miguel Freiría Citoula 

Jessica Jamardo Redondo 

PAS: 

José Luis Paz Parada 

José Luis Cebreiro 

Secretaria: Mª Dolores Lorenzo Castro. 

4. CARACTERÍSTICAS DO ENTORNO ESCOLAR   

Características socioeconómicas   

 O CEIP “ADR Castelao” atópase na vila de Rianxo, na rúa Rosalía de 

Castro, 12 ao S. O. de A Coruña, na costa norte da ría de Arousa e na marxe 

dereita do río Ulla, que é a separación natural entre as provincias de A Coruña 

e Pontevedra. Rianxo é a capital do Concello do mesmo nome que abrangue 

as parroquias de Rianxo, Taragoña, Leiro e Isorna, na zona costeira, e as de 

Araño e Asados no interior. Unha superficie de 59 km2 entre as coordenadas 

42º, 38’ – 42º, 44’ de latitude N e os 5º, 3’ – 5º, 9’ de lonxitude O.   

 No que atinxe aos aspectos socioeconómicos o traballo que realiza a 

poboación oriéntase ao sector primario, no que destacan a pesca de baixura, o 

cultivo do mexillón, agricultura e gandería. A pesca é unha actividade de 

grande interese económico, dependendo de empresas de caracter familiar e 

artesanal. O segundo sector económico en importancia é o da construción e as 

industrias afíns, ornamentación, decoración, electricidade, fontanería, 

carpintería de aluminio,... Nun terceiro nivel destaca a confección téxtil, que 

ocupa a 200-300 persoas entre fábricas, talleres e particulares.    No derradeiro 

censo consultado había no Concello 12.199 habitantes, dos que 5.984 son 

homes e 6.215 mulleres. A capital do Concello, Rianxo, agrupa a meirande 
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parte dos habitantes. Datos do Concello contabilizan 7.838 habitantes con 

estudos primarios, 2.433 que teñen o graduado escolar, 1.219 con Bacharelato 

e Formación Profesional e, 396 con estudos universitarios.   

Entre os principais servizos cos que se conta no Concello son: 

  Biblioteca Pública Municipal.  

  Casa da Cultura.  

  Servizos Sociais.   

 Xulgado de Paz. 

  Ten dous centros de saúde dependentes do SERGAS: Clínica  Casa do Mar 

e a Clínica de Taragoña. 

  Un polideportivo municipal.  

 Clube náutico de Rianxo.  

 Asociación de A.N.P.A.S. dos distintos colexios, asociacións de amas de 

casa, asociación de empresarios, confrarías de pescadores.  

A nivel educativo, a oferta inclúe os seguintes centros públicos: 

  C.E.I.P. “Ana María Diéguez”  

 C.E.I.P. “Brea Segade” 

 C.E.I.P. “ADR Castelao”  

 C.R.A. de Rianxo  

 I.E.S. “Félix Muriel”.  
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CARACTERÍSTICAS DO CENTRO  

 1) Nome do centro: C.E.I.P. “ADR Castelao” 

 2) Enderezo: Rúa Rosalía de Castro, 12  

3) Localidade: Rianxo   

4) Provincia: A Coruña  

5) Teléfono/Fax: 981 86 02 52 / 981 86 05 08 

6) E-mail: ceip.castelao.rianxo@edu.xunta.es 

7) Código do centro: 15014180    

 No colexio impártese o 2º ciclo de Educación Infantil e a etapa de educación 

primaria, consta de 24 unidades no último catálogo do ano 2.015. 

A  estrutura organizativa do centro:  

a) Órganos de Goberno: 

Colexiados:Consello Escolar e Claustro de profesores . 

Unipersoais: Dirección , Xefatura de Estudos e Secretaría. 

 b) Órganos de coordinación docente:   

Equipo de Ciclo de Educación Infantil  

Comisión de Coordinación Pedagóxica. 

Equipo dinamización lingua galega. 

Equipo biblioteca 

Equipo de Actividades Extraescolares e Complementarias.  

Departamento de Orientación.   

 A consellería de educación ten ao CEIP ADR Castelao  nun ISEC medio-

baixo, isto é un ÍNDICE SOCIOECONÓMICO MEDIO BAIXO, para as probas 

de avaliación externa que realiza. 

mailto:ceip.castelao.rianxo@edu.xunta.es
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 Estamos a falar dun ambiente socio-económico-cultural medio/baixo, o 

que en ocasións se manifesta nas escasas expectativas postas na educación 

como creadora de capital humano. A participación dos pais na vida escolar en 

moitos casos é moi deficiente.    

 Ámbito de comarcalización 

 O CEIP está situado no núcleo de Rianxo, nel escolarízanse nenos/as da vila 

de Rianxo así como os das parroquias limítrofes: Abuín, Rañó, Quintáns, 

Vacariza e o Pazo. Contan con servizo de transporte e comedor.   

Horario da xornada lectiva 

  O centro conta con xornada única de 9:30 a 14:30 durante todo o curso 

académico.    

Recursos do centro   

Conta con bibliotecas (xeral e de aula), aula de plástica, polideportivo anexo 

(do Concello de Rianxo), sala de vídeo, aula de música, aula de informática, , 

dúas aulas de lingua estranxeira, invernadoiro e horta escolar,… Posúe a 

dotación material tipo (material audiovisual -proxectores, retroproxectores, 

televisións, vídeos, DVD’s,...-,  aula de informática con 25 ordenadores en 

rede,...).   

 Existe Departamento de Orientación no centro, formado por un xefe/a de 

departamento, os coordinadores/as de cada nivel e os mestres/as especialistas 

de Pedagoxía  terapéutica e Audición e Linguaxe.  

ANÁLISE DA SITUACIÓN ACTUAL .Situación da convivencia no centro .  

A situación da convivencia no noso centro pódese afirmar que é boa e 

satisfactoria. Os tipos de conflito máis frecuentes son:   

- Condutas disruptivas na aula: falar a destempo, levantarse sen permiso, falar 

cos compañeiros/as,...  

- Pelexas ocasionais no patio de recreo.  

- Distracción e falta de atención.  
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- Esquecer o material para o desenvolvemento da clase. 

 - Perda de respecto entre iguais e aos mestres/as.  

Entre as causas, ademais da súa gravidade e intensidade, destacan:   

- Falta de motivación.  

- Chamadas de atención de forma global.  

- Dificultades de aprendizaxe. Na actualidade aténdense 81 casos no 

departamento de orientación , deles a maioría son alumnado con dificultades 

de aprendizaxe que necesitan unha atención individualizada. 

-Os niveis competenciais son medios-baixos , tanto nas probas externas coma 

nas avaliacións internas do departamento de orientación do centro. 

 - Problemas de comportamento. 

Criterios de agrupación alumnado no centro 

AGRUPAMENTOS ALUMNADO 

Atendendo á normativa específica que figura na orde do 22 xullo de 1997, 

artigo 3,  e os acordos da  COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓXICA 

(xuño 2.010) os CRITERIOS PARA OS AGRUPAMENTOS DE INFANTIL E 

PRIMARIA tentando sempre reparto equitativo de alumnado por grupo serán: 

1)ORDE ALFABÉTICA. 

2)PARIDADE. 

3)DISTRIBUCIÓN ALUMNADO NEAE. O alumnado con NEAE agruparase 

igualmente por orde alfabética. Se nunha aula coincidisen dous ou máis 

alumnos destas características e outros grupos non as tivesen , distribuiríanse 

nos grupos atendendo a orde alfabética. O alumnado con necesidades 

educativas especiais poderá ser asignado a un grupo concreto en  función das 

necesidades especiais que presenten. 

4)ALUMNADO PROCEDENTE DOUTROS CENTROS:   

* sen igualdade numérica nos grupos: 
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reparto equitativo entre os diferentes niveis mantendo o  grupo de referencia 

(tentar manter xuntos ao alumnado que provén das escolas unitarias), seguindo 

criterio alfabético, paridade e pedagóxico (neae..).  

*con igualdade numérica nos grupos: 

En igualdade de número de alumnado nos niveis: repartiranse os alumnos 

comezando nivel A, B, C, D….. sucesivamente. 

 No caso de que o alumnado de novo ingreso sexa o suficiente numeroso 

para o incremento dunha unidade, os grupos refaranse seguindo os criterios 

anteriormente mencionados, a fin de non crear unha unidade só con alumnado 

procedente doutros centros.  

 5) Os alumnos/as  REPETIDORES/AS, se os houbera,  repartiranse nos 

grupos tendo en conta - número de alumnado en cada grupo, orde alfabética, 

paridade e neae. 

6) As decisións sobre escolarización  de alumnos/as de partos múltiples serán 

adoptadas en atención a cada caso particular. 

6. OBXECTIVOS DO PLAN DE CONVIVENCIA 

Obxectivos xerais  

1) Clarificar, difundir e concretar o modelo de convivencia que se quere 

establecer no centro. 

2) Propiciar que os alumnos/as aprendan e practiquen os valores, actitudes e 

comportamentos que se espera que alcancen como cidadáns libres, 

responsables e solidarios ao final da súa escolarización. 

 3) Favorecer a aprendizaxe e a integración escolar de todos os alumnos/as. 

 4) Posibilitar a resolución educativa dos conflitos e a intervención eficaz nos 

problemas de convivencia escolar.  

5) Propiciar a participación e a colaboración da comunidade na educación dos 

alumnos/as e na construción dun centro verdadeiramente educativo para todos.  

 Obxectivos específicos 
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 1) Conseguir a integración de todo o alumnado sen discriminación por razón 

de nacemento, raza, sexo, idade, crenza ou relixión.  

2) Fomentar a implicación das familias, tanto na transmisión de valores aos 

seus fillos/as que favorezan a convivencia na familia, no centro e na sociedade. 

3) Mellorar as relacións entre todos os membros da Comunidade Educativa. 

 4) Previr os conflitos dentro e entre os distintos sectores da Comunidade 

Educativa.  

5) Fomentar a existencia de actividades, espazos e tempos comúns do 

currículo.  

6) Prever unha atención específica ao alumnado que, por diversas causas, 

presente comportamentos que alteren a convivencia no centro e a de aquel 

outro alumnado que padece as súas consecuencias.  

7) Desenvolver unha coordinación axeitada entre o equipo docente para que se 

poida dar unha boa convivencia na aula.  

8) Fomentar a acción titorial para desenvolver a convivencia. A través da 

acción titorial, o profesorado pode achegar información ao profesorado e as 

familias, desenvolver actitudes de comunicación, intercambio e coñecemento 

mutuo, de habilidades sociais, de formas de recoñecerse a si mesmos coas 

súas emocións e comportamentos así como expresar as súas opinións, tal e 

como se recolle no PAT (Plan de Acción Titorial) existente no centro.   

 Importancia das normas de convivencia  

 Aprender a vivir xuntos e aprender a convivir cos demais constitúe, hoxe por 

hoxe, un reto para a escola do século XXI. A convivencia nos centros constitúe 

un factor de calidade dos procesos de ensino-aprendizaxe. Estamos ante unha 

situación que é necesario reconducir con máxima urxencia, pero tamén previr.   

 A formación no respecto dos dereitos e liberdades fundamentais e no 

exercicio da tolerancia constitúe un principio básico de convivencia que a 

escola debe perseguir.   
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 Os problemas de convivencia escolar provocan no profesorado 

desmotivación, preocupación, desilusión, desconcerto, desgaste,... Nestes 

momentos os conflitos xa non poden resolverse a través da aplicación directa 

do normas de organización funcionamento e convivencia (NOFC) senón que as 

intervencións teñen que ir máis alá. É dicir, deben ser valoradas desde un 

punto de vista sistémico. Non podemos separar convivencia de conflito. Por 

todo isto, debemos ter en conta:  

 1) A necesidade de facer un documento de centro para ver o conflito como 

elemento que forma parte da nosa existencia. Por conseguinte, debemos 

aprender a resolvelo de forma positiva.  

2) O conflito non ten por qué ser negativo. A nosa valoración do mesmo 

dependerá en grande medida da forma en cómo o afrontemos.  

3) O conflito pode ser un factor de crecemento, tanto individual como colectivo. 

As persoas individualmente e a humanidade no seu conxunto teñen avanzado 

social e cientificamente, a base de formular determinados conflitos. 

 4) Cantos máis coñecementos e destrezas teñamos na resolución dos 

conflitos, máis posibilidades teremos de resolvelos de xeito satisfactorio.  

5) No ámbito educativo non podemos quedar na ameaza ou na expulsión como 

únicos recursos para resolver conflitos.  

6) O uso dos principios, habilidades e técnicas dos programas de resolución de 

conflitos axuda a crear centros cun bo ambiente de aprendizaxe.  

7) Un bo clima de centro e de aula favorece a boa resolución dos conflitos e 

viceversa. Construír unha comunidade de aprendizaxe asentada nas boas 

relacións humanas é un obxectivo educativo en si mesmo e, ademais, facilita a 

aprendizaxe.  

8) O uso de técnicas non violentas na resolución dos conflitos favorece a 

autoestima.   

 9) O emprego das estratexias de resolución non violenta dos conflitos favorece 

en xeral a diminución dos comportamentos violentos. 
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 10) A utilización habitual das estratexias de resolución non violenta dos 

conflitos favorece a empatía, é dicir, saber poñerse no lugar do outro antes de 

xulgalo.  

11) O uso das estratexias de resolución non violenta dos conflitos favorece, en 

xeral, o sentido da xustiza en quen o practica e un maior nivel de madurez do 

sentido de cidadanía.  

 12) Participar desde pequeno en programas de resolución favorece, en xeral, o 

sentido da responsabilidade e o espírito crítico.  

13) Resolver conflitos de forma positiva e axudar aos demais a que actúen así 

fainos máis felices e danos máis calidade de vida.   

7. Normas de convivencia no centro  

NORMAS XERAIS DE CONVIVENCIA NO CENTRO. 

1)somos puntuais e correctos/as nas entradas e saídas: 

Faranse filas á hora de entrada ao centro e despois do recreo, no transporte e 

comedor. Os mestres encargados nas gardas de porta debemos procurar 

silencio e orde nas entradas-saídas e corredores.  No caso da saída para uso 

do servizo de comedor escolar serán os colaboradores do comedor os que se 

encarguen de velar polo alumnado. 

*Os pais/nais deixarán os fillos/as nas correspondentes filas retirándose para 

poder permitir unha entrada ordenada. No caso de alumnos/as que necesitaran 

axuda puntual  para o acceso ao centro por mor de lesión e/ou outra 

continxencia, estes serán os últimos nas filas para entrar. 

2) Resolvemos os problemas dialogando, evitando actitudes violentas. 

3)Coidamos o material e as instalacións do centro.  

4) Pedimos e respectamos a quenda de palabra. 

5) Atendemos ás explicacións e preguntamos cando temos dúbidas. 

6) Traballamos en silencio para non molestar aos demais. 

7) Colaboramos e compartimos cos demais. 

8)Dirixímonos  aos demais con educación, empregando un ton de voz axeitado 

e cun vocabulario correcto en cada situación. 
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9) Empregamos as papeleiras para manter o centro e o patio limpos. 

10)Durante o período lectivo non se poden utilizar móbiles e outros dispositivos 

electrónicos. No caso de utilizalos o centro requisaraos e será á familia a quen 

se lle devolvan.  O centro non se responsabiliza do extravío destes aparellos 

dentro da escola. O persoal do centro fará un uso exclusivamente pedagóxico 

e/ou  persoal en caso de extrema necesidade de ditos aparellos. 

11)Durante o recreo iremos ao patio ou ás zonas habilitadas sen  quedar 

ningún alumno/a nas aulas,  nos corredores, nos recibidores e na biblioteca 

castigado. Os mestres/as que vaian facer uso dalgunha medida correctora nas 

horas de recreo deberán acompañar ao alumnado en todo momento. 

Tampouco se pode acceder ás aulas durante o período de recreo. 

12) As faltas de asistencia ao colexio deben ser xustificadas documentalmente. 

(segundo protocolo absentismo vixente xaneiro , 2014 máis de 2 días sen 

xustificar nun mes orixina inicio de medidas) 

13) Os alumnos que cheguen tarde deben ser acompañados por un adulto, 

unha vez pechen as portas, deberán asinar no libro de rexistro que se atopa en 

conserxería . Serán  atendidos por profesorado de garda* ata a súa 

incorporación na correspondente aula segundo este horario facilitado ás 

familias ao principio de curso.  

*se non houbera profesorado dispoñible de garda incorporaríase a súa aula. 

14) O centro farase só responsable de obxectos, xoguetes que poidan traer os 

alumnos/as e que foran requiridos para unha actividade do centro.  

15) Diremos sempre a verdade , asumindo a responsabilidade e as 

consecuencias dos nosos actos e feitos. 

16)  Durante os períodos lectivos as familias deben dirixirse á conserxería e/ou 

administración segundo sexa o caso. En ningún caso se permite a interrupción 

da clase nin a deambulación polos corredores. 

17) Os castigos do alumnado serán sempre dentro da aula ordinaria .Non está 

permitida a expulsión temporal do alumnado en ningún caso que non estea 

contemplado nas  correspondentes medidas  de utilización da aula de 

convivencia e /ou estímulo cero.  

18 ) O alumnado vestirá de maneira axeitada e apropiada á actividade a 

realizar evitando uso de prendas tipo viseiras, gorros, panos, … durante os 

períodos lectivos.   

19) As normas de convivencia deben respectar o principio de igualdade entre 

homes e mulleres (feminismo), rexeitando conductas machistas. Non 
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discriminar por razón de sexo, raza, orientación sexual, nacionalidade, orixe 

étnico... tal e como se recolle na declaración universal dos dereitos humanos. 

NORMAS COMEDOR 

O alumnado do 3º ciclo ou os que o seu comportamento o permita, colaborará 

no servizo de comedor. 

 Acceso ás instalacións en orde e procurando silencio. Os 

colaboradores/as   do comedor son os encargados desta tarefa. 

 Comer un pouco de todo o que se lle oferta, deberían polo menos 

probalo. O único que se pode repetir é froita. 

 Falar nun ton apropiado e relaxado. 

 Sentarse no lugar asignado.Cada coidador/a vixiará as súas mesas e 

terá conta de que os “camareiros axudantes” fagan ben a súa tarefa, 

sendo responsables en todo momento os coidadores/as do comedor. 

 Queda totalmente prohibido levar calquera tipo de xogo ao comedor 

escolar. Inmediatamente será requisado polo director/a ou encargado/a 

do comedor, e entregada aos pais cando o veñan a recoller. 

 Levantar a man se se necesita algo, e pedilo con educación. 

 Queda terminantemente prohibido tirar comida ao chan, sacar comida do 

comedor ou calquera outro utensilio. 

 O WC utilizarase preferentemente antes de comer, excepto en caso de 

urxencia ou de nenos de 3 anos, xa que o tempo é suficiente. Como 

normal xeral un coidador estará atendendo a fila do aseo e o outro 

guiará aos nenos ao comedor. 

 Se o alumno manifesta un comportamento moi negativo para o normal 

funcionamento do comedor escolar, comerá nunha mesa a parte .Se 

ese comportamento negativo é reiterado e altera o funcionamento do 

servizo, seralle aberto un expediente e poderá ser expulsado deste 

servizo, previo informe ós pais. 

 Cando as mesas están recollidas cada colaborador ten que manter as 

súas mesas en silencio. 

 Cando saen os nenos para fóra ten que haber sempre dous 

colaboradores no patio. 
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NORMAS BIBLIOTECA 

GARDA DE COMEDOR   

 Antes das 16:00h.  

 Os encargados son os colaboradores/as de comedor.                                                                             

No caso de empregar a biblioteca, cumpriranse as normas da mesma. 

 

GARDA DE TARDE 

 De 16:00 a 18:00h.  

 Os encargados son os dous mestres de garda.  

 O alumnado pode acceder á biblioteca en calquera momento durante o horario de tarde, 

polo que, aínda que non haxa nenos/as, cómpre respectar o horario. 

 Preferiblemente, non se debe emprestar material funxible ao alumnado. 

 Pola tarde ofrécese servizo de préstamo. No caso de non saber usar o MEIGA, deixar 

recollidos os datos (NR do libro, nº de carnet do neno/a e data). Non esquecerse de anotar 

no libro emprestado a data de devolución (15 días). 

 Débese tentar que o alumnado usuario da biblioteca faga un uso axeitado da mesma: 

 Emprego de taboíñas. 

 Deixar todo ben colocado. 

 Non comer nin beber. 

 Se hai que falar, facelo en voz baixa. 

 Os ordenadores poderanse empregar a partires das 17:00h. No caso de que algún alumno/a 

precise utilizalo con fins académicos (recadar información, traballos de investigación, etc.), 

poderá facelo en calquera momento.  

 Ordenador do bibliotecario só se pode empregar para o programa MEIGA debido a que non 

pode ter antivirus; o resto están conectados en rede e pódese imprimir dende calquera 

deles. Deixaranse todos os ordenadores apagados ao rematar a garda. 

 Tamén deixar luces apagadas e persianas baixadas.  

 As familias tamén poden entrar e usar a biblioteca pola tarde. 
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IMPORTANTE: RECOLLIDA DO ALUMNADO 

 Todo o alumnado que acceda ao servizo de biblioteca dende as 16:00h, incluído o de 

comedor, deberá ser recollido pola familia, que asinará no libro de recollida.  

 

 Cando un alumno/a accede á biblioteca máis aló das 16:00h, pode haber dúas 

opcións: 

 

 Que veña el só, polo que tamén poderá marchar só. 

 

 Que o traian, polo que tamén deberán vir buscalo e firmar no libro de 

recollida. 

 

 En calquera dos casos anteriores, sempre que veñan recoller un alumno/a, 

deberán asinar no libro de recollida. 

 

 De existir algún caso con circunstancias excepcionais (por exemplo, un alumno/a de 

comedor queda biblioteca vaia só a unha actividade extraescolar), a dirección do centro 

poñerao en coñecemento do profesorado. 

 

 No caso de que unha vez chegadas as 18:00h non veñan recoller algún alumno/a, o 

protocolo a seguir será o seguinte: 

 

1º. Chamar á familia (hai unha lista na biblioteca cos números de teléfono das 

familias). Situada na “caixa da tarde”. 

 

2º. Se non se localiza á familia, chamar ao conserxe ou ao director do centro. 

 

 

3º. Como último paso, de non aparecer ninguén, chamaríase á policía local. 
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AULA DE VÍDEO 

   Na porta da aula de vídeo estará exposto o seu horario, que se fará a 

principios de curso. 

   Os alumnos deberán ir acompañados por un mestre para o seu uso. 

   Se fora o caso, tamén se podería utilizar como unha aula para facer 

exposicións. 

 

AULA DE INFORMÁTICA 

    Terá un horario exposto na súa porta para que todas as aulas podan 

utilizalas. 

A última semana de cada mes, quedará reservada para o uso do profesorado 

de inglés; se non é utilizada por eles, poderá facer uso calquera mestre, 

previa consulta co profesorado de inglés correspondente. 

O alumnado só poderá entrar nas páxinas de internet que o mestre lle 

indique. 

AULA DE PLÁSTICA 

    É un espazo para uso e aproveitamento de toda a comunidade educativa. 

Haberá colocado un horario en branco para que os titores podan facer uso do 

seu espazo. 

O material que hai na aula, está a disposición de todos os mestres, e deberá 

de quedar todo colocado e limpo despois do seu uso. 

 

INVERNADOIRO 

O invernadoiro só se poderá ir  con algún mestre, seguindo sempre as 

súas instrucións e normas,  para visitalo ou para realizar algunha 

actividade guiada. 

  En ningún outro caso se poderá acceder el. 

 

O HORARIO E O USO DE CALQUERA DAS DEPENDENCIAS DO CENTRO 

PODERÁ SER CAMBIADO POR NECESIDADES XURDIDAS 

 

8.  ESTRATEXIAS DE PREVENCIÓN: ACTUACIÓNS PREVISTAS 
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1) Elaboración, aprobación e posta en marcha do Plan de Convivencia.  

2) Dar a coñecer o Plan de Convivencia ao alumnado, mediante o 

coñecemento das normas de convivencia que van a regular a convivencia na 

aula e no centro.  

3) Dar a coñecer o Plan de Convivencias ás familias, mediante reunións a 

comezo de curso, entrega de trípticos,... 

4) Concienciar ás familias de que a súa colaboración e participación co 

profesorado é necesaria para o desenvolvemento dunha boa convivencia no 

centro.  

5) Concienciar aos alumnos/as de que a súa colaboración e participación é 

necesaria para o desenvolvemento dunha boa convivencia no centro. 

 6) Potenciar determinadas condutas positivas no alumnado para lograr unha 

boa convivencia no centro (Ex. celebración do día da Paz, xogos no patio,…). 

7) Favorecer o contacto entre alumnos/as de diferentes cursos con diversas 

actividades (sesións de vídeo, saídas culturais, actividades conxuntas de 

centro).   

8.1 ESTRATEXIAS DE INTERVENCIÓN: PROCEDEMENTOS ESPECÍFICOS 

DE ACTUACIÓN  

 Actuacións correctivas para o fomento da convivencia no centro    

Ante unha situación de conduta disrutiva poderanse aplicar as seguintes 

técnicas disciplinarias, por parte do mestre/a titor/a ou especialista, contando 

co asesoramento e colaboración do Equipo Directivo e coa xefa do 

Departamento de Orientación:  

 1) Falarase co alumno/a intentando que comprenda os efectos negativos da 

súa conduta tanto para si mesmo como para o resto dos alumnos/as e 

mestres/as. 

 2) As consecuencias naturais: deixar ao alumnado que experimenten as 

consecuencias lóxicas da súa mala conduta a fin de que perciban porque unha 

norma particular é importante.  
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3) O recuncho: colocar a un alumno nun recuncho neutro ou pouco estimulante 

durante un breve espazo de tempo para que reflexione sobre a súa acción 

inadecuada. No centro pódese buscar un espazo determinado para que dous 

alumnos/as que tiveron un conflito poidan falar e chegar a algún acordo coa 

axuda de alumnado mediador. 

 4) Técnicas de modificación de conduta: reforzo positivo, extinción de conduta 

negativa, … 

 5) Un sistema de puntos/economía de fichas: para problemas longos e 

prolongados recoméndase un sistema de colección de puntos que os nenos/as 

teñen que gañar se queren conseguir unha recompensa que desexan 

(xoguetes, premios diversos,...).  

6) Aula de Convivencia.  

9. AULA DE CONVIVENCIA: 

Respectaremos o protocolo de entrada para as aulas de convivencia, casos 

debidamente xustificados : 

 

CRITERIOS DERIVACIÓN ALUMNADO aula convivencia:  

1. Existencia de parte de incidencias. (ver modelo anexo I) 

2. Medidas preventivas adoitas polo centro ante a incidencia. 

3. Comunicación á familia dos feitos. 

4. Se o comportamento segue a ser disruptivo, irrespectuoso ou lesivo que 

altera o normal desenvolvemento da convivencia do grupo clase impedindo que 

o resto de compañeiros/as o aproveiten , a comisión de convivencia deberá 

reunirse e adoitar medidas. 

 

Actuacións para o alumnado que presenta alteracións de comportamento   Si 

coas medidas anteriores non é suficiente para “corrixir” a conduta e xorden 

alteracións de comportamento grave poñeranse en marcha as seguintes 

actuacións:    

 ACTUACIÓNS INICIAIS  
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 1) Comunicación da situación: poñerase en coñecemento do titor/a a conduta 

disrutiva detectada.  

2) Información á familia: poñerase en coñecemento da familia do alumno/as a 

situación, así como a medida disciplinaria que se lle imporá ao alumno/a, de tal 

formal que o alumno/a perciba que a súa familia e a escola están de acordo.  

3) Valoración inicial: en caso de que as alteracións sexan continuadas e/ou 

graves, iniciarase unha recollida de información para analizar as causas de dita 

conduta: disfuncións no proceso de ensino-aprendizaxe, situación de tipo 

familiar, socioambiental, algún tipo de déficit ou patoloxía psíquica,...  

4) Toma de decisións: tipo de medida correctiva, comunicar a situación  á 

comisión convivencia no caso de que as alteracións comportamentais sexan 

continuadas e obxecto de parte disciplinario. Todas estas actuacións quedarán 

recollidas no modelo de parte que figura no anexo I, quedando custodiadas 

polo director/a e o secretario/a da comisión de convivencia. 

   

 ACTUACIÓNS POSTERIORES  

 1) Avaliación do comportamento problemático: levarase a cabo unha 

avaliación co obxectivo de determinar o comportamento problemático e as 

causas que o provocan, analizando os acontecementos que o preceden e as 

consecuencias de ditos comportamentos.  

 2) Programa de intervención: programarase un plan de intervención para o 

alumno/a por parte do orientador e o mestre/a titor/a, e que será presentado ao 

resto do equipo docente.   

10. METODOLOXÍA: IMPLICACIÓN DE TODOS OS SECTORES DA 

COMUNIDADE EDUCATIVA 

Para levar  a cabo a elaboración e posta en marcha deste Plan, é preciso 

contar cunha metodoloxía fundamentalmente activa e participativa, xa que a 

convivencia e a disciplina é unha cuestión de todos os sectores da 

Comunidade Educativa.   É evidente que este tema nos afecta a todos e todas, 
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polo que deberíamos consensuar unha mínima “filosofía da convivencia”, onde 

as relacións interpersoais e a organización escolar  xogaran un papel esencial. 

Promover a convivencia e afrontar os conflitos implica a toda a Comunidade 

Educativa.  O profesorado ten que atopar ese equilibrio que nos permita 

conxugar o desenvolvemento persoal noso e do noso alumnado coa instrución, 

xa que sen “un mínimo de educación non pode haber instrución”. É moi 

probable que teñamos que inverter tempo en conseguir unha “mínima 

educación” no alumnado para poder instruílos despois.   

11. PROGRAMA HABILIDADES SOCIAIS. 

O termo habilidade emprégase para expresar a competencia social é un 

conxunto de comportamentos aprendidos e adquiridos. As habilidades sociais 

pódense considerar un conxuntos de conductas sociais dirixidas cara un 

obxectivo, no ámbito escolar a socialización, que poden aprenderse e que o 

individuo pode controlar. 

Traballaremos nas titorías  tres ámbitos: interacción social, habilidades para 

relacionarse cos iguais e habilidades para expresar sentimentos, emocións e 

opinións. No departamento de orientación existen materiais para traballar estes 

aspectos, así como programas con actividades concretas para a mellora do 

convivencia escolar, un deles é o TEI (titorías entre iguais) 

PROGRAMA DE TITORÍA ENTRE IGUAIS (TEI) 

No Castelao estamos desenvolvendo este programa , tal e como figura no 

proxecto educativo do centro. 

O TEI é un programa de convivencia para a prevención da violencia 

e o acoso escolar. É un programa institucional e implica a toda a 

comunidade educativa. Ten como obxectivo básico mellorar a integración 

escolar e traballar por unha escola inclusiva e non violenta, fomentando 

que as relacións entre iguais sexan máis satisfactorias e sempre orientadas á 

mellora ou modificación do clima  e á cultura do centro respecto á  

convivencia, conflito e violencia (física, emocional ou psicolóxica). 
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Considera a participación activa dos iguais como elementos básicos do 

proceso de prevención e intervención en situacións de violencia e acoso 

escolar: 

 En primaria os/as alumnos/as de 5º curso son titores/as emocionais 

dos de 3º. 

 

É unha intervención sistemática no desenvolvemento dos plans de 

convivencia e de integración, na prevención do abuso de poder e na resolución 

de conflitos, encamiñados á creación dunha cultura da non violencia, onde os 

alumnos son os elementos básicos de dinamización. 

O programa presenta 16 actividades a desenvolver durante os 3 trimestres: 

 Actividades de titoría: autoestima, emocións e empatía. (1 por trimestre) 

 Actividades de cohesión ( 1 por trimestre) 

 Actividades de avaliación  ( 1 por trimestre e 1 de avaliación final) 

12. ESCOLA DE PAIS /NAIS. 

En colaboración co concello de Rianxo o centro aporta cada novo curso escolar 

propostas para escola de pais/nais, as últimas achegadas polo  CEIP Castealo 

son: 

PROPOSTAS CICLO EDUCACIÓN INFANTIL 

 Afecto e comunicación 

 Hábitos saudables 

 Límites, premios e castigos 

 Escola e inmgración 

 Éxito escolar 

 Resolución de conflictos 

PROPOSTAS 1º NIVEL EDUCACIÓN PRIMARIA 

 Os nenos/as e o uso da tecnoloxía 
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 O papel dos país no deporte 

 Alimentación saudable 

PROPOSTAS 2º NIVEL EDUCACIÓN PRIMARIA 

 Os deberes dos fillos, responsabilidade das familias, autonomía do alumnado 

 A hixiene na familia 

PROPOSTAS 3º NIVEL EDUCACIÓN PRIMARIA 

 Hábitos saudables: hixiene, descanso, alimentación. 

 Uso INTERNET, tablets, xogos (consolas:idades, tempo) 

 Importancia do xogo libre 

 Técnicas de estudo 

 Grupos de whatssap:  familias /escola 

PROPOSTAS 4º NIVEL EDUCACIÓN PRIMARIA 

 Conflictos familia-escola. 

 Educación emocional. 

 Empatía 

PROPOSTAS 5º NIVEL EDUCACIÓN PRIMARIA 

 Coeducación-machismo 

 Hábitos hixiénicos 

 Tempo de ocio: os videoxogos, a televión, redes sociais, whatsapp… 

PROPOSTAS 6º NIVEL EDUCACIÓN PRIMARIA 

 O castigo e o premio: como e cando empregalos. 

 O papel do grupo de amigos na adolescencia: distanciamento familiar. 

 O fracaso escolar: influencias negativas para o estudo; organización e hábitos 

de estudo; motivación e automotivación. 

 Como afrontar a relación pais/nais- fillos/fillas na adolescencia:  a importancia 

do diálogo. 
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Con estas propostas e coas outras achegadas polos centros da contorna selecciónanse 

os temas a tratar na escola de pais/nais cada curso escolar. 

A organización  é a cargo do concello  de Rianxo en reunións  conxuntas cos 

orientadores/as de cada centro. 

13.AVALIACIÓN DO PLAN DE CONVIVENCIA  

 Todo Proxecto ou Plan precisa contar cunha avaliación para coñecer se os 

obxectivos formulados se lograron e en que medida. Por este motivo, a 

avaliación contará con tres momentos principalmente:  

a) Inicial: detección de necesidades educativas e sociais . 

b) Continua: para facer o seguimento e levar a cabo os cambios oportunos que 

vaian xurdindo. Esta avaliación irase desenvolvendo no proceso de aplicación 

do plan. 

 c) Final: para avaliar a consecución dos obxectivos propostos.  

Todos estes momentos deberán ser entendidos como un continuo. Así mesmo 

nesta avaliación deberemos ter en conta a funcionalidade do plan en si e máis 

a funcionalidade dende a implicación dos membros integrantes.  

Os criterios de avaliación a ter en conta serán:  

 1) Grao de implicación e participación dos diferentes membros da comunidade 

educativa. 

 2) Grao de implicación na posta en marcha do Plan de Convivencia polos 

diferentes membros da comunidade educativa.  

 3) Grao de adecuación das medidas propostas. 

4) Grao de consecución dos obxectivos. 

 5) Auto avaliación dos diferentes membros. 

 6) Modificación e melloras.   
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15. ANEXOS 
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ANEXO 1: PARTE 

INCIDENCIAS 
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DOCUMENTO CONSTATACIÓN DE FEITOS 

 A reiterada asistencia ao centro sen o material e equipamento preciso 
para participar activamente no desenvolvemento das clases.  

 Non participar e poñer en cuestión as actividades da aula orientadas ao 
desenvolvemento dos planos de estudio. 

 Mentiras reiteradas eludindo responsabilidades e/ou culpando aos 
demais. 

 Rexeitar seguir na aula as orientacións do profesor ou profesora 
respecto da súa aprendizaxe. 

 Falta de respecto ao exercicio do dereito ao estudo dos seus 
compañeiros. 

 Discriminar a un membro da comunidade educativa por razón de 
nacemento, raza, sexo, ou por calquera outra   circunstancia persoal ou 
social. 

 Deterioro , extravío ou dano causado intencionadamente, das 
dependencias da aula, do material desta, ou dos obxectos e  pertenzas 
doutros membros da comunidade educativa e do centro escolar. 

 Acto de indisciplina, inxuria, ofensa,  respecto e consideración ao/á 
profesor/a e/ou compañeiros de estudos (subliñar o que proceda). 

 Actos de desafío a autoridade do profesorado e ao persoal de 
administración e servizos . 

 Agresión física contra un membro da comunidade educativa (profesor/a, 
compañeiros de estudos, persoal non docente…). 

 Portar calquera obxecto, substancia ou produto expresamente prohibido 
polas normas do centro (perigoso para a saúde ou integridade persoal 
dos membros da comunidade educativa. 

 Falta de asistencia inxustificada á clase e as faltas reiteradas de 
puntualidade, nos termos establecidos nas normas de convivencia do 
centro e no protocolo de absentismo escolar. 

 Uso do móbil e outros dispositivos electrónicos. 

 Non respectar as normas de entradas/saídas do centro. 

CEIP ADR CASTELAO 

PARTE DE INCIDENCIAS  Nº    -------     /20 - -  Curso  

Profesor/a  Data/Hora  

Alumno/a (Apelidos e nome)  

Curso e grupo  
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 Traer obxectos, xoguetes e dispositivos electrónicos non autorizados ao 
centro. 

 Outro (especificar): …………………………………………………………… 

 
 

 

Breve exposición de feitos:  (indicar testemuñas , se as houbera) 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 

 
 

 
 
                                  
 
    seguir no dorso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observacións:  
1.- O orixinal debe ser entregado coa máxima celeridade ao xefe/a de 
estudos.Unha fotocopia debe ser tamén entregada ao titor/a  e ao secretario/a 
da comisión de convivencia. 
2.- O documento de constatación de feitos elaborado polo profesorado  
considérase, agás proba en contrario, acreditación suficiente dos feitos. Conta 
coa presunción de veracidade. (artigo 11.2 lei 4/2011 de convivencia) 
 
 
 
 

                                       

                                                      
Sinatura do profesor/a 
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MEDIDAS ADOPTADAS 

 Amoestación privada ou por escrito do mestre/a, titor/a ou persoal do 
centro. 

 Chamada telefónica aos pais. Entrevista co titor/a. 

 Comparecencia inmediata ante a persoa que ocupe a Xefatura de 
Estudos. 

 Amoestación por escrito. Citación aos pais para manter entrevista co titor 
e xefe de estudos. 

 Reparación económica de danos ocasionados. 

 Realización de traballos específicos en horario lectivo.  

 Realización, en horario non lectivo, de tarefas que contribúan á mellora 
e desenvolvemento das actividades do centro.   

 Suspensión do dereito a participar nas actividades complementarias e 
extraescolares do centro por un período de ata 2 semanas. 

 Traballos específicos na aula de convivencia e /ou estimulo cero, 
segundo sexa o caso. 

 Cambio de grupo por un período de ata 1 semana. (necesario acordo na 
comisión de convivencia). 

 Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases, por un 
período de ata 3 días lectivos. Durante o tempo que dure a suspensión, 
o alumnado haberá de realizar os deberes ou traballos que se 
determinen para evitar a interrupción no proceso formativo. (necesario 
acordo comisión convivencia) 

 Suspensión temporal do dereito de asistencia ao centro por un período 
de ata tres días lectivos. Durante o tempo que dure a suspensión, o 
alumnado haberá de realizar os deberes ou traballos que se determinen 
para evitar a interrupción no proceso formativo. (necesario acordo 
comisión convivencia) 

 Outras medidas (especificar): 
…………………………………...……………………………………… 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………. 

 
                         

Sinatura do xefe/a de 

estudos 

Sinatura director/a 
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ANEXO 2: 
 

PROTOCOLO ABSENTISMO ESCOLAR, 

2014 
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ANEXO 3: 
 

PROTOCOLO XERAL 
DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN 

E TRATAMENTO DO 
ACOSO ESCOLAR 
E CIBERACOSO, 

2013


