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1. INTRODUCIÓN

O presente Plan de Convivencia Escolar trata de establecer a liña de traballo a seguir no noso
centro en materia de convivencia, establecer as normas e plasmar as actuacións que se levarán a
cabo para cumprir os obxectivos do mesmo.

A finalidade  deste plan de convivencia será, polo tanto, promover e contribuír á consecución
dun  clima  adecuado  dentro  da  comunidade  educativa  e,  especialmente  do  centro,  que  se
caracterice polo respecto mutuo, o diálogo e a tolerancia.

Para que o plan sexa realmente efectivo, debe ser coñecido e asumido por todos e cada un dos
compoñentes da nosa comunidade educativa: alumnado, profesorado e familias.

1.1 MARCO LEGAL

 Constitución Española: Artigo 27.2.
 Resolucións  aprobadas  pola  Asemblea  Xeral  das  Nacións  Unidas.  Declaración  e

Programa de Acción sobre unha Cultura de Paz. (6-10-99).
 Lei 27/2005 do 30 de novembro de fomento á educación e cultura da paz (BOE 1 de

decembro de 2005).
 Lei Orgánica 2/2006 do 3 de maio de Educación. (BOE de 4 de maio).
 Real Decreto 806/2006, de 30 de xuño, polo que se establece o calendario de aplicación

da LOE. (BOE do 14 de xullo).
 Acordo interinstitucional  para  a  posta  en  marcha  do Plan Integral  para  a  Mellora  da

Convivencia Escolar en Galicia. (30-01-2007)
 Lei 4/2011, de 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

(DOG 27/01/2015)

1.2 PRINCIPIOS DE INTERVENCIÓN

  A Convivencia escolar entendida como unha interrelación entre as distintas persoas que
compoñen a comunidade educativa (alumnado, profesorado e familias) que ten lugar nun
espazo determinado (escola)

 Principais piares  que regulan a convivencia no centro: a comunicación, o diálogo, o
respecto,  a  valoración  da  diversidade,  a  cooperación,  a  empatía,  a  asunción  de
compromisos e a tolerancia.

 O centro como ente dinámico e cambiante, no que coexisten diversos grupos humanos.
 Clima de convivencia froito dun proceso de construción colectiva no que se require a

implicación de todos os membros.
 Intervención preventiva (desenvolvemento de habilidades sociais) e non só reactiva ante

posibles conflitos na convivencia.
 Fomentar a participación da comunidade na busca dunhas normas consensuadas.
 Xestionar a convivencia no centro combinando:

Modelo integrado (inserido no proceso de ensinanza-aprendizaxe e na cultura
                                          organizativa do centro).
            Modelo relacional (baseado no diálogo e no consenso).
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 *  Equipo  de  Mediación.  Crearase  un  equipo  de  mediación  integrado  por
alumnado  dos  dous  últimos  niveis.  Este  alumnado  será  seleccionado  polo
profesorado de ámbolos dous niveis e formados a tal efecto pola orientadora do
centro.

            Modelo sancionador (baseado unicamente na aplicación de sancións).

* EQUIPO DE MEDIACIÓN :  O alumnado que o integre será seleccionado polo profesorado e
formado a tal efecto pola orientadora do centro.
 
  As pautas de actuación para o Equipo Mediador:

o O mediador non xulga.
o O mediador non propón solucións.
o O mediador apoia a mellora da relación.
o O mediador explora os intereses e necesidades das partes.
o O mediador gardará unha actitude de respecto polas partes.
o O mediador promoverá  o desenvolvemento da capacidade de empatía.
o O mediador amosará un verdadeiro desexo de entender ás partes.
o O mediador será neutral.

Funcións do equipo de mediación.

o Instar ás partes a expresarse mediante mensaxes en primeira persoa
o Animar ás partes a expresar os seus sentimentos.
o Reconducir o diálogo.
o Intentar poñer de manifesto o problema principal.
o Animar ás partes a propoñer solucións.
o Concretar  os acordos entre as partes.
o Revisar o cumprimento dos acordos e marcar os tempos.

O espazo onde se leve a cabo a mediación favorecerá a privacidade.

        
        
   1.3  DESTINATARIOS

O  Plan  de  Convivencia  ten  como  destinatarios  a  todos  os  membros  da  Comunidade
Educativa:
• Alumnado
• Profesorado
• Familias
• Persoal non docente.
Para cada un deles especificaremos unha serie de obxectivos.
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2. CARACTERÍSTICAS DO CENTRO E DA CONTORNA

As características do noso centro e da contorna atópanse recollidas no PEC.
Cabe  engadir,  en  relación  ao  clima  de  convivencia,  que  o  noso  centro  non  presenta,  salvo
contadas  excepcións,  problemas  graves.  Resólvense,  como  norma  xeral,  na  clase  coa
intervención do titor ou profesor da materia e nalgúns casos co equipo directivo e o apoio do
Departamento de Orientación. 
Mencionar ademais o contacto periódico coas familias e os servizos sociais do Concello.

3. ESTADO DA CONVIVENCIA NO CENTRO

En xeral, podemos afirmar que o estado da convivencia no centro é bo, establecéndose entre os
diferentes membros da comunidade educativa relacións de colaboración e respecto mutuo.

3.1.Relacións entre os distintos membros da comunidade.

3.1.1.  Profesorado :.as  relacións  son  fluídas  dentro  dun  ambiente  agradable  de  respecto  e
consideración da súa labor  profesional.  Destacar  a  colaboración entre  o persoal  docente coa
finalidade de intercambiar información sobre o alumnado ao que imparte clases e coa finalidade
de coordinar as accións educativas. 

3.1.2. Profesorado/Equipo Directivo: as relacións cos membros do Equipo Directivo pódense
considerar  boas  xa  que  a  colaboración  entre  este  e  o  profesorado ten  como meta  común o
funcionamento axeitado e coordinado do labor do centro e a educación integral do alumnado
escolarizado no mesmo.

3.1.3. Relación coas familias:  as relacións entre os país e profesorado pódense considerar de
colaboración  e  axuda.  Ao  comezo  do  curso  celébranse  reunións  por  niveis  para  darlles
información  sobre  aspectos  diversos:  organización,  normas,  medidas  correctoras  criterios  de
avaliación, … Durante o curso hai un horario semanal de atención a pais para informar sobre a
marcha do alumnado e facelos partícipes do proceso educativo dos seus fillos/as.
Ademais, as familias, colaboran de maneira habitual co centro a través dos seus representantes
(ANPA), organizando actividades que se desenvolven fóra do horario lectivo. Do mesmo xeito
colaboran nas  actividades propostas polo Claustro, así como na organización do centro mediante
os seus representantes no Consello Escolar.

3.1.4. Profesorado/persoal non docente: as relacións son de respecto e colaboración entre este
persoal. Tanto a dirección como algún membro do profesorado colabora na organización dos
servizos  complementarios  (transporte  e  comedor),  dentro  das  funcións  que  lles  competen  e
respectando a labor profesional destas traballadoras/es. 
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3.1.5. Alumnado:  en xeral as relacións entre o alumnado son boas. Non se observan serios
problemas. Normalmente os conflitos que van xurdindo, resólvense mediante o diálogo e con
algunha medida disciplinaria de carácter menor .
Os conflitos máis frecuentes son:

 Comportamentos disruptivos na aula: levantarse sen permiso, falar cos compañeiros/as,…
 Problemas no patio relacionados coa distribución dos espazos, …
 Esquecemento do material para o desenvolvemento da clase.
 Perda de respecto entre iguais.
 Puntualidade nalgúns casos.

3.1.6. Relación con outras institucións.

O  Concello  colabora  sistematicamente  con  actividades  sobre  educación  vial,  igualdade,
autoestima e tamén deportivas.

Destacar tamén a estreita colaboración cos servizos sociais.

4. COMISIÓN DE CONVIVENCIA
    4.1 Composición

 Directora.
 Xefa de estudos.
 Orientadora.
 Un representante dos pais/nais.
 O representante do concello
 Catro profesores/as

    4.2 Funcións
 Elaborar o plan de convivencia.
 Adoptar  medidas  preventivas  para  garantir  os  dereitos  de  todos  os  membros  da

comunidade educativa e o cumprimento das normas de convivencia.
 Impulsar acción encamiñadas á promoción da convivencia.
 Propor ao consello escolar medidas oportunas para mellorar a convivencia.
 Coñecer o cumprimento das correccións.
 Realizar o seguimento dos compromisos de convivencia.
 Elaborar unha memoria anual sobre a análise de convivencia e conflitividade do centro.

    4.3 Reunións e actuacións

A Comisión de Convivencia reunirase, cada vez que sexa necesario por temas disciplinarios e,
polo menos, unha vez ao trimestre.
Elaborará un informe que debe recoller as incidencias producidas, as actuacións levadas a cabo e
os resultados conseguidos e presentaraos ao Consello Escolar.
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5. OBXECTIVOS DO PLAN DE CONVIVENCIA

5.1. OBXECTIVOS XERAIS
 Formar en  valores propios dunha sociedade democrática, participativa y tolerante.
 Fomentar a convivencia  entre os membros da comunidade educativa.
 Conseguir un clima de convivencia adecuado e que facilite a aprendizaxe.
  Desenvolver  estratexias  e  recursos  para  a  prevención  de  conflitos  e  a  resolución

pacífica dos mesmos.
 Fomentar hábitos de conduta saudable.
 Potenciar a comunicación entre os membros da comunidade educativa 

5.2. OBXECTIVOS PARA O PROFESORADO

 Propor medidas e iniciativas que favorezan a convivencia escolar.

 Promover unha cultura de paz.

 Conseguir un entorno educativo adecuado para o proceso de aprendizaxe.

 Promover e desenvolver actividades encamiñadas a conseguir a mellora das habilidades
sociais e do fomento do diálogo e a comunicación, bases dos valores democráticos, así
como a adquisición de responsabilidades por parte do alumnado.

 Impulsar a igualdade entre sexos.

 Fomentar  entre os membros da comunidade educativa a mediación na resolución de
conflitos.

 Fomentar  valores  positivos,  actitudes  e  prácticas  para  respectar  a  diversidade  social,
cultural e persoal.

 Fomentar a educación emocional mediante a discriminación e xestión das emocións , así
como a capacidade de empatía e asertividade.

 Manter unha liña común na prevención, tratamento e resolución de conflitos.
 Coñecer a cualificación das condutas que perturban a convivencia e os tipos e medidas de

corrección.

 Coñecer  o  protocolo  a  seguir  e  as  posibilidades  de  actuación  ante  un  conflito:
convivencia, violencia, acoso... 
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5.3. OBXECTIVOS PARA O ALUMNADO

 Cumprir as normas de convivencia do centro e asumir as
            consecuencias derivadas do seu incumprimento.

 Aceptar as diferenzas e valoralas como algo positivo e enriquecedor, evitando calquera
tipo de discriminación.

 Utilizar o diálogo e o consenso como primeira estratexia de resolución de conflitos.

 Aprender a utilizar estratexias para resolver conflitos xerados, de xeito pacífico.

 Manifestar unha actitude de responsabilidade e respecto no uso e coidado do seu entorno:
material e instalacións.

 Facer un uso positivo da linguaxe, libre de violencia e prexuízos.

5.4. OBXECTIVOS PARA AS FAMILIAS

 Participar  no  desenvolvemento  da  convivencia  no  centro  a  través  dos  distintos
organismos:  Consello Escolar, Anpa,...

 Coñecer cales son as condutas que perturban a convivencia, así como os tipos e medidas
de corrección.

 Colaborar e asumir medidas de prevención e corrección das posibles condutas
            perturbadoras da convivencia.

 Asesorarse sobre como actuar adecuadamente ante un conflito ou para poder previr o
mesmo.

5.5. OBXECTIVOS PARA O PERSOAL NON DOCENTE

 Participar  no  desenvolvemento  da  convivencia  no  centro  a  través  dos  distintos
organismos: Consello escolar, Claustro, e Comisión de convivencia.

 Coñecer cales son as condutas que perturban a convivencia, e poñelas en coñecemento do
equipo directivo.
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6. ACTUACIÓNS PARA A CONSECUCIÓN DOS OBXECTIVOS

 Actuacións preventivas e de sensibilización: resolución de conflitos, violencia sexista,
racismo, acoso...

 A acción titorial é fundamental para a prevención da violencia e a resolución pacífica dos
conflitos.

 Actuacións  conxuntas  de órganos de goberno,  de coordinación docente,  dos  distintos
equipos docentes e departamento de orientación.

 Actividades para fomentar a cultura de paz e a igualdade entre sexos:
- Celebración do día da paz.

            - Non reprodución de roles sexistas.
            - Organización de obradoiros en colaboración co CIM do Concello sobre 
               igualdade e autoestima.
            - Actividades para a prevención da violencia de xénero.

       
 Actividades para facilita-la participación e integración do alumnado:
      -  Acollida de alumnado de novo ingreso.
      -  Plan de atención á diversidade.

            -  O programa de acollida de alumnado estranxeiro
      -  Desenvolvemento do Plan de Acción Titorial

 Actividades para favorece-la relación familia/escola:
-  Reunións iniciais  e outras periódicas. 

      -  Entrevistas individuais. 
      -  Folletos e notas informativas.

7. ESTRATEXIAS DE INTERVENCIÓN

7.1. Medidas específicas de actuación
 Protocolo en caso de conflito leve. 

                        En caso de conflito leve o profesorado titor dará resposta ao   
                        mesmo aplicando o establecido nas normas de organización e    
                        funcionamento.

 Protocolo ante posibles situacións de intimidación, maltrato ou acoso

Qué é o acoso escolar?

Segundo os expertos, considérase que existe acoso escolar cando un neno/a recibe un continuo e
deliberado maltrato verbal, físico e/ou psicolóxico por parte dun ou varios compañeiros/as que se
comportan con el/ela  cruelmente co obxectivo de sometelo,  apocalo,  asustalo e/ou ameazalo
atentando deste xeito en contra da súa dignidade.
Deben darse simultaneamente tres criterios:

- Intención de facer dano
- Reiteración das condutas agresivas
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- Duración no tempo con establecemento dunha relación de abuso de poder entre a vítima e
o/os agresores.

Ante calquera sospeita dunha situación de intimidación, maltrato ou acoso activarase
urxentemente o protocolo para acoso entre iguais.
A responsabilidade de coordinar o plan de intervención corresponde ao equipo directivo que
contará co apoio e asesoramento do titor/a e a orientadora.
Qué facer cando se ten coñecemento dunha posible situación de acoso escolar?

1.- Comunicar dita situación calquera membro da comunidade educativa que teña coñecemento
dunha posible situación de acoso escolar ante o Equipo directivo (verbalmente ou por escrito) .
Se  se  fai  por  escrito  usar  o  anexo  I para  a  recollida  inicial  de  información,  se  se  realiza
verbalmente  nunha entrevista  recoller  a  información no mesmo anexo e  toda  aquela  que  se
queira engadir en observacións.

1º Nivel de intervención ( con urxencia e discreción)

 Compartir  o  caso  e  a  información co  Equipo de  nivel,  xefatura  de  estudos  e
Departamento de orientación.

 Comunicar e notificar o caso á dirección do centro se non esta informada.

2º Nivel de intervención

- Valoración  inicial  da  situación  cuxo  obxectivo  será  realizar  “un  tanteo  da  posible
situación de acoso” para evitar actitudes alarmistas. Este proceso realizarase ca máxima
confidencialidade.  A dirección poderá impoñer medidas preventivas de protección da
presunta vítima e de vixilancia dos lugares onde se poida producir o presunto acoso. Si
desta valoración se infire que existen indicios de posible acoso, informarase ao servizo de
inspección.

- Verificación da situación que ten como obxectivo a consolidación dos indicios da fase
anterior. Realizarase no menor prazo posible e constará de 6 pasos a seguir:

1.- Entrevista co/coa alumno/a presuntamente acosado/a (Anexo II)

2.- Entrevista  con  observadores  non  participantes  :  Son  os  membros  da  comunidade
educativa  que  poden coñecer  os  feitos  pero non participan activamente  nos  mesmos.
(Facer uso do anexo III)

3.-Entrevista  cos  pais  ou representantes  legais  da presunta vítima.  informaráselle  dos
feitos  que  se  investigan,das  medidas  adoptadas,  e  dos  pasos  a  seguir  na  xestión  do
conflito. Solicitarase a súa colaboración para a solución do mesmo. (Anexo IV)

4.- Entrevista co posible acosador/a  ou agresor/a . (Anexo V)

5.- Entrevista cos pais ou representantes legais do presunto agresor/a. Informaráselles das
acusacións existentes,das evidencias que existen en relación ás mesmas, das actuacións
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legais que lle competen ao centro educativo si se confirma a existencia do acoso, dos
pasos a seguir na xestión do conflito  e solicitarase a súa colaboración para a resolución
do mesmo: (Anexo VI).

6.- Informe  sobre  a  presunta  situación  de  acoso  escolar.  Concluídas  as  entrevistas
analizarase a información recibida e farase unha valoración da situación, determinando se
hai  indicios  de  acoso  suficientes  para  confirmar  ou  non a  existencia  de  acoso  entre
alumnos,así  como  a  gravidade  da  situación.  Emitirase  un  informe  da  situación
denunciada  e entregarase á dirección que en función da información conseguida, decidirá
se  procede  ou  non   a  incoación  de  expediente  disciplinario  ao  presunta  alumno/os
presunto agresor/agresores (anexo VII).
Posteriormente o director/a emitirá un informe da situación denunciada e das actuacións
realizadas que dirixirá ao servizo de inspección (Anexo VIII)

7.2. Se non se confirma o acoso.

No caso de que non quede confirmado a situación de acoso,  deberanse revisar as medidas de
prevención e sensibilización . Se houbo comunicación previa á familia da sospeita de acoso,
deberá comunicárselle que non se confirma tal sospeita.

7.3. Confirmado o acoso entre iguais

             1º. Medidas urxentes de protección integral da vítima.
             2º. Comunicar a situación a outras institucións como ao Servizo de inspección.
             3º. Por en marcha, de forma inmediata, outras medidas disciplinarias .

Se a situación é de especial gravidade deben coñecer a situación: Claustro, Consello
Escolar,  Comisión de Convivencia,  Inspección Educativa,  familias  do alumnado implicado e
Servizos externos ao centro.

7.4. Medidas a adoptar ante unha situación de acoso

 Vítima:
1. Garantir a protección integral e o apoio á vítima.
2. Activar os medios para que non se produzan novas agresións.
3. Vixiar de cerca os achegamentos do agresor/a.
4. Revisar urxentemente a utilización de espazos e tempos do centro.
5. Establecer medidas oportunas de prevención.
6. Pór sobre aviso ás familias e aos axentes de seguridade si se teme que a integridade
física da vítima poida estar ameazada.
7. Realizar unha entrevista para saber o alcance do acoso e o dano que lle puido
ocasionar á vítima e propor se fora necesario apoio psicolóxico.

  Agresor:
1. Falar inmediatamente co agresor ou agresores co fin de darlle unha mensaxe clara e
contundente: tolerancia cero á violencia e ao acoso. Deixarlle claro que está
incumprindo as normas do centro de forma grave e que o seu comportamento é
motivo de sanción ou de denuncia.

1º. O primeiro obxectivo é que deixen de intimidar.
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2º. Propor actuacións para a intervención.
                  3º. Conseguir un compromiso de cambio, evitando os métodos coercitivos.
                  4º. Se hai varios agresores, reunilos en grupo para comunicarlles cando e
                        como se aplicarán as sancións oportunas.
                  5º. Incluír un compromiso de cambio a través dun contrato polo cal o agresor
                      ou agresores se comprometen a participar en actividades e estratexias para
                      mellorar as súas habilidades sociais e persoais.

2. Aplicar  as  medidas  recollidas  nas  Normas  de  organización  e  funcionamento  e  Plan  de
Convivencia a tal efecto.

3. Derivar, cando sexa o caso, aos servizos externos (sociais, sanitarios,...).

 Centro educativo:
1. Vixiar os lugares de risco. A presenza de adultos reduce as situacións de abuso.
2. Son posibles zonas de risco: a entrada e saída do colexio, o comedor, os recreos, os
   baños, a aula, as saídas extraescolares e o autobús

  Aula
1. Realizar actuacións dirixidas á sensibilización e o apoio entre compañeiros/as.
2. Informar aos alumnos/as sobre a existencia do caso de acoso.
3. Axudar a recoñecer os diferentes roles de vítimas, agresores e espectadores.
4. Pedirlles aos compañeiros e/ou amigos da vítima compañía e apoio.

  Familias
1. Informar ás familias de todas as actuacións que o centro educativo adopte.
2. Tentar transmitir confianza e tranquilidade, explicando as medidas que vai tomar o
    centro para que a situación non volva a repetirse nas súas instalacións.
3. Dar pautas de intervención no fogar.
4. Informar sobre os servizos de apoio externos ao centro (sociais, sanitarios, xudiciais).
5. Pedir a súa colaboración para o plan de intervención, resaltando a necesidade de que
    tanto a familia como o centro deben traballar na mesma dirección.
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8. DIFUSIÓN E SEGUIMENTO DO PLAN

a) Aprobación do Plan de Convivencia no Consello Escolar e posterior
           incorporación ao PEC.

b) Difusión

 Informarase ás familias das normas na primeira reunión do curso.

  Programarase un tempo na aula para dar a coñecer as normas, debatelas e asumir o
compromiso coas mesmas.

 Poñer en práctica os  protocolos  para atallar as incidencias do alumnado que presente
alteracións de comportamento.

 Accións de sensibilización ante o acoso.

 Dar a coñecer os canles que faciliten ás vítimas a exteriorización dunha posible situación
de acoso.

 Colgarase  na  páxina  web  do  centro  para  que  toda  a  comunidade  teña  acceso  ao
documento.

c) A Comisión de Convivencia realizará o  seguimento  do mesmo, valorará os avances e
dificultades do Plan..

9.- AVALIACIÓN DO PLAN

Realizarase unha avaliación do plan atendendo aos seguintes criterios:
 Grao de implantación e consecución dos obxectivos.
 Actuacións e grao de participación da comunidade educativa.
 Coordinación e implicación do Plan no centro.
 Valoración dos resultados.
 Conclusións e propostas de mellora, que serán recollidas no informe anual de análise da

convivencia.
 Avaliación do proceso e dos resultados.
 Documentación elaborada.
 Realizarase unha revisión Anual do Plan a comezos de cada curso escolar para

            engadir as posibles modificacións.

9.1 Instrumentos de avaliación
  Cuestionarios incluídos en anexos.
 Rexistros do cumprimento do plan.
 Observación directa.
  Memoria do mesmo.
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10. ANEXOS PROTOCOLO

ANEXO I

RECOLLIDA INICIAL DE INFORMACIÓN ANTE UN SUPOSTO CASO DE ACOSO
ESCOLAR
Centro______________________________________________________
Enderezo____________________________________________________
Teléfono_____________________________

Datos do suposto alumno/a acosado/a:
Nome e apelidos_______________________________________________
Curso_________________________Idade___________________________

Orixe da solicitude
Familia Alumno/a agredido/a
Profesorado Compañeiros
Titor Persoal non docente
Orientador
Outros:___________________________________________

Breve descrición dos feitos

Actuacións realizadas polo informante:

En___________a ______ de_______________________ de
Sinatura do receptor/a da denuncia : (Director/a, Xefe Estudos,…)
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ANEXO II

GUÍA PARA A ENTREVISTA CO ALUMNO/A PRESUNTAMENTE ACOSADO
 As situación de maltrato non solen evidenciarse ante os ollos dos adultos. O alumno/a

vítima non sole recoñecer a situación, por elo convén facerlle saber que esta situación
non debe ocultarse,  facer  que se sinta  seguro,  valorado  e  eliminar  sentimentos  de
culpabilidade.

 Debemos indagar se realmente se está dando a situación de maltrato, ou si responde a
outras situacións.

 Non se  deben facer xuízos de valores

Nome do/da alumno/a_____________________________________________
Curso___________________________Idade__________________________
1.- Recollida de información

 Que ocorreu? (Describir a situación)

 Cando e onde?

 Que persoas o fan?

 Por que cres que o fan?

 Hai alguén que o vira?

 Quen coñece a situación? A quen contaches a situación que che ocorre? A quen llo podes
contar?

 Hai alguén que te protexa?

 Dende cando se produce esta situación?

 Cómo te sentes cando ocorre isto?

 Que podes facer ti cando isto sucede?

 Que tería que ocorrer para que se arranxase o problema?

2.- Informar das medidas que se van tomar e tranquilizar á presunta vítima.
3.- Concluír, volvendo a preguntar para que faga un resumo: Así que dis que…?

Data e sinatura do/da entrevistador/a
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ANEXO III

GUÍA PARA A ENTREVISTA COS OBSERVADORES NON PARTICIPANTES
 Os observadores da situación de maltrato solen gardar silencio por presión dos agresores ou medo a converterse en

vítimas.

 Os espectadores pasivos da situación de maltrato, padecen as consecuencias na mesma medida. Deben ter conciencia
da necesidade de romper a “lei de silencio” para impedir que se produzan situacións de maltrato.

 Os observadores pódenos axudar a saber se realmente se está dando a situación de maltrato, ou se responde a outras
situación.

 É aconsellable na entrevista utilizar termos que os alumnos/as comprendan.

 Insistirase na confidencialidade da entrevista e garantirase o seu anonimato.

 Non se farán xuízos de valor

A entrevista realizarase dun en un 
Anotar  o nome do observador  da situación e a  relación que ten co presunto acosado/a,  non
preguntando directamente estes datos.

- Como che vai no centro?
- Como te levas cos compañeiros?
- Tes bos amigos no centro?
- Consideras que as agresións entre compañeiros son un problema no centro?
- Cales son, na túa opinión,  as formas máis frecuentes de maltrato entre  compañeiros?

(insultar,  por  alcumes,   rirse  de  alguén,ridiculizar,  facer  dano  físico,falar  mal  de
alguén,ameazar, chantaxear, obrigar a facer cousas,illar, rexeitar, non xuntarse con,)

- Fuches ou estás sendo testemuña  de situación de maltrato a algún compañeiro? (algunha
vez, con frecuencia, caso todos os días?)

- Que tipo de maltrato foi? (insultar, por alcumes,  rirse de alguén,ridiculizar, facer dano
físico,falar mal de alguén,ameazar, chantaxear, obrigar a facer cousas,illar, rexeitar, non
xuntarse con,)

- Con que frecuencia pensas que ocorren estas formas de maltrato?
- Onde  solen  ocorrer  estas  situacións?  (na  clase  sen  profesor,  con  profesor,nos

corredores,nos baños, nos patios,  nos vestiarios,na saída, no transporte, na rúa, por e-
mail, por mensaxes, por whatsap?

- Por que cres que alguén maltrata a outros? (por molestar , por ser máis fortes, por gastar
bromas,porque o merecen )

- Que sentes cando observas unha situación así?
- Como cres que se senten os que realizan ese maltrato?
- Como cres que se sinte o que recibe ese maltrato?
- Que fixeches cando ocorreron os feitos?
- A quen lle contaches a situación? ( a ninguén, a compañeiros, ao titor, a profesores, aos

meus pais, ao orientador,  ao equipo directivo )
- A quen lla poderías contar?
- Que tería que suceder para que se arranxara o problema?
- Que estarías disposto a realizar para que esa situación se resolverá?

Data e sinatura do/da entrevistador/a
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ANEXO IV

GUÍA PARA A ENTREVISTA CA FAMILIA DO PRESUNTO ALUMNO/A ACOSADO/A
Nas entrevistas coas familias compre ter en conta que:

- É importante  facer ver aos pais ou titores a preocupación e o interese de todo o profesorado para que os alumnos/as
poidan acudir ao centro con seguridade en un ambiente de relacións sociais sereas e tranquilas.

- Algúns pais poden pensar que o maltrato entre iguais forma parte  da evolución natural e que sempre ocorreu.
Deberemos actuar con firmeza no caso de que lle resten importancia.

- Non estamos buscando culpables, só tratamos de mellorar as relacións entre todos.
- Algunhas familias séntense culpables cando descobren que o seu fillo/a está sendo  vítima de malos tratos.
- Algúns pais poden enfadarse co centro ao entender que non se están prestando as suficientes medidas de atención ao

seu fillo/a.
- O centro debe crear un clima de confianza e traballar conxuntamente ca familia para abordar o conflito e buscar

respostas axeitadas que axuden a restablecer unas relacións satisfactorias. 
- Nunca hai que quitar  importancia  a unha situación de conflito  onde alguén está  claramente prexudicado,  pero

tampouco  esaxerar a importancia do feito creando situacións  de enfrontamento maiores.
- Deberase traballar con a maior confidencialidade.
- Non se emitirán xuízos de valor.

Acoden a entrevista en calidade de : PAI, NAI, TITOR/A LEGAL
Nome a apelidos_______________________________________________________________
Nomee apelidos_______________________________________________________________
Teléfono de contacto_______________________
Nome do alumno/a_____________________________________Curso_______Idade_______

1.-  Co  obxecto  de  poder  tranquilizar  á  familia  do  presunto  alumno/a  acosado/a,  é
aconsellable desenvolver os seguintes pasos:
1.1.-Informar dos feitos que se están a investigar
1.2.-Informar das actuacións inmediatas emprendidas polo centro
1.3.- Informar das medidas que se poñen en marcha no centro para modificar a situación

2.- Recollida de información referida aos feitos denunciados
Que coñecemento tiña vd.dos feitos?, Que datos proporciona a familia?, Que respostas deu o
alumno  ante  as  distintas  situacións?,  como  está  a   repercutir   no  seu  fillo/a  ocorrido?,Que
compañeiros poden haber participado? Que medidas foron tomadas pola familia?
3.-  Acadar  información  da  dinámica  familiar  e  relacións  co  obxectivo  de  afondar  en
comportamentos  na casa,  relacións  con distintos  membros da familia,  relacións sociais,
actividades de ocio,posibles cambios de comportamento…
4.- Informar á familia de cómo pode colaborar
Data e sinatura do/a entrevistador/a
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ANEXO V

GUÍA PARA A ENTREVISTA DO PRESUNTO ALUMNO/A AGRESOR/A

 Debe analizarse a conveniencia de realizar unha entrevista directa co/ca agresor/a e neste caso recoller información

sobre os aspectos contemplados neste anexo evitando preguntas directas.

 Debe existir  confidencialidade respecto ás fontes informativas que levan a entrevista sobre todo cando esta fonte

procede da presunta vítima.

 Como os agresores tenden a desmentir  as acusacións  non chegará só con preguntarlle a el/ela senón que debemos
indagar sobre outros medios para esclarecer os feitos.

 A pesar elo, deberemos falar con el/ela  amosarlle a nosa disposición a axudarlle  e todo o eticamente posible e
indicarlle que, en caso de ser culpable, deberá asumir a súa responsabilidade.

 Unha característica fundamental dos agresores sole ser a incapacidade para poñerse no lugar do agredido,non cren
que os seus actos poidan repercutir na outra persoa facéndolle dano.

 Deberemos coñecer se realmente se está dando a situación de maltrato ou se responde a outras situacións.

 É aconsellable usar vocabulario que o alumno/a comprenda.

 Non se realizarán xuízos de valor.

Nome do/da alumno/a______________________________________________
Curso___________Idade____________

1.- Recollida de información
- Como che vai no centro?
- Como te levas cos compañeiros?
- Tes bos amigos no centro?
- Consideras que as agresións entre compañeiros son un problema no centro?
- Cales son, na túa opinión, as formas máis frecuentes de maltrato entre compañeiros?(insultar, por

alcumes,  rirse de alguén,ridiculizar, facer dano físico,falar mal de alguén,ameazar, chantaxear,
obrigar a facer cousas,illar, rexeitar, non xuntarse con,)

- Con que frecuencia ocorren estas formas de maltrato?
- Por que cres que algúns nenos maltratan a outros?
- Dixéronme que o outro día houbo un incidente con…… Que ocorreu? Onde? (tentar que faga

unha descrición do ocorrido)
- Por que cres que pasou?
- Como te sentes nesa situación?
- Como cres que se sinte …?(dicir o nome do presunto/a acosado/a) 
- Que tería que acontecer  para que se arranxase o problema?
- Que estás disposto a facer para axudar a esa persoa que se está a sufrir ese problema? A que te

comprometes?

2.- Informar das medidas que poden chegar a aplicarse.
3.- Concluír, volvendo a preguntar para que faga un resumo… Así que dis que o que ocorreu foi……?

Data e sinatura do/da entrevistador/a
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ANEXO VI

GUÍA PARA A ENTREVISTA COA FAMILIA DO PRESUNTO ACOSADOR
Nas entrevistas coas familias compre ter en conta que:

- É importante  facer ver aos pais ou titores a preocupación e o interese de todo o profesorado para que os
alumnos/as  poidan  acudir  ao  centro  con  seguridade  en  un  ambiente  de  relacións  sociais  sereas  e
tranquilas.

- Algúns pais poden pensar que o maltrato entre iguais forma parte  da evolución natural e que sempre
ocorreu. Deberemos actuar con firmeza no caso de que lle resten importancia.

- Algunhas familias séntense culpables cando descobren que o seu fillo está actuando como agresor.
- Algúns pais de agresores entenden que a mellor forma de axudar aos seus fillos é amosándose hostil  cara

a persoa que lles comunica os feitos e reusan aceptar a implicación do seu fillo/a.
- A agresividade nun escolar non sempre é atribuíble a factores familiares.
- Non estamos buscando culpables, só tratamos de mellorar as relacións entre todos.
- Cortar calquera comentario negativo a cerca do neno/a agredido/a.
- Hai que deter inmediatamente as ameazas. Teñen que entender que si persiste a conduta pode ter efectos

moi negativos para todo o grupo.
- O centro debe crear un clima de confianza e traballar conxuntamente ca familia para abordar o conflito e

buscar respostas axeitadas que axuden a restablecer  unas relación satisfactorias.
- Non se debe quitar importancia a unha situación de conflito na que alguén está claramente prexudicado,

pero tampouco aumentar o seu significado creando situación de enfrontamento maiores.
- Deberase traballar con a maior confidencialidade.
- Non se emitirán xuízos de valor.

Acoden en calidade de : PAI- NAI- TITOR/A LEGAL

Nome e apelidos_________________________________________________
Nome e apelidos_________________________________________________
Teléfono de contacto_____________________________
Nome do alumno/a_______________________________________________
Curso______________________ Idade______________

1.- Co obxecto de poder tranquilizar á familia do presunto alumno/a agresor/a e aconsellable:
1.1.- Informar dos feitos que se están a investigar.
1.2.-Informar das actuacións inmediatas emprendidas polo centro.
1.3.-Informar das medidas que se poñen en marcha no centro para modificar a situación.
1.4.-Informar das consecuencias disciplinarias e legais que poden xurdir nos ámbitos escolares e sociais (fiscalía
menores, SS,…)
2.- Recollida de información referida aos feitos denunciados.
Que coñecemento tiña dos feitos?Que datos achega a familia?Que grao de implicación ven no seu fillo/a’Como
repercute o sucedidos no seu fillo/a?Que compañeiros poden haber participado?Que medidas se tomaron ou van
tomar por parte da familia?
3.- Acadar información da dinámica familiar e relacións co obxectivo de afondar en outros aspectos: relación
entre distintos membros, relación sociais, actividades de ocio, cambios de comportamento observados…
4.- Informar á familia de como pode colaborar para unha resolución satisfactoria do problema.
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ANEXO VII

INFORME SOBRE A SITUACIÓN DE ACOSO ESCOLAR
Este informe ten carácter confidencial
Nome da persoa que o elabora______________________________________
Centro_________________________________________________________
Localidade______________________________________________________
Orixe da denuncia . (familia, alumnos, titor/profesor…)
_______________________________________________________________
1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Alumno/a presuntamente acosado/a:
Nome__________________________________________________________
Curso________________________________Idade______________________
   Presuntos alumnos/as acosador/a
Nome__________________________________________________________
Curso________________________________Idade______________________
Observadores  da situación: (alumnos/as/profesores…)

2.- LUGARES E DATAS DAS AGRESIÓNS
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
3.- DESCRICIÓN DOS TIPOS DE AGRESIÓN E FRECUENCIA
Verbal: (insultos, alcumes, ameazas, chantaxes, coaccións, outras...)
Física: golpes,empuxóns,patadas, cachetes,malleiras, acoso sexual outras…)
Social: (rexeitamento,illamento, humillacións,ridiculizacións, rumores, outras…)
Tecnolóxico: (mensaxes telefónicos,e-mails,difusións de imaxes sen consentimento,outras…)
Material. (rotura de material, sustración de obxectos, outras…)
4.- OBXECTIVO DA AGRESIÓN:
_______________________________________________________________
5.- CONSECUENCIAS DA AGRESIÓN
_______________________________________________________________
6.- Resumo das reunión entrevistas realizadas, especificando asistentes,actitudes dos mesmos,
datas,e, de ser o caso, acordos acadados.

7.- CONCLUSIÓNS:

Data e sinatura
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ANEXO VIII

INFORME DA DIRECCIÓN DO CEIP A IGREXA-CALO  SOBRE A SITUACIÓN DE
ACOSO ESCOLAR PARA  O SERVIZO DE INSPECCIÓN
Este informe ten carácter confidencial
Centro________________________________Código____________________
Localidade______________________________________________________
1.- Datos de identificación:

Alumno/a presuntamente acosado/a____________________________
Curso______________________________Idade__________________
Presunto/os alumno/s acosador/a
Nome_____________________________Idade___________________

Tipo de observadores da situación (alumnos, profesores…)

Orixe da solicitude/denuncia da situación: familia, alumnos, profesores, titor…)

2.- Lugares e datas das agresións:

3.-Descrición dos tipos de agresións e frecuencia:
Verbal: (insultos, alcumes, ameazas, chantaxes, coaccións, outras...)
Física: golpes,empuxóns,patadas, cachetes,tundas, acoso sexual outras…)
Social: (rexeitamento,illamento, humillacións,ridiculizacións, rumores, outras…)
Tecnolóxico: (mensaxes telefónicos,e-mails,difusións de imaxes sen consentimento,outras…)
Material. (rotura de material, sustración de obxectos, outras…)
4.- Obxectivo das agresións:

5.- Consecuencias das agresións:

6.- Resume do procedemento realizado : entrevistas, datas, presentes…

7.- Medidas aplicadas: protección da vítima: como,  quen, cando
     Apertura de expediente disciplinario:  Si
                                                                 Non
8.- Outras medidas adoptadas
Co alumno/a implicado/a
Co grupo
Coas familias
Co equipo docente

Data e sinatura

A DIRECTORA

Asdo.:
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11.- EXTRACTO DAS Normas DE Organización E Funcionamento (NOF)

Capítulo I (do título II). Dos dereitos de deberes do alumnado
Artigo 3.- Dereitos do alumnado
A Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, (Disposición Final Primeira) modifica o artigo 6 da Lei
Orgánica 8/1985, do 3 de xullo, que queda como segue:

1.-  Todo o alumnado ten os mesmos dereitos e deberes básicos sen máis distincións que as
derivadas da idade e do nivel que estea cursando.

2.- Todo o alumnado ten o dereito e o deber de coñecer a Constitución española e o Estatuto de
autonomía de Galicia, co fin de formarse en valores e principios recoñecidos neles.

3.- Son dereitos do alumnado os seguintes: 
a) A recibir una educación integral que contribuía ao pleno desenrolo da súa personalidade. 

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

c) A non discriminación por razón de nacemento; raza, sexo, capacidade económica, nivel
social, así como por discapacidades físicas, sensoriais e psíquicas.

d) A que  a  súa  dedicación,  esforzo  e  rendemento  sexan  valorados  e  recoñecidos  con
obxectividade.

e) A recibir orientación educativa e profesional.

f) A que se respecte a súa liberdade de conciencia, as súas conviccións relixiosas e morais,
de acordo coa Constitución.

g) A protección contra toda agresión física e moral.

h) A participar  no  funcionamento  e  na  vida  do  centro,  de  conformidade  coas  normas
vixentes.

i) A recibir as axudas e os apoios precisos para compensar as carencias e desvantaxes de
tipo persoal, familiar, económico, social e cultural, especialmente no caso de presentar
necesidades educativas especiais, que impidan ou dificulten o acceso e a permanencia no
sistema educativo.

j) Á protección social, no ámbito educativo, nos casos de infortunio familiar ou accidente.
4.-  A Administración  educativa  e  os  órganos  de  goberno  do  centro,  no  ámbito  das  súas
respectivas  competencias,  velarán  polo  correcto  exercicio   dos  mesmos   e  garantirán  a  súa
efectividade  de acordo co Real Decreto 732/1995, do 5 de maio ,( BOE 131/95 do 2 de xuño de
1995 
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O  Consello Escolar velará polo correcto exercicio dos mesmos. Para facilitar  este cometido
constituirase unha Comisión de convivencia .

5.-  Os  órganos  de  goberno do centro,  así  como a  Comisión  de  Convivencia,  adoptarán  as
medidas  preventivas  necesarias  para  garantir  os  dereitos  do  alumnado e  para  impedir  feitos
contrarios  ás  normas  de  convivencia  do  centro.  Con  este  fin  potenciarase   a  comunicación
constante cos pais/nais ou titores legais do alumnado. 

Artigo 4.- Deberes do alumnado

Son deberes do alumnado os seguintes:
a) Estudar  e  esforzarse  para  conseguir  o  máximo  desenvolvemento  segundo  as  súas

capacidades.

b) Participar nas actividades formativas e, especialmente, nas escolares e complementarias.

c) Seguir as directrices do profesorado.

d) Asistir á clase con puntualidade.

e) Participar e colaborar na mellora da convivencia escolar e na consecución dun adecuado
clima de estudo no centro, respectando o dereito dos seus compañeiros á educación e a
autoridade e orientacións do profesorado.

Capítulo II (do título II). Dos dereitos e deberes das familias

A Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, (Disposición Final Primeira) modifica o artigo 4 da Lei Orgánica
8/1985, do 3 de xullo, que queda como segue:

Artigo 5.- Dereitos

Os pais, as nais e/ou titores legais teñen os seguintes dereitos en relación coa educación dos/as
súas fillos/as:

a) A que  reciban  unha  educación  coa  máxima  garantía  de  calidade,  conforme  cos  fins
establecidos na Constitución, no Estatuto de Autonomía de Galicia e demais normativa
educativa.

b) A que reciban a formación relixiosa  e moral que estea de acordo coas súas propias
convicións.

c) A estar informados sobre o progreso do aprendizaxe e integración socio- educativa dos/as
seus/súas fillos/as.

d) A participar no proceso de  ensinanza e aprendizaxe dos seus fillos/as.
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e) A participar na organización, funcionamento, goberno e avaliación do centro educativo,
nos termos establecidos nas leis.

f)  A ser oídos naquelas decisións que afecten á orientación académica e profesional dos
seus fillos/as.

Artigo 6.- Deberes

Correspóndelles aos pais, ás nais e/ou titores legais, como primeiros responsables da educación
dos seus fillos/as, os seguintes deberes:

a) Adoptar  as  medidas  necesarias,  ou  solicitar  a  axuda  correspondente  en  caso  de
dificultade, para que os/as seus/súas fillos/as cursen as ensinanzas obrigatorias e asistan
regularmente a clase.

b) Proporcionar, na medida das súas posibilidades, os recursos e as condicións necesarias
para o progreso escolar.

c) Estimulalos/as para que leven a cabo as actividades de estudo que lles encomenden.
d) Participar  de  maneira  activa  nas  actividades  que  se  establezan  en  virtude  dos

compromisos  educativos  que  o  centro  estableza  coas  familias,  para  mellorar  o
rendemento dos/as seus/súas fillos/as.

e) Coñecer,  participar  e  apoiar  a  evolución  do  proceso  educativo,  en  colaboración  co
profesorado e co centro.

f) Respectar  e  facer  respectar  as  normas  establecidas  polo  centro,  a  autoridade  e  as
indicacións ou orientacións educativas do profesorado.

g) Fomentar o respecto por todos/as os/as compoñentes da comunidade educativa.

Capítulo II ( do título III) . Dos dereitos e deberes do profesorado

Artigo 16.- Dereitos do profesorado

Son dereitos do profesorado no desenvolvemento da súa actividade docente:
a) Á  liberdade  de  cátedra,  de  conformidade  cos  principios  establecidos  na  lexislación

vixente e co proxecto educativo de centro.

b) A empregar os métodos de ensino e aprendizaxe que considere máis axeitado ao nivel de
desenvolvemento,  aptitudes  e  capacidades  do  alumnado,  dentro  do  establecido  no
proxecto educativo.

c) A intervir e participar no funcionamento., organización e xestión do centro a través das
canles regulamentarias.

d) A recibir a colaboración activa das familias, a que estas asuman as súas responsabilidades
no proceso de educación e aprendizaxe dos seus fillos/as e que apoien a autoridade do
profesor/a.
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e) A recibir o apoio permanente e o recoñecemento profesional por parte das autoridades
educativas.

f) A recibir  o  respecto,  a  consideración e  a valoración social  da familia,  a comunidade
educativa  e  a  sociedade,  compartindo  entre  todos  a  responsabilidade  no  proceso  de
ensinanza – aprendizaxe do alumnado.

g) Ao respecto do alumnado e a que este asuma a súa responsabilidade de acordo coa súa
idade e nivel de desenrolo, na súa propia formación, na convivencia, na vida escolar e na
vida en sociedade.

h) A  elixir  aos  seus  representantes  nos  órganos  colexiados  e  a  postularse  como
representante.

i) A participar nos órganos colexiados como representante do profesorado de acordo coas
disposición vixentes.

j) A  unha  formación  permanente  que  lle  permita  o  seu  desenvolvemento  persoal  e
profesional  que  fomente  a  súa  capacidade  na  práctica  docente,  capacitándoo
particularmente, para a prevención e solución adecuada dos conflitos escolares.

k) A mobilidade interterritorial nas condicións que estableza a Administración educativa.

l) A gozar de licenzas por estudos, durante o curso escolar nas condicións que estableza a
Administración educativa.

m) A exercer os cargos e as función directivas e de coordinación nos centros e servizos para
os  que  foi  designado  nos  termos  establecidos  legalmente  e  a  postularse  para  estes
nomeamentos.

n) Á defensa xurídica e protección da Administración Pública nos procedementos que se
sigan ante calquera orde xurisdicional como consecuencia do exercicio lexítimo das súas
función.

Artigo 17.- Deberes do profesorado

O profesorado, no exercicio da súa actividade docente ten os seguintes deberes:
a) Cumprir as disposicións sobre o ensino e cooperar coas autoridades educativas.

b) Respectar e cumprir o proxecto  educativo do centro elaborado de acordo coa lexislación
vixente, así como exercer as competencias docentes.
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c) Empregar os métodos de ensino axeitados para promover a aprendizaxe do alumnado e a
consecución dos obxectivos establecidos.

d) Avaliar con plena  efectividade e obxectividade o rendemento académico do alumnado,
de acordo o currículo establecido e  atender  á  diversidade de capacidades,  intereses  e
motivación do alumnado.

e) Exercer a titoría nos termos establecidos, atendendo e orientando ao alumnado e as súas
familias no proceso formativo.

f) Actualizar a súa formación e participar nas actividades de formación e perfeccionamento
profesional.

g) Respectar a liberdade de conciencia e as conviccións relixiosas e morais,  así  como a
dignidade, integridade e intimidade de todos os membros da comunidade educativa.

h) Participar  nos  órganos  de  selección  ou  valoración  cando  resulten  designados  polos
órganos competentes da Administración educativa.

i) Atender en caso de folga os servizos establecidos pola autoridade competente.

j) Calquera outra que lle sexa encomendada pola Administración educativa no ámbito da
súa función docente.

TÍTULO VII.- NORMAS DE CONVIVENCIA E RELACIÓN

Artigo 24.- Asistencia á clase e puntualidade do alumnado

1.- A asistencia ao colexio é obrigatoria. 

2.- O alumnado deberá asistir á clase con puntualidade, o atraso perturba o traballo dos demais e afecta
notablemente ao propio rendemento. 

3.- As faltas de asistencia serán toleradas por causas debidamente xustificadas.

4.- Toda ausencia deberá ser comunicada ou xustificada verbalmente ou por escrito, indicando a causa
que a provoca.

As reiteradas faltas de asistencia ou puntualidade poranse en coñecemento das familias para que corrixan
esa actitude e, no caso de persistiren, o centro porase en contacto cos  servizos sociais do Concello e coa
Inspección Educativa.

5.-  Cando  o   número  máximo  de  faltas  inxustificadas  superen  o  15%  do  total  de  horas  lectivas,
aplicaranse sistemas extraordinarios de avaliación que se determinarán no seu momento.
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Así  mesmo,  cando as  faltas  de  asistencia  superen  o 15% do total  das  horas  lectivas,  o  Claustro do
profesorado, oídos os Equipos de ciclo establecerá os sistemas extraordinarios de apoio aos/ás alumnos/as
afectados/as.

6.- En caso de que un alumno/a teña que saír do centro en horario lectivo (visita médica, atoparse mal,...)
terá  que  ser  acompañado  polo  titor  legal  ou  persoa  debidamente  autorizada.  Ao  respecto,  deberase
cumprimentar e asinar un impreso que estará a disposición na conserxería e informar ao profesorado titor.

7.- O profesorado titor levará un rexistro diario das faltas de asistencia do seu alumnado esixindo a súa
xustificación de maneira inmediata, e fará constar o número de faltas xustificadas e non xustificadas nos
boletíns de cualificacións.

Nos casos en que as faltas inxustificadas teñan carácter reiterado, a comunicación aos/ás titores/as legais
farase a través da secretaría do centro e deixarase constancia no correspondente rexistro de saída.

Orde  do  22  de  xullo  de  1997  pola  que  se  regulan  determinados  aspectos  de  organización  e
funcionamento das escolas de educación infantil e dos colexios de educación primaria (DOG 2/9/1997) 

Artigo 25.- Normas de conduta nas aulas

Durante o tempo que o alumnado permaneza nas aulas, observará as seguintes condutas: 
a) Seguir  as  orientacións do profesorado en canto a súa aprendizaxe e  mostrarlle  o  seu debido

respecto para que a actividade na aula transcorra con normalidade.
b) Manter una actitude responsable ante o traballo propio e alleo.
c) Respectar os traballos e opinións dos/as compañeiros/as.
d) Colaborar nos traballos en grupo.
e) Respectar  a quenda de palabra.
f) Traer o material necesario e coidalo correctamente.
g) Tomar as precaucións necesarias para non ter que acudir ao aseo durante o horario de clases, agás

casos excepcionais.
h) Calquera saída durante o período de clase deberá ser autorizada polo profesorado correspondente.
i) Nos días de frío, para aproveitar a calefacción, manteranse as ventás pechadas.  
j) Non se poderá ter gorros, viseiras ou calquera indumentaria nas cabezas durante as clases.
k) Non se poderá comer gomas de mascar ou calquera outro alimento durante as clases.
l) Ao final de cada sesión coidarase de que a aula quede en perfectas condicións.

Artigo 26.- Normas de conduta no recreo

1. O espazo destinado ao recreo é o patio. Non se poderá permanecer nas aulas, a non ser coa presenza
dalgún profesor/a.

2. O alumnado de infantil terá unha zona de patio acoutada da que non poderá facer uso o alumnado de
primaria.
3. Nos días de chuvia o alumnado de infantil permanecerá nas aulas co profesorado de garda. Os de
primaria farano no patio cuberto.
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Durante o tempo do recreo o alumnado cumprirá as seguintes normas: 
a) Manter limpo o patio, facendo uso das papeleiras.
b) Non xogar con balóns os días de chuvia.
c) Tomar precaucións cando se xoga con buxainas, cordas, balóns, … os días que non chova.
d) Admitir aos compañeiros nos propios xogos ou deportes, fomentando así a convivencia.
e) Dirixirse ao profesorado de garda cando xurda algún contratempo.
f) Respectar as filas ao remate do mesmo, para acceder ás aulas.

Artigo 27.- Normas de comedor

a) Entrarase de forma ordenada cando o indique a persoa responsable.
b) O alumnado permanecerá sentado durante toda a comida.
c) Deberá comer o menú completo nas cantidades recomendables.
d) Deberá manter un volume de voz baixo e evitar ruídos que resulten molestos.
e) Non está permitido facer uso de ningún aparello electrónico ou calquera outro xogo

durante a comida.
f) O  alumnado  seguirá  as  indicacións  dos  colaboradores/as  deste  servizo  aos  que

respectarán en todo momento.

Artigo 28.-  Normas de transporte
a) O alumnado seguirá as indicacións do monitor/a ao/á que respectará en todo momento.
b) O alumnado permanecerá sentado onde o monitor/a dispoña durante todo o traxecto.

Artigo 29.-  Entradas, movementos e saídas

a) Non está permitida a entrada a persoas alleas ao centro sen autorización. Así mesmo, non se
poderá acceder aos espazos didácticos - pedagóxicos, incluídos corredores, durante as horas de
clase, sen a debida autorización.

b) O  alumnado  que  non  faga  uso  do  transporte  accederá  ao  recinto  escolar  polas  cancelas
correspondentes.

c) As entradas faranse de forma ordenada, polo que farán filas no patio cuberto.

d) Os corredores son para o tránsito entre as distintas dependencias do centro. Non se permitirán
gritos, ruídos, carreiras ou xogos que entorpezan o desenvolvemento da actividade no centro.

e) Cando o alumnado teña que desprazarse en grupo durante a clase ou nos intercambios deberá ir
en silencio e sempre acompañados do profesorado correspondente.

f) En ningún caso se deberá dar por rematada a clase antes de que soe o timbre.

g) No tempo de intercambio o alumnado deberá permanecer sentado, preparando o material para a
clase seguinte.

mailto:ceip.igrexa.calo@edu.xunta.es


CEIP  A  IGREXA – CALO

Lugar Fixó, 14 – Calo. (San Xoán)
15866 – Teo. (A Coruña)
Tfno. 881866483
e-mail: ceip.igrexa.calo@edu.xunta.es
www.edu.xunta.gal/centros/ceipigrexacalo/

h) Á hora do recreo todo o alumnado deberá saír ao patio, a non ser que quede acompañado dalgún
profesor/a.

i) O alumnado que non faga uso do transporte deberá saír acompañado polo pai/nai, titores legais ou
persoas autorizadas.

j) Para que un alumno/a poda saír so ao final da xornada, o pai, a nai ou titores legais entregarán no
centro unha autorización na que se fan responsables do/a dito/a alumno/a.

Artigo 30.- Uso das instalacións e do mobiliario

O alumnado que individualmente ou colectivamente cause danos de maneira intencionada estará
obrigado a reparar o dano causado ou facerse cargo do custo económico da súa reparación. Da
mesma maneira, o alumnado que colla algún ben do centro e/o dos/as seus/súas compañeiros/as
deberá restituílo. En todo caso, o pai, a nai, ou representantes legais serán os responsables civís.

Real Decreto 732/1995, de 5 de maio ( Artigo 44, do Título IV)

Artigo 31.- Organización dos espazos e instalacións do centro

A) Biblioteca
O uso que se faga será o que determine o Equipo de Dinamización da mesma
e figurará no Plan Xeral Anual.

B) Sala de informática
O alumnado accederá á mesma sempre baixo a supervisión do profesorado correspondente. Cada
titoría disporá dunha sesión semanal para uso e goce da mesma, que figurará no Plan Xeral
Anual. Calquera titor/a poderá acceder á mesma naquelas sesións non asignadas ou ben porque o
grupo correspondente non vaia a facer uso dela.

C) Comedor
1. O comedor é un servizo complementario e un dos espazos onde mellor se poden desenvolver
hábitos de convivencia, colaboración e hixiene.

2.  O alumnado deberá cumprir  coas normas máis elementais. Non proceden condutas como:
gritar, correr, tirar comida, levantarse da mesa sen motivo.

En todo momento deberá atender as indicacións do persoal encargado.

O  seu  funcionamento  estará  supeditado  á  normativa  que  dite  o  departamento  autonómico
competente en materia de educación.

No que respecta ao persoal encargado estarase á seguinte regulación:
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a)Selección: se o número de peticións é superior ao necesario, a selección farase
tendo en conta a renda familiar e o principio de igualdade.

b) Ratio
- En educación infantil, cando se conte cun número de alumnado superior a 70  asignaranse

5 persoas.
- En  educación  primaria,  cando  se  conte  cun  número  de  alumnado  superior  a  120,

asignaranse 5 persoas.

c)Funcións
- Non poderán abandonar  o servizo sen causa xustificada,  e  sempre co coñecemento e

autorización da Dirección do centro.
- Axudar ao alumnado nas actividades de alimentación e hixiene.
- Coordinar tarefas relativas á educación para a saúde, adquisición de hábitos sociais e una

correcta utilización e conservación da menaxe de comedor.
- Atender ao alumnado nos períodos de antes, durante e despois de xantar.
- Informar á Dirección do centro das incidencias., para que esta o poña en coñecemento

das familias.

Artigo 32.- Normas de actuación en caso de accidente

En caso de accidente seguiranse os seguintes pasos:
a) O centro porase en contacto coa familia.
b) No suposto de que a familia non puidera facerse cargo do alumno/a accidentado/a ou

indisposto/a,  ou  a  urxencia  o  requirise,  chamarase  ao  112  e  actuarase  seguindo  as
indicacións

Orde do 22 de xullo de 1997 (DOG 02/09/97)
Pola que se regulan determinados aspectos de organización e funcionamento das escolas de
educación infantil e dos colexios de educación primaria.

Artigo 33.- Participación das familias 
As familias colaboran co centro a través dos seus representantes  (ANPA) e mediante os seus
representantes no Consello Escolar.
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TÍTULO VIII.- FALTAS E SANCIÓNS

Artigo 34.- Disposicións xerais
1.- As correccións que se apliquen polo incumprimento das normas de convivencia teberán ter un
carácter educativo e recuperador, deberán garantir o respecto aos dereitos do resto do alumnado e
procurarán a mellora nas relacións do todos os membros  da comunidade educativa.

2.- Na súa aplicación deberase ter en conta:
a) Ningún alumno/a poderá ser privado do exercicio do seu dereito á educación.
b) Non poderán impoñerse sancións contrarias á integridade física e a dignidade persoal do

alumno/a.
c) Deberá terse en conta a idade do alumno/a.
d) Deberán terse en conta as  circunstancias  persoais,  familiares  ou sociais  do alumnado

antes de resolver o procedemento corrector.

Artigo 35.- Gradación das correccións
A efectos da gradación das correccións deberanse considerar dous tipos de circunstancias: as
atenuantes e as agravantes

Son circunstancias atenuantes: 
a) O recoñecemento espontáneo da súa conduta incorrecta.
b) A falta de intencionalidade.

Son circunstancias agravantes:
a) A premeditación e a reiteración.
b) Causar dano, inxuria ou ofensa aos/ás compañeiros/as de menor idade e aos/ás

recen incorporados/as ao centro.
c) Calquera acto que atente contra os dereitos  do resto do alumnado, en especial os

apartados a,b e c recollidos neste regulamento( capítulo I do Título II)

Artigo 36.- Tipificación das condutas contrarias á convivencia

As faltas poden ser leves ou gravemente perxudiciais.

1.Considéranse condutas leves contrarias á convivencia:

a) As condutas tipificadas como agresión, inxuria ou ofensa no apartado a),
os actos de discriminación do apartado b),
os actos de indisciplina do apartado  c),
os danos do apartado g),
os actos inxustificados do apartado h),
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as actuacións perxudiciais do apartado i)  do apartado de condutas gravemente perxudiciais
pero que non alcanzan esa gravidade.

b) Portar calquera obxecto, sustancia ou produto perigoso para a saúde ou integridade física
de calquera membro da comunidade.

c) A inasistencia inxustificada á clase e as faltas reiteradas de puntualidade.
d) A reiterada asistencia ao centro sen o material.
e) O inclumplimento das normas establecidas ( aulas , comedor, recreo, transporte)

    Real Decreto 732/1995, do 5 maio, (Artigos 41,42,43, 44,45,46 e 47 do CapítuloI, Título IV)
    (BOE 131/95 do 2 de xuño de 1995)

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

Artigo 37.- Sancións disciplinarias

As condutas contrarias as normas serán corrixidas con:
1. Por condutas  leves contrarias á convivencia:

a) Amoestación privada ou por escrito, da que quedará constancia e que será comunicada
aos país.

b) Comparecencia inmediata ante a persoa que ocupe a xefatura de estudos
c) Realización de traballos específicos en horario lectivo. 
d) Realización, en horario non lectivo, de tarefas que conleven unha mellora da convivencia

no centro.
e) Suspensión do dereito a participar en actividades complementarias ou extraescolares por

un período de ata dúas semanas.
f) Cambio de grupo por un período de ata unha semana. 
g) Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases por un período de ata tres días

lectivos. Durante este tempo realizará a tarefa que se determine para evitar a interrupción
do proceso formativo.

h) Suspensión temporal do dereito de asistencia ao centro por un período de ata tres días.
Durante  este  tempo realizará  a  tarefa  que  se determine para evitar  a  interrupción do
proceso formativo.

 4.-Serán competentes para decidir as correccións anteriores:

a) O profesorado implicado do alumnado afectado,oído este último, en canto ás correccións
a)  b) e c), dando conta ao titor/a e a xefatura de estudos.

b) O titor/a do alumno/a, oído o mesmo, as correccións a), b), c) e d)

c) A  xefatura  de  estudos  e  a  dirección,  oído  o  alumno/a  e  o  profesorado  titor,  as
correccións a), c), d), e) e f)
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d) A Dirección, oído o alumno/a, o profesor/a ou titor/a, as correccións g) e h).A dirección,
oído o titor e o equipo directivo, tomará a decisión tras oir ao alumno/a e os seus país ou
representantes  legais,  nunha  comparecencia  da  que  se  levantará  acta.  debendo
comunicarla á Comisión de convivencia.

5.- Alegacións.
a) No caso das condutas leves

Os país ou representantes legais, poderán presentar unha alegación no prazo de corenta e oito
horas contra as correccións impostas, correspondentes aos apartadosg) e  h) ante a  dirección.
Logo  de  analizar  e  valorar  as  alegacións  a  dirección  ractificará  ou  rectificará  a  medida
correctora.

b) No caso das condutas gravemente perxudiciais

As correccións   que se impoñan por parte  da dirección poderán ser  revisadas  polo consello
escolar por instancia dos representantes legais, de acordo co establecido no artigo 127. f) da Lei
orgánica 2/2006, para os centros públicos.

Lei 4/2011, de 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa.
Decrto 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño.

Real Decreto 732/1995, do 5 maio, (Artigos 48, 49 e 50 do CapítuloII do TítuloIV)
(BOE 131/95 do 2 de xuño de 1995)
 Lei 4/2011, de 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa.
Decrto 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño.

Artigo 38.- Condutas gravemente perxudiciais

1.- Non poderán corrixirse as condutas gravemente prexudiciais para a convivencia do centro sen
a previa  instrución dun expediente, que, tras a recollida da necesaria información, acordada
pola Dirección do centro, ben pola súa propia iniciativa ou ben a proposta do profesorado, titor/a,
xefatura de estudos ou denuncia de calquera outro membro da comunidade educativa.
A incoación do procedemento ou  apertura do expediente  notificaráselle á nai, pai ou titores
legais, indicando a conduta que o motiva, as sancións que puideran corresponder e o nome da
profesora ou profesor que actuara como persoa instrutora. Ademais, informarase á inspección
educativa

2.- Considéranse condutas gravemente perxudiciais para a convivenccia:

a) As agresións físicas ou psíquicas, as inxurias,e as  ofensas graves, as ameazas e as
coacións contra os demais membros da comunidade educativa.

b) Os actos de discriminación grave contra membros da comunidade educativa por razón
de nacemento,  raza,  sexo,  orientación  sexual,  capacidade  económica,  nivel  social,
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convicións  políticas,  morais,  relixiosas,  discapacidades  físicas,  sensoriais  ou
psíquicas.

c) Os actos individuais ou colectivos de desafío á autoridade do profesorado e ao persoal
de administración e servizos que constitúan unha indisciplina grave.

d) A grabación, manipulación e difusión por calquera medio de imaxes ou informacións
que atenten contra o dereito ao honor e á dignidade persoal de calquera membro da
comunidade educativa.

e) As actuacións que supoñan acoso escolar.

f) A suplantación de personalidade.

g) Os danos graves causados de forma intencionada ás instalación e materiais do centro
ou aos bens doutros membros da comunidade educativa.

h) Os actos  inxustificados que  perturben gravemente o normal  desenvolvemento das
actividades do centro, incluídas as complementarias e extraescolares.

i) As  actuacións  gravemente  perxudiciais para  a  saúde  e  integridade  persoal  dos
membros da comunidade educativa, ou a incuitación ás mesmas.

j) Portar calquera obxecto, sustancia ou produto  gravemente perigoso para a saúde ou
integridade persoal de calquera membro da comunidade educativa.

k) A reiteración, nun mesmo curso escolar, de condutas leves contrarias á convivencia.

3.- Estas condutas poderán ser corrixidas con:
a) Realización de tarefas que leven a mellorar o desenvolvemento das actividades do

centro ou, se procede, dirixidas a reparar o dano causado ás instalación ou ao material
do centro ou ás pertenzas doutros membros da comunidade educativa. Estas tarefas
deberán ser en horario non lectivo.

b) Suspensión  do  dereito  de  participar  nas  actividades  extraescolares  ou
complementarias do centro por un período de entre dúas semanas e un mes.

c) Cambio de grupo.

d) Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases durante un período entre
catro días lectivos e dúas semanas.

e) Suspensión do dereito de asistencia ao centro durante un período entre  catro días
lectivos e un mes.
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f) Cambio de centro.

4.- Corresponderá ao Dirección do centro a imposición destas correccións.

Artigo 39.- Procedemento sancionador

A dirección, oído o titor e o equipo directivo, tomará a decisión tras oír ao alumno/a e os seus
país ou representantes legais,  nunha comparecencia da que se levantará acta.  A dirección do
centro  aplicará  a  corrección  e) sempre  que  a  conduta  do  alumno/a  dificulte  o  normal
desenvolvemento das actividades educativas, debendo comunicala á Comisión de convivencia.

Os/as pais/nais ou representantes legais, poderán presentar alegacións no prazo de corenta e oito
horas contra as correccións impostas, correspondentes aos apartados d) e e) ante a dirección do
centro.

Artigo 40.- Prescrición das condutas  contrarias á convivencia.

1.-As condutas leves contrarias ás normas de convivencia no centro prescribirán no prazo dun
mes contado a partir da data da súa comisión..

2.-As condutas gravemente perxudiciais prescribirán no prazo de catro meses contado a partir
da data da súa comisión
 
Artigo 41.- Prescripción sancións ou medidas correctoras.

1.- As sancións de condutas contrarias ás normas de convivencia no centro  prescribirán no
prazo de  catro  meses,  contados  a  partir  da  data  da  súa  comisión.As  correccións  impostas
prescribirán ao finalizar o curso escolar.

2.- As sancións das condutas     gravemente perxudiciais   prescribirán no prazo dun ano contados
a  partir  da  data  da  súa  comisión.  As  correccións  impostas  prescribirán  ao  finalizar  o  curso
escolar.

Real Decreto 732/1995, do 5 maio, (Artigos 51, 52, 53 da Sección 1 do CapítuloIII,do Título IV)
(BOE 131/95 do 2 de xuño de 1995

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