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1.  INTRODUCIÓN  
 

O plan de convivencia do centro é o documento no que se articula a 

convivencia escolar, que garante unha educación no exercicio dos dereitos e 

das liberdades dentro dos principios democráticos de convivencia, así como na 

prevención de conflitos e a súa resolución pacífica. 

 

Educar na convivencia e para a convivencia é a parte esencial da 

educación en valores, e supón o recoñecemento duns principios básicos que 

deben ser asumidos por todas as persoas: o respecto, a cooperación, a 

xustiza, a solidariedade e o desenvolvemento da autonomía persoal. 

 

Educar na convivencia conleva educar na resolución dos conflitos, 

entendendo estes como unha oportunidade para o desenvolvemento persoal e 

colectivo e para a aprendizaxe, fomentando as relacións interpersoais o diálogo 

e a escoita. 

 

A convivencia escolar é a capacidade que teñen as persoas de vivir con 

outras nun marco de respecto mutuo e de solidariedade recíproca, expresada 

na interrelación harmoniosa e sen violencia entre os diferentes actores da 

comunidade educativa. Ten un enfoque formativo, ao tratarse dunha 

aprendizaxe enmarcada en obxectivos fundamentais e transversais, e unha 

responsabilidade compartida por toda a comunidade educativa. Ademais as 

relacións de convivencia nos centros escolares interesan non só á comunidade 

educativa, senón tamén a toda a sociedade, porque se trata de procesos que 

afectan ao alumnado, ao profesorado e ás familias, e, xa que logo, inciden no 

ámbito escolar; pero tamén inflúen nos ámbitos familiares e sociais. Por todo 

iso, para educar na solución pacifica dos conflitos, para fomentar as boas 

relacións interpersoais, para formar ao alumnado como cidadáns, fai falta a 

sociedade enteira. 

 

A elaboración deste plan de convivencia supuxo unha reflexión conxunta 

de toda a comunidade educativa para adoptar as actuacións, medidas ou 

programas que hai que desenvolver para favorecer a convivencia. 
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O Plan de Convivencia do CEIP de Otero Novas pretende ser unha 

ferramenta útil para manter as boas relacións entre os membros da 

comunidade educativa e para orientar a resolución pacífica dos posibles 

conflitos. 

 
 

 

2.  BASE LEGAL  
 

Para a redacción deste plan tomamos referencia as seguintes 

disposicións legais: 

 

- Lei 4/2011, do 30 de xuño, de 2011, 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 educativa en 

materia de convivencia escolar. 

 
- Lei orgánica 8// 2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade 

educativa. 

 
 
 

3. COMISIÓN DE CONVIVENCIA  
 

A comisión de convivencia do noso centro foi constituída no seo do 

consello escolar, o día 5 de maio de 2017 na reunión extraordinaria que se 

levou a cabo. Tal e como figura no libro de actas está formada polos seguintes 

membros. 

 

- D. Ángel Fernández Rodríguez director do centro que actuará como 

presidente da comisión. 

 
- Dª Mª Esther Meléndez Villanueva orientadora que actuará como 

secretaria. 

 
- Dª Silvia Martínez Álvarez, representante do profesorado 

 
- D. Manuel Borrajo Fernández representante do profesorado. 

 
- Dª Petronila Álvarez Míguez, representante de pais/nais e membro do 

consello Escolar. 
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Esta comisión de convivencia terá carácter consultivo. Manterá tres 

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

extraordinario cantas veces sexa necesario. 

 

Entre as funcións da comisión de convivencia están as seguintes: 
 

- Elaborar o plan de convivencia. 
 

- Adoptar as medidas preventivas para garantir os dereitos de todos os 

membros da comunidade educativa e o cumprimento das normas de 

convivencia. 

 
- Propor á dirección do centro persoas que poidan formar parte do 

equipo de mediación. 
 

- Realizar un seguimento dos compromisos de convivencia subscritos no 
 

centro. 
 

- Elaborar unha memoria anual sobre a análise da convivencia e 

conflitividade no centro. 

 
 
 

4. ANÁLISE DA SITUACIÓN DA CONVIVENCIA DO CENTRO  
 

Para avaliar a situación da convivencia no centro, a Consellería de 

Cultura, Educación e Ordenación Universitaria creou uns cuestionarios para 

que enchan os distintos membros da comunidade educativa. No noso centro 

empregáronse estes cuestionarios no curso 2015/2016. A participación foi a 

seguinte: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dado que a participación foi moi escasa, a comisión de convivencia 

analizou os datos das enquisas e este análise case coincide en que as 

principais condutas negativas presentes no centro, son as que recolle o informe 
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sobre os cuestionarios de centro en materia de convivencia. As condutas 

negativas máis frecuentes son as seguintes: 
 

- Ameazar ou insultar. 
 

- Chegar tarde á clase. 
 

- Deixar de lado e non facer caso a algún compañeiro. 
 

- Desobedecer e non respectar ao profesorado. 
 

- Dicir mentiras ou rumores sobre alguén. 
 

- Interromper, molestar e non deixar dar a clase ao 

profesorado. -Pegar ou facer dano. 

 
- Poñer alcumes ou rirse doutra persoa. 

 
- Non ter coidado co aseo e ca limpeza. 

 
 
 
 

A convivencia no CEIP Otero Novas pode califícase como boa. As 

relacións entre os determinados membros da comunidade educativa 

(profesorado, alumnado, persoal non docente, familias…) son cordiais e 

fluídas. 

 

No caso do alumnado os roces son máis frecuentes, debido á presenza 

de condutas negativas citadas anteriormente. Estas condutas son as que 

deben dar pé aos docentes para abordalas e aproveitalas para reflexionar, 

intentar que o alumnado sexa capaz de poñerse no ligar da outra persoa 

(fomentar a empatía) e facilitarlles estratexias para resolver os problemas de 

xeito dialogado e pacífico. 

 

Na actualidade no centro as condutas disruptivas nas aulas tampouco 

son excesivamente frecuentes, excepto na aula de 1º, 2º e 3º na que hai un 

alumno que cursa 1º de primaria que en determinados momentos distorsiona o 

bo clima. A maioría das veces as súas condutas teñen que ver coa falta de 

autocontrol, a impulsividade, a súa negación a respectar as normas 

establecidas nos distintos espazos do centro (aula, patio, comedor…). Estas 

condutas desadaptadas, con manifestacións violentas e agresivas dirixidas ao 
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profesorado e aos compañeiros afectan en determinados momentos a 

convivencia escolar do centro. 

 

As situacións nas que se producen a maioría dos conflitos do noso 

centro son no patio, durante o tempo de lecer. 

 

Ademais de abordar as condutas negativas no centro, tamén tentamos 

involucrar ás familias para traballar na mesma dirección que o profesorado. 

 
 

 

5.  OBXECTIVOS XERAIS E ESPECÍFICOS  
 

O plan de convivencia deberá contribuír á consecución dos seguintes 

obxectivos xerais (recollidos no artigo 13 do D8/2015): 

 

a) Facilitarlles aos órganos de goberno e ao profesorado instrumentos e 

recursos en relación coa prevención da violencia e a mellora da convivencia no 

centro. 

 
b) Concienciar e sensibilizar a comunidade educativa sobre a 

importancia dunha adecuada convivencia escolar e sobre os procedementos 

para mellorala e acadar un ambiente educativo que permita o óptimo 

aproveitamento dos recursos que a sociedade pon á disposición do alumnado. 

 
c) Fomentar nos centros educativos os valores, as actitudes e as 

prácticas que permitan mellorar o grao de aceptación e cumprimento das 

normas e avanzar no respecto á diversidade e no fomento da igualdade entre 

homes e mulleres. 

 
d) Facilitar a prevención, a detección, o tratamento, o seguimento, a 

xestión e a resolución dos conflitos que se poidan producir no centro e 

aprender a utilizalos como fonte de experiencia e aprendizaxe. 

 
e) Facilitar a prevención, detección e eliminación de todas as 

manifestacións de violencia, especialmente do acoso escolar, da violencia de 

xénero e das actitudes e comportamentos xenófobos e racistas. 

 
f) Facilitar a conciliación ou a mediación para a resolución pacífica dos 

 
conflitos.  
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g) Contribuír desde o ámbito da convivencia á adquisición das 

competencias básicas, particularmente das competencias social e cidadá e 

para a autonomía e iniciativa persoal. 

 
h) Fomentar e facilitar a participación, a comunicación e a cooperación 

das familias no mantemento da convivencia nos centros docentes. 

 
i) Establecer, incrementar e consolidar as relacións con entidades e 

institucións do contorno que contribúan á construción de comunidades 

educadoras e a unha convivencia de calidade que potencie os dereitos e as 

liberdades fundamentais. 

 

Tendo en conta os obxectivos xerais e a realidade do noso centro, 

plantexámonos os seguintes obxectivos específicos: 

 

• Abordar situacións conflitivas, explicar as causas, analizar as 

consecuencias e buscar solucións colectivamente.


• Establecer procedementos que posibiliten a resolución de conflitos.


• Realizar actividades no centro que fomenten a interrelación entre os 

diferentes membros da comunidade educativa e que poñan de manifesto o uso 

e aplicación das normas de convivencia.



• Mellorar a convivencia a través do proxecto educativo do centro 

engadindo e modificando elementos do mesmo.



• Potenciar a formación do profesorado en convivencia, educación 

emocional e tratamento dos conflitos.



• Implicar ás familias na mellora da convivencia no centro, así como 

aumentar as expectativas con respecto ao que a escola pode aportar aos 

nenos.



• Mellorar a experiencia de mediación en conflitos no centro tanto a través 

de alumnado como de profesorado.


• Establecer un protocolo de actuación nos casos de acoso escolar.


• Potenciar as titorías como base para formar aos alumnos en 

convivencia.
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6. ACTUACIÓNS, MEDIDAS E PROGRAMAS PARA FAVORECER A 

CONVIVENCIA. 
 
 

Entre as actuacións, medidas e programas para favorecer a convivencia 

poderanse empregar os recollidos no artigo 15 do D 8 /2015 do 8 de xaneiro, 

que son os seguintes: 

 

- Actuacións organizativas, curriculares e de coordinación. 
 

A organización do centro está orientada a favorecer a convivencia no 

mesmo. Varios aspectos organizativos repercuten directamente na convivencia: 

as entradas e saídas do centro, gardas de mestres/as de alumnado 

transportado, criterios de uso dos distintos espazos, dereitos e deberes dos 

distintos compoñentes da comunidade educativa, canles de comunicación entre 

os diferentes órganos e profesionais que traballan no centro, a comisión de 

convivencia (recollida no punto tres deste plan) a programación e 

desenvolvemento do currículo (todas as áreas, ademais dos contidos 

propiamente ditos, han de enfocarse á mellora da convivencia especialmente 

relacionada con ela están as áreas de Valores Sociais e Cívicos e Relixión) etc. 

 
 

 

- Actuacións dirixidas a garantir a participación da comunidade 

educativa, incluída a formación para mellorar a convivencia escolar e a 

resolución pacífica de conflitos. 

 

A comunidade escolar vese representada no consello escolar e, dentro 

deste, na comisión de convivencia. O consello escolar propón actuacións en 

relación coa convivencia, e especialmente as relacionadas coa solución 

pacífica dos conflitos. 

 

En canto á formación do profesorado, participan en actividades sobre 

esta temática (curso 2016 / 2017 programa de innovación educativa: Educación 

responsable: programa para o desenvolvemento da educación emocional, 

social e da creatividade). 
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- Actuacións dirixidas á prevención de condutas contrarias ás 

normas de convivencia. 

 

Coa participación no programa de innovación educativa “Educación 

responsable” e no contrato programa “Mellora da convivencia e promoción da 

igualdade nos centros” pretendemos mellorar as relacións que se producen 

entre os nenos e nenas, a maneira en que se resolven conflictos, como 

aceptan e integran diferentes emocións, como desenvolven as súas 

capacidades, etc. 

 

Empregaremos folletos e material impreso para que a comunidade 

coñeza o presente plan de convivencia, dereitos e deberes dos membros da 

comunidade e informacións relativas ao acoso e ciberacoso… 

 
 

 

- Protocolo para a prevención, a detección e o tratamento das 

situacións de acoso escolar. 

 

As dinámicas de funcionamento, tanto do grupo amplo que forma o 

alumnado do centro coma do grupo limitado á aula, poden favorecer relacións 

negativas como o acoso. Outros conflitos escolares non son acoso: meterse un 

co outro de xeito amigable e sen intención de facer dano ou as discusións e 

incluso as pelexas entre alumnado a un mesmo nivel, situados, polo tanto, nun 

equilibrio de forzas. 

 

É importante, diferenciar o acoso escolar doutras situacións disruptivas 

puntuais, que presentan a miúdo unha abordaxe diferente, aínda que requiren 

tamén dunha resposta efectiva. 

 

As medidas que deben adoptarse en caso de detección dunha situación 

de acoso escolar así como as propostas de actuacións de sensibilización 

contra o acoso escolar, dirixidas a toda a comunidade educativa, que axuden a 

previlo e a preparar para detectalo e reaccionar e intervir fronte a este figuran 

no Protocolo xeral de prevención, detección e tratamento do acoso escolar e 

ciberacoso. Este protocolo está recollido na páxina web da Consellería de 
 

Educación e Ordenación Universitaria, na seguinte ligazón: 
 

http://www.edu.xunta.es/portal/node/9678  
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- Medidas que se poden aplicar no centro para previr, detectar, 

mediar e resolver os conflitos que poidan xurdir. 

 

Actividades para alumnado de nova matrícula no centro, actividades que 

fomenten a igualdade entre homes e mulleres para previr a violencia de xénero, 

compromisos de convivencia, conciliación ou mediación na resolución dos 

conflitos. 

 
 

 

- Medidas e programas específicos para promover a convivencia no 

centro, que fomenten o diálogo. 

 

A mediación escolar constitúe unha forma óptima de aprendizaxe dos 

conflitos. Implica a posta en práctica dunha serie de pasos que levan a que a 

canalización do conflito se faga a través do diálogo. Resultaría moi interesante 

que tanto as familias, o profesorado como os alumnos coñezan este proceso. 

 
 

 

7.  PROTOCOLO PARA PREVENCION DO ACOSO ESCOLAR  
 

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria publicou 

e difundiu o PROTOCOLO XERAL DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN E 

TRATAMENTO DO ACOSO ESCOLAR E CIBERACOSO en Maio de 2013 e 

Outubro de 2015 que define estes conceptos e as etapas ou fases a seguir en 

caso de que se dea algunha destas situación no ámbito do colexio. 

 

En primeiro lugar hai que partir de dun diagnóstico da situación da 

convivencia escolar nos centros educativos para establecer unas estratexias de 

prevención tanto no centro como na aula. 
 

Considérase acoso escolar calquera forma de vexación ou malos tratos 

continuados no tempo dun alumno ou alumna por outro ou outra ou outros,xa 

sexa de carácter verbal, físico ou psicolóxico, incluído o illamento ou baleiro 

social,con independencia do lugar onde se produza. Terán a mesma 

consideración as condutas realizadas a través de medios electrónicos, 

telemáticos ou tecnolóxicos que teñan causa nunha relación que xurda no 

ámbito escolar. 
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Para poder considerar un comportamento como acoso escolar, deben 

cumprirse tres criterios diagnósticos, que deben darse simultaneamente: 
 

1. A existencia de intención de facer dano. 
 

2. A repetición das condutas agresivas. 
 

3. A duración no tempo, co establecemento dun esquema de abuso de 

poder desequilibrado entre a vítima e a persoa agresora ou persoas agresoras. 
 

Respecto das formas de acoso, temos que ter presentes manifestacións 

de maltrato tanto verbal –a través de insultos, alcumes, desprestixio...– coma 

físico contra a persoa vítima ou os seus obxectos persoais. Tamén hai que ter 

en conta posibles situacións de intimidación, tales como ameazas, chantaxes, 

roubos… e, por último,situacións de illamento. 
 

Os momentos e os lugares, e mesmo os medios, nos que pode 

producirse o acoso son múltiples: durante o recreo e nos patios; na fila; nos 

baños, nos corredores…; na aula, cando a profesora ou o profesor mira o 

encerado para dar unha explicación ou mentres se atende a algunha alumna 

ou alumno; nos cambios de clase; no comedor;no transporte escolar; nas 

entradas o saídas do centro; no exterior do centro; a través do móbil 
 

(mensaxes, chamadas anónimas…); por internet, a través das redes sociais, 

chat ou correo electrónico. 

 

Respecto da vítima, son múltiples os síntomas que pode sufrir, pero 

fundamentalmente concrétanse nunha perda de confianza e autoestima, fobia 

ao centro, ansiedade e depresión e incluso problemas físicos como 

consecuencia da somatización. Para a identificación destes síntomas resulta 

fundamental a colaboración das familias. 
 

O protocolo de actuación é o seguinte: 
 

Primeira fase. Coñecemento da situación. Identificación e comunicación 
 

a) Comunicación sobre unha posible situación de acoso escolar. 
 

b) Medidas urxentes de protección á presunta vítima 
 

c) Designación dunha persoa responsable da atención e apoio á 

presunta vítima. 
 

d) Primeira comunicación ás familias do alumnado implicado. 
 

e) Nomeamento dunha persoa responsable da tramitación. 
 

f) Comunicación a outros profesionais educativos e/ou outros axentes  
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externos . 
 

Segunda fase. Recollida de información. Rexistro 
 

a) Entrevista individual á vítima. Citación do alumno ou alumna 

acosado/a a unha entrevista. 
 

b) Entrevista individual á/s persoa/s responsable/s do acoso. Citación do 

alumnado acosador a unha entrevista. 
 

c) Entrevista individual ás persoas observadoras/espectadoras. Citación 

dos demais alumnos ou alumnas implicados/as a unha entrevista. 

 
d) Entrevista individual ás familias. Citación para entrevista ás familias 

da persoa acosada e da persoa ou persoas acosadoras. 
 

e) Solicitude de asesoramento e/ou apoio técnico do departamento de 

orientación do centro . 
 

f) Solicitude de asesoramento a outros organismos, especialmente no 

caso de ciberacoso. 
 

Terceira fase. Análise da información e adopción de medidas: 
 

a) Análise da información. 
 

b) Adopción de medidas : 
 

1. Medidas de protección á vítima 
 

2. Medidas reeducadoras e correctoras para a persoa ou persoas 

agresora/s 
 

3. Outras medidas 
 

4. Comunicación á Inspección Educativa. 
 

Cuarta fase. Seguimento e avaliación das medidas adoptadas. Rexistro. 

En cada fase se indican os anexos escritos que hai que ir cubrindo para 
 

recoller toda a información. 
 

O ciberacoso son aquelas situacións de acoso escolar nas que se 

empregan como medio as tecnoloxías da información e da comunicación (TIC). 
 

É o uso das redes sociais, correo electrónico, blogs e outros ámbitos das 

tecnoloxías da información e da comunicación (TIC) en prexuízo dunha ou máis 

persoas, ou da súa imaxe pública.Aínda que o ciberacoso pode parecer difuso, 

en tanto que se perpetra en moitas ocasións fóra do espazo físico do centro 

escolar, este, ao ter coñecemento da situación e sempre que estean implicados 

algúns dos seus alumnos ou alumnas, ten a obriga de actuar coa mesma 
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consideración de acoso escolar, sempre que as condutas realizadas a través 

de medios electrónicos, telemáticos ou tecnolóxicos teñan conexión coa vida 

escolar. 

 

Ante situacións de ciberacoso será de aplicación o establecido no 

protocolo de acoso escolar anteriormente mencionado, para o que se terán en 

consideración as seguintes particularidades: 
 

· É imprescindible conservar as probas do ciberacoso. 
 

.Tratar de identificar as posibles persoas autoras do ciberacoso. 
 

.Contactar coa compañía do medio empregado para cometer o acoso. 
 

. Se é o caso, denunciar o acoso ás forzas e corpos de seguridade do Estado 

que dispoñen de unidades de delitos informáticos (Policía Nacional, Garda Civil 

e Policía Autonómica). 

 
 

8. CONCRECIÓN, EN CADA UNHA DAS ACTUACIÓNS, DAS MEDIDAS 

OU DOS PROGRAMAS, DAS PERSOAS OU DOS ÓRGANOS 

RESPONSABLES, DAS PERSOAS DESTINATARIAS E DOS 

PROCEDEMENTOS QUE SE VAN A SEGUIR PARA O SEU 

DESENVOLVEMENTO E EXECUCIÓN. 
 
 

Antes de nada hai que ter en conta o carácter deste centro en concreto. 

O CEIP Otero Novas é un centro pequeno, con pouco alumnado, polo que a 

integración soe ser máis fácil que en centros onde hai máis alumnado. 
 

A continuación expoñemos os puntos nos que se concretan segundo a 

lei as medidas e actuacións deste Plan de Convivencia. 

 

 

a) Actividades de acollida para o alumnado que se matricula por 

primeira vez no centro e para as súas familias. 
 

As actividades de acollida teñen como finalidade facilitar o proceso de 

escolarización, a adaptación e a integración do alumnado de novo ingreso no 

centro ao entorno escolar. Algunhas das actividades que levaremos a cabo 

son: 
 

- Entrevistas individuais coas familias, durante o mes de setembro, que 

permiten un contacto previo e directo antes do comezo da escola. 
 

- Manterase unha reunión cos pais e nais para informar de aspectos 

máis concretos da organización escolar, presentación do profesorado do centro 
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e entrega dun tríptico con todos os datos relevantes da organización e 

funcionamento do centro e coas principais normas de convivencia. 
 

- O alumnado matriculado en 4º de educación infantil para o vindeiro 

curso, será convocado cos seus pais a unha xornada de convivencia na que 

coñecerán o centro, a aula de infantil, á mestra, xogarán cos futuros 

compañeiros, etc. As familias aportaráselle toda a información posible co 

obxecto de tranquilizalos polo inicio da escolaridade dos seus fillos/as. 
 

- Para facilitar a adaptación do alumnado de 4º de educación infantil 

seguirase o procedemento establecido (período de adaptación). 
 

- Establecer coa familia pautas para un contacto constante e frecuente 

co centro. 
 

- Para acoller ao alumnado que provén do estranxeiro levaremos a cabo 

a elaboración de murais (a nivel centro) para coñecer o seu país de orixe, 

costumes, gastronomía, ubicación, estudo do vocabulario básico da súa lingua, 

etc. 

 
 

b) Actividades para a sensibilización fronte aos casos de acoso e 

intimidación entre iguais, dirixidas á comunidade educativa. 
 

Trataremos de favorecer os bos tratos e as relacións positivas entre 

todas as persoas que convivimos no centro. 
 

Dende as titorías realizaranse tarefas que incidan no ámbito das 

habilidades sociais e no coñecemento dos dereitos e deberes de toda a 

comunidade educativa (elaborar un mural dos dereitos e deberes). 
 

Co alumnado da etapa de educación infantil incidirase nas habilidades 

de: sorrir, saudar e despedirse, dar as grazas, pedir e conceder favores, 

presentarse e conversar. Tamén se lles iniciará en habilidades que traballarán 

na etapa de primaria como é a resolución de conflitos e colaborar e compartir 

cos compañeiros. 
 

Co alumnado de primaria ademais de reforzar as habilidades citadas 

para o alumnado de educación infantil, incidirase sobre todo nas habilidades 

que lles permitan resolver conflitos e colaborar e compartir. 
 

O Departamento de Orientación en función das necesidades atopadas e 

da priorización destas, facilitará a información e o material necesario a calquera 
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membro  da  comunidade  educativa  interesado  en  mellorar  as  habilidades  

sociais.  

 Poderanse levar a cabo talleres para sensibilizar fronte aos casos de  

acoso e intimidación, a través de diferentes dinámicas de aula (visionado de  

vídeos, reflexión dos vídeos, solucións para este tipo de situacións…) Pódense  

empregar os vídeos das seguintes ligazóns:  

 https://www.youtube.com/watch?v=I0RZvBUYgnQ   

 https://www.youtube.com/watch?v=5ivkI13eufM   

 Tamén se pode dar a coñecer a campaña “Ni paso ni me pasa: famosos  

contra o acaso” ou “Se buscan valientes” .  

 https://www.youtube.com/watch?v=x2Qw64rtJcA  
       

 

 

c) Actividades dirixidas á sensibilización da comunidade educativa 

na igualdade entre homes e mulleres para previr posibles situacións de 

violencia de xénero. 
 

O compromiso da tarefa formativa de desenvolver no alumnado a súa 

capacidade para adquirir habilidades na resolución pacífica dos conflitos, 

lévanos necesariamente a suscitarnos o respecto da igualdade de sexos. 
 

A educación para a igualdade entre homes e mulleres debe ocupar un 

lugar preeminente na educación en valores que pretendemos, pois hoxe é máis 

urxente que nunca inculcar a necesidade do rexeitamento ás desigualdades e 

discriminacións derivadas da pertenza a un determinado sexo. 
 

Dende o centro poderemos coidar o uso dunha linguaxe non sexista, 

eliminar os estereotipos que vinculan a determinadas profesións cun sexo 

determinado, repartir de maneira equilibrada as tarefas e responsabilidades 

entre o alumnado de ambos sexos, etc. 
 

Ademais trataremos de erradicar os comportamentos e actitudes de 

iteración entre o alumnado que non sexan igualitarios, rompendo dende a aula 

os estereotipos sexistas. 
 

Realizar actividades sobre coeducación, dirixidas a todo o alumnado: 
 

- Lectura e reflexión posterior de libros (o libro dos porcos, Rosa 

caramelo…) 
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- Impulsar actividades sobre coeducación dirixidas ao alumnado 

(talleres, charlas, conmemoracións, etc.) 
 

- Visionado e reflexión posterior de vídeos, por exemplo: 
 

- “Caricatura de los roles de género” 

https://www.youtube.com/watch?v=GwQ4Ngc9GIg 

 
 

d) Actividades dirixidas á sensibilización da comunidade educativa na 

non discriminación por razón de raza, sexo, procedencia e condición 

persoal ou social. 
 

Dende o noso centro cremos que debemos establecer un compromiso 

para que toda a comunidade educativa adopte unha actitude de colaboración 

na non discriminación por razón de raza, sexo, procedencia e condición persoal 

ou social. 
 

Organizaremos actividades de sensibilización con motivo do día mundial 

das persoas con discapacidade, día da Paz e día da muller, conmemoraremos 

o día da infancia, día internacional contra a violencia de xénero, etc. 

 
 

Podemos propor ao alumnado que reflexionen sobre o contido do 

seguintes vídeos (discriminación e diversidade). 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BIg4RV3-c-s 

https://www.youtube.com/watch?v=rUlFQrEcKsc 

https://www.youtube.com/watch?v=vuOTKHTyvsQ 

 
 

e) Medidas de carácter organizativo que posibiliten a adecuada 

vixilancia dos espazos e dos tempos considerados de risco, como os 

recreos, as entradas e saídas do centro e os cambios de clase nos 

corredores. 
 

O período de recreo é un dos momentos onde se producen con 

frecuencia incidencias ou conflitos entre o alumnado. O patio de recreo é o 

espazo de xogo no que o alumnado establece vínculos relacionais máis libres e 

onde a interacción con outros grupos é maior. E por isto que poden xurdir 

conflitos case sempre ocasionados pola confluencia de intereses, os problemas 

de integración social, a competitividade e as rivalidades persoais, a 
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agresividade, etc. Polo tanto podemos considerar certos espazos e tempos 

como proveitosos para aplicar unhas normas de convivencia de forma 

xeneralizada e coordinada. Para iso debe haber unha organización definida de 

uso dos espazos de xogo, das entradas e saídas do centro, dos cambios de 

clase, etc. Esta organización recollerase nas Normas de Organización, 

Funcionamento e convivencia. 

 

9. MEDIDAS COMPLEMENTARIAS PARA A MELLORA DA CONVIVENCIA 

ESCOLAR: AULA DE CONVIVENCIA, MEDIACIÓN ESCOLAR E 

ESCOLA DE PAIS. 
 
 

 

Aula de convivencia 
 

A aula de convivencia inclusiva será aquela a que acudan os alumnos 

que estivesen privados do seu dereito de asistencia ao centro, como 

consecuencia da imposición de medidas correctoras (recollidas no apartado 11 

do presente plan) tratando de que se reincorpore á súa propia aula no menor 

tempo posible. 
 

Polas características do noso centro é complexo por en marcha a aula 

de convivencia, debido as limitacións coas que nos atopamos. Pero debido aos 

problemas de convivencia que xurdiron ao longo do curso fixemos unha 

adaptación da aula de convivencia inclusiva tendo en conta a realidade do noso 

centro. A pesar de que temos espazo dispoñible no centro no que situar dita 

aula, pola organización do centro esta aula pode cambiar ao longo do día de 

espazo. Ademais elaboramos un horario, para que no caso de que o alumnado 

do centro sexa obxecto desta medida correctora, esté acompañado por un 

mestre en todo momento. No suposto de que isto non sexa posible por 

circunstancias xustificadas do profesorado, o alumnado da aula de convivencia 

incorporarase á aula que se lle asine os períodos lectivos que fose necesario. 
 

As condicións para que o alumnado do noso centro sexa atendido na 

aula de convivencia, son as seguintes: 
 

- O alumno irá á aula de convivencia inclusiva cando os titores ou titoras 

xunto coa dirección do centro, consideren que o comportamento do alumno/a 

incumpre gravemente as normas da aula, e por consiguinte interfiere nos 

dereitos dos outros alumnos. 
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. - O profesorado que atenda a aula de convivencia contará co material  

didáctico necesario para o traballo co alumno. Este material será proporcionado  

polos mestres de áreas.  
 

- Dende a xefatura do Departamento de Orientación planificaranse as 

sesións que se consideren oportunas encamiñadas a favorecer a relfexión por 

parte do alumnado atendido na aula de convivencia inclusiva. 
 

- Cumprimentarase un rexistro individualizado de conduta, atendendo á 

información recibida polo titor/a, polo mestre/a que realizou a expulsión e polo 

profesorado que atendeu ao neno ou nena na aula de convivencia inclusiva. 
 

- Comunicarase aos pais ou titores da derivación do / a alumno / a á aula 

de convivencia. 
 

- Comunicarase á comisión de convivencia á derivación do alumnado á 

aula de convivencia inclusiva. 

 
 

Mediación escolar: 
 

A mediación é unha estratexia de intervención imparcial para a 

resolución de conflitos, na que unha terceira persoa axuda as partes implicadas 

a alcanzar un acordo satisfactorio para ambas as dúas. 
 

Na comisión de convivencia propuxémoslle a dirección do centro asignar 

as funcións de mediación a unha das mestras do noso centro e a un dos 

alumnos de 6º de primaria. 
 

Sempre que sexa posible trataremos de que sexan os propios alumnos 

os que realicen a mediación para resolver os conflitos que xurdan. 
 

Entendemos que a mediación: 
 

- Ten un valor educativo en si mesmo, xa que ensina que existen outras 

vías, distintas do enfrontamento, para resolver los problemas. 
 

- Con ela o alumnado aprende a escoitar as razóns da outra parte. 
 

- Axuda a reforzar a parte positiva da persoa. 
 

Non serán susceptibles de mediación aqueles conflitos que deriven nun 

procedemento sancionador de condutas graves, aínda que si pode 

desenvolverse como medida educativa complementaria. 

 
 

Escola de pais e nais  
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Co fin de propor iniciativas tendentes a previr e resolver conflitos de 

convivencia, mellorar a convivencia e fomentar o respecto mutuo e a tolerancia 

no centro educativo, poderán crear as escolas de pais e nais. 
 

Poderanse levar a cabo asembleas nas que se traten temas que 

conviden as familias a reflexionar e a implicarse na convivencia escolar, como 

os seguintes: 
 

- Como favorecer dende a casa as boas condutas de convivencia. 
 

- Resolución de conflictos na educación dos nosos fill@s. 
 

- Estilo educativo que temos na casa: normas, premios e castigos. 
 

- Uso das novas tecnoloxías (ordenador, smartphones, redes sociais…). 
 

 

10. NORMAS DE CONVIVENCIA DO CENTRO, COA CONCRECIÓN DOS 

DEREITOS E DEBERES DOS DIFERENTES MEMBROS DA 

COMUNIDADE EDUCATIVA E PROTOCOLO DE APLICACIÓN ANTE O 

INCUMPRIMENTO DAS NORMAS 
 
 

Para que no colexio se desenvolvan as actividades programadas con 

total normalidade é preciso que todos os membros da comunidade educativa 

respecten os dereitos de todas as persoas e asuman as normas de 

organización e funcionamento e de convivencia. 
 

As normas de convivencia do noso centro son as seguintes: 
 

- Entrar e saír en fila de forma ordenada, sen correr, sen berrar e sen 
 

pelexar. 
 

- Saudar ao entrar e saír da clase. Dialogar. Practicar distintos tipos de 
 

saúdos. 
 

- Traer ao centro só obxectos solicitados polos profesores. 
 

- Compartir os materiais e xoguetes en cada actividade e en calquera 
 

espazo. 
 

- Facer bo uso e coidado do mobiliario materiais comúns da aula, patio e 

outras dependencias. 
 

- Respectar os tempos asignados a cada actividade. 
 

- Respectar o traballo dos compañeiros nas tarefas colectivas e 

individuais. 
 

- Respectar a quenda de palabra e escoitar aos demais. 
 

- Incluír a todos os compañeiros nos xogos.  
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- Recoller e ordenar os materiais e xoguetes. 
 

- Esperar a quenda e colaborar para que ao recoller 
 

- Pedir as cousas “por favor” e dar “as grazas”. 
 

- Pedir permiso para ir ao baño ou saír do aula. Insistir na necesidade de 

comunicar ao profesor a saída da aula. 
 

- Amosar respecto ao profesorado, aos seus compañeiros/as e a todos 

os membros da comunidade educativa. 
 

- Asistir ao centro ben aseado. 
 

- Manter unha actitude correcta en clase e fóra dela. 
 

- Respectar o clima de traballo sobre todo en cambios de clase e 

desprazamentos. 
 

- Evitar palabras e xestos que poden ofender a outras persoas. 
 

- Utilizar en clase un ton de voz suave e respectar a quenda de palabra. 
 

- Ser responsable do estudo e realizar deberes que se manden fóra do 

horario lectivo. 
 

- Coidar o material e as instalacións do centro así como o material propio 
 

e alleo. 
 

- Cumprir as sancións ou tarefas impostas. 
 

- O alumnado non poderá saír do centro durante o período lectivo sen ir 

acompañados do/a titor/a legar ou persoa autorizada. Cando así sexa o adulto 

deberá deixar constancia da saída cubrindo a asinando o impreso dispoñible. O 

mesmo cando volva do exterior. 
 

- O uso dos móbiles só estará permitido en saídas fóra do centro e nos 

momentos que o profesorado autorice o seu uso. 
 

- Non se permitirá a entrada ao centro de persoas alleas á comunidade 

escolar, sen a autorización correspondente. 
 

- As faltas de asistencia do alumnado deberán ser debidamente 

xustificadas ao titor/a, polo pai/nai ou titor/a do alumno/a. 
 

- Nas zonas destinadas ao aparcamento de vehículos non poderá 

permanecer o alumnado por motivos de seguridade. 

 

 

Estas normas son de carácter xeral, en relación ás normas da aula, 

teremos en conta o seguinte: 
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- Establecemos unhas de carácter básico comúns a todo o centro. 
 

- Elaborarémolas en colaboración co alumnado, colaboración que se 

adecuará conforme á idade do devandito alumnado. 
 

- Como toda norma, o incumprimento das que se elaboren irá 

acompañado das correspondentes consecuencias. 
 

Este curso implementamos nas dúas aulas de primaria un carné de 

puntos, debido ao éxito desta ferramenta os vindeiros cursos seguiremos 

traballando con ela, xa que nos axuda a intervir e reducir as condutas de 

indisciplina e a reforzar positivamente ao alumnado que cumpre as normas de 

convivencia. 

 
 

Concreción dos dereitos e deberes dos diferentes membros da 

comunidade educativa 
 

Os membros da comunidade educativa son titulares dos dereitos e 

deberes de convivencia e participación que se recollen na Lei 4/2011 do 30 de 

xuño. A continuación recóllense os dereitos e deberes das familias, do 

alumnado, dos docentes e do persoal de servizos. 
 

Dereitos e deberes dos pais e nais ou titores legais: 
 

Os pais e nais ou titores e titoras legais, en relación coa educación dos 

seus fillos e fillas son titulares dos seguintes dereitos de convivencia e 

pariticpación: 
 

- A ser respectados e recibir un trato adecuado polo resto da comunidade 

educativa. 
 

- A estar informados sobre o progreso da aprendizaxe e integración 

socioeducativa dos seus fillos ou fillas ou pupilos ou pupilas, para o que se lles 

facilitará o acceso ao profesorado e aos membros dos equipos directivos dos centros 

docentes. 
 

- A recibir información sobre as normas que regulamentan a convivencia nos 

centros docentes. 
 

- A ser oídos, nos termos previstos por este documento, nos procedementos 

disciplinarios para a imposición de medidas correctoras de condutas contrarias á 

convivencia dos seus fillos ou fillas ou pupilos ou pupilas. 
 

- A participar no proceso educativo a través de consultas e outros 

procedementos de participación directa que estableza a Administración educativa. 
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Así mesmo, como primeiros responsables da educación dos seus fillos 

ou fillas ou pupilos ou pupilas, teñen os seguintes deberes: 
 

- Coñecer, participar e apoiar a evolución do seu proceso educativo, en 

colaboración co profesorado e cos centros docentes. 
 

- Coñecer as normas establecidas polos centros docentes, respectalas e 

facelas respectar, así como respectar e facer respectar a autoridade e as 

indicacións ou orientacións educativas do profesorado no exercicio das súas 

competencias. 
 

- Fomentar o respecto polos restantes compoñentes da comunidade 

educativa. 
 

- Colaborar cos centros docentes na prevención e corrección das 

condutas contrarias ás normas de convivencia dos seus fillos ou fillas ou 

pupilos ou pupilas. 
 

- Dereitos e deberes do profesorado 
 

Ao profesorado, dentro do marco legal establecido e no ámbito da 

convivencia escolar, recoñécenselle os seguintes dereitos: 
 

- A ser respectado, recibir un trato adecuado e ser valorado polo resto da 

comunidade educativa e pola sociedade en xeral no exercicio das súas 

funcións. 
 

- A desenvolver a súa función docente nun ambiente educativo 

adecuado no que se preserve en todo caso a súa integridade física e moral. 
 

- A participar e recibir a colaboración necesaria para a mellora da 

convivencia escolar e da educación integral do alumnado. 
 

- A que se lle recoñezan as facultades precisas para manter un 

adecuado ambiente de convivencia durante as clases e as actividades e os 

servizos complementarios e extraes- colares. 
 

- Á protección xurídica adecuada ás súas funcións docentes. 
 

- A participar directamente no proceso educativo cando sexa consultado 

pola Administración educativa. 
 

- A acceder á formación necesaria na atención á diversidade e na 

conflitividade escolar e recibir os estímulos máis axeitados para promover a 

implicación do profesorado en actividades e experiencias pedagóxicas de 

innovación educativa relacionadas coa convivencia e a mediación. 
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Son deberes do profesorado os seguintes: 
 

- Respectar e facer respectar as normas de convivencia escolar e a 

identidade, integridade e dignidade persoais de todos os membros da 

comunidade educativa. 
 

- Adoptar as decisións oportunas e necesarias para manter un adecuado 

ambiente de convivencia durante as clases e as actividades e os servizos 

complementarios e extraescolares, corrixindo, cando lle corresponda a 

competencia, as condutas contrarias á convivencia do alumnado ou, no caso 

contrario, poñéndoas en coñecemento dos membros do equipo directivo do 

centro. 
 

- Colaborar activamente na prevención, detección e erradicación das 

condutas contrarias á convivencia e, en particular, das situacións de acoso 

escolar. 
 

- Informar ás nais e pais ou ás titoras ou titores sobre o progreso da 

aprendizaxe e integración socioeducativa dos seus fillos ou fillas ou pupilos ou 

pupilas, cumprindo as obrigas de dispoñibilidade dentro do horario establecido 

no centro para a atención a aqueles que lle impoña a normativa aplicable. 
 

- Informar aos responsables do centro docente e, de ser o caso, á 

Administración educativa das alteracións da convivencia, gardando reserva e 

sixilo profesional sobre a información e as circunstancias persoais e familiares 

do alumnado. 
 

Dereitos e deberes do alumnado: 
 

Recoñécenselle ao alumnado os seguintes dereitos básicos de 

convivencia escolar, sen prexuízo dos establecidos nas leis orgánicas de 

educación: 
 

- A recibir una formación integral e coeducativo que contribúa ao pleno 

desenvolvemento da súa personalidade nun ambiente educativo de 

convivencia, liberdade e respeto mutuo. 
 

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

- Á protección integral contra toda agresión física ou moral, e en 

particular contra as situacións de acoso escolar. 
 

- A participar directamente no proceso educativo cando sexa consultado 

pola Administración educativa. 
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- A participar na confección das normas de convivencia e na resolución 

pacífica de conflictos e, en xeral, a participar na toma de decisións do centro en 

materia de convivencia. 
 

- Son deberes básicos do alumnado: 
 

- Participar e colaborar na mellora da convivencia escolar e na 

consecución dun adecuado clima de estudo no centro, respectando o dereito 

dos seus compañeiros ou compañeiras á educación. 
 

- Respectar a liberdade de conciencia, as conviccións relixiosas e 

morais, a igualdade de dereitos entre mulleres e homes e a dignidade, 

integridade e intimidade dos restantes membros da comunidade educativa. 
 

- Respectar a dignidade e as funcións e orientacións do profesorado no 

exercicio das súas competencias, recoñecéndoo como autoridade educativa do 

centro. 
 

- Respectar as normas de organización, convivencia e disciplina do 

centro docente. 
 

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

- Intervir, a través das canles regulamentarias, en todo aquilo que afecte 

a convivencia dos seus respectivos centros docentes. 
 

- Seguir as directrices do profesorado respecto da súa educación e 

aprendizaxe. 
 

- Asistir a clases con puntualidade e co material preciso. 
 

 

Dereitos e deberes do persoal de servizos: 
 

Ao persoal de servizos dos centros docentes, dentro do marco legal 

establecido e no ámbito da convivencia escolar, recoñécenselle os seguintes 

dereitos: 
 

- A ser respectado, recibir un trato adecuado e ser valorado polo resto da 

comunidade educativa e pola sociedade en xeral no exercicio das súas 

funcións. 
 

- A desenvolver as súas funcións nun ambiente adecuado no que se 

preserve en todo caso a súa integridade física e moral. 
 

- A participar, no exercicio das súas funcións, na mellora da convivencia 
 

escolar.  
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- Á protección xurídica adecuada ás súas funcións. 
 

- A participar directamente no proceso educativo cando sexa consultado 

pola administración educativa. 
 

Son deberes do persoal de administración e de servizos: 
 

- Respectar e colaborar, no exercicio das súas funcións, para facer que 

se respecten as normas de convivencia escolar e a identidade, integridade e 

dignidade persoais de todos os membros da comunidade educativa. 
 

- Colaborar activamente na prevención, detección e erradicación das 

conductas contrarias á convivencia e, en particular, das situacións de acoso 

escolar. 
 

- Informar aos responsables do centro docente e, de ser o caso, á 

administración educativa das alteracións da convivencia, gardando reserva e 

sixilo profesional sobre a información e as circunstancias persoais e familiares 

do alumnado. 
 

- Gardar sixilo e confidencialidade respecto das actuacións relacionadas 

co ámbito educativo das que teña coñecemento. 

 
 

11. ESTABLECEMENTO DAS CONDUTAS CONTRARIAS Á CONVIVENCIA 

E DAS CORRECCIÓNS QUE CORRESPONDAN AO SEU 

INCUMPRIMENTO E A APLICACIÓN DAS MESMAS. 
 
 

As condutas contrarias á convivencia nos centros clasifícanse en 

condutas gravemente prexudiciais para a convivencia e condutas leves 

contrarias á convivencia, de acordo co establecido no Decreto 8 / 2015, do 8 de 

xaneiro e na Lei 4 / 2011. 

 

Cando un membro da comunidade educativa entendese que os feitos 

poden ser constitutivos de delito ou falta haberá que comunicalo á dirección do 

centro educativo para a súa remisión á Administración educativa e ao Ministerio 

Fiscal, sen prexuízo de tomar as medidas cautelares oportunas. 

 

Considéranse condutas gravemente prexudiciais para a convivencia 

nos centros educativos, as seguintes: 

 

- As agresións físicas ou psíquicas, as inxurias e as ofensas graves, as 

ameazas e as coaccións contra os demais membros da comunidade educativa. 
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- Os actos de discriminación grave contra membros da comunidade 

educativa por razón de nacemento, raza, sexo, orientación sexual, capacidade 

económica, nivel social, conviccións políticas, morais ou relixiosas, 

discapacidades físicas, sensoriais ou psíquicas, ou calquera outra condición ou 

circunstancia persoal ou social. 

 
- Os actos individuais ou colectivos de desafío á autoridade do 

profesorado e ao persoal do centro que constitúan unha indisciplina grave. 

 
- A gravación, a manipulación e a difusión por calquera medio de imaxes 

ou informacións que atenten contra o dereito á honra, a dignidade da persoa, a 

intimidade persoal e familiar e a propia imaxe dos demais membros da 

comunidade educativa. 

 
- As actuacións que constitúan acoso escolar consonte ao establecido 

polo artigo 28 da Lei 4/2011. 

 
- A suplantación de personalidade en actos da vida docente e a 

falsificación, alteración ou subtracción de documentos académicos. 

 
- Os danos graves causados de forma intencionada ou por neglixencia 

grave ás instalacións e aos materiais dos centros docentes, incluídos os 

equipos informáticos e o software, ou aos bens doutros membros da 

comunidade educativa ou de terceiros, así como a súa substracción. 

 
- Os actos inxustificados que perturben gravemente o normal 

desenvolvemento das actividades do centro, incluídas as de carácter 

complementario e extraescolar. 

 
- As actuacións gravemente prexudiciais para a saúde e a integridade 

persoal dos membros da comunidade educativa do centro, ou a incitación a 

elas. 

 
- Portar calquera obxecto, substancia ou produto gravemente perigoso 

para a saúde ou a integridade persoal de calquera membro da comunidade 

educativa. 

 
- A reiteración, nun mesmo curso escolar, de condutas leves contrarias á 

convivencia. 
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- O incumprimento das sancións impostas. 
 

Por outra banda as condutas leves contrarias á convivencia, son as 

seguintes: 

 

- As condutas tipificadas como agresión, inxuria ou ofensa, os actos de 

discriminación, os actos de indisciplina, os danos causados, os actos 

inxustificados e as actuacións prexudiciais descritos no apartado anterior que 

non acaden a gravidade requirida no devandito precepto. 

 
- Portar calquera obxecto, substancia ou produto expresamente 

prohibido polas normas do centro perigoso para a saúde ou a integridade 

persoal do alumnado ou dos demais membros da comunidade educativa ou 

que perturbe o normal desenvolvemento das actividades docentes, 

complementarias ou extraescolares, cando non constitúa conduta gravemente 

prexudicial para a convivencia de acordo co apartado anterior. 

 
- A inasistencia inxustificada a clase e as faltas reiteradas de 

puntualidade, nos termos establecidos polas normas de convivencia do colexio. 

 
- A reiterada asistencia ao centro sen o material e equipamento preciso 

para participar activamente no desenvolvemento das clases. 

 

Prescrición de condutas contrarias á convivencia: 
 

- As condutas gravemente prexudiciais para a convivencia prescriben 

aos catro meses da súa comisión e as condutas leves contrarias á convivencia, 

ao mes. 
 

- O prazo de prescrición comezará a contarse desde o día en que a 

conduta se leve a cabo, salvo cando se trate dunha conduta continuada, caso 

no que o prazo de prescrición non se empezará a computar mentres aquela 

non cese. 
 

- No caso das condutas gravemente prexudiciais para a convivencia, 

interromperá a prescrición a iniciación, con coñecemento do interesado ou da 

interesada, do procedemento para a corrección da conduta, e continuarase o 

cómputo do prazo de prescrición para o caso de producirse a caducidade do 

procedemento. 
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MEDIDAS CORRECTORAS: 
 

Os procesos de corrección das condutas (art 32 do D 8 / 2015) do 

alumnado contrarias á convivencia escolar forman parte do seu proceso 

educativo, polo que as correccións que se apliquen polo incumprimento das 

normas de convivencia deben reunir os seguintes requisitos: 
 

- Ter carácter educativo e recuperador. 
 

- Garantir o respecto dos dereitos de todo o alumnado e procurar a 

mellora da convivencia no centro docente. 
 

- Contribuír a que a alumna ou o alumno corrixida/o asuma o 

cumprimento dos seus deberes e mellore as súas relacións con todos os 

membros da comunidade escolar e se integre no centro educativo. 
 

- Ser proporcionais á gravidade da conduta corrixida. 
 

- O diálogo e a conciliación serán as estratexias habituais e preferentes 

para a resolución de conflitos no ámbito escolar. 
 

- Nos casos en que fose necesario, realizarase a oportuna asistencia e 

orientación psicopedagóxica ás vítimas e ás persoas agresoras. 
 

- Garantiráselle ao alumnado vítima de situacións de acoso escolar a 

protección da súa integridade e dignidade persoais e do seu dereito á 

educación, e deberá primar sempre o interese da vítima sobre calquera outra 

consideración no tratamento destas situacións. Esta protección garantirase 

mediante medidas cautelares que impidan a ameaza, o control ou o contacto 

entre vítima e causantes da situación de acoso. 
 

- O incumprimento das normas de convivencia será valorado antes da 

imposición da corrección tendo presente a idade e as circunstancias persoais, 

familiares ou sociais do alumnado corrixido. 
 

- Ningunha alumna ou alumno poderá ser privada/o do exercicio do seu 

dereito á educación nin, para o caso da educación obrigatoria, do seu dereito á 

escolaridade. 
 

- Non poderán imporse correccións contrarias á integridade física e á 

dignidade persoal do alumnado. 
 

- Os pais ou representantes legais do alumno deberán ter puntual 

información sobre as correccións de condutas que lles afecten. 
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Medidas correctoras aplicables ás faltas leves 
 

As condutas leves contrarias á convivencia poderán ser corrixidas coas 

medidas correctoras que se enumeran a continuación: 
 

- Amoestación privada ou por escrito. 
 

- Comparecencia inmediata ante a persoa que ocupe a dirección do 
 

centro. 
 

- Realización de traballos específicos en horario lectivo. 
 

- Realización, en horario non lectivo, de tarefas que contribúan á mellora 

e desenvolvemento das actividades do centro. 
 

A imposición destas medidas é competencia: do profesorado do 

alumno/a e/ou titor/a oído este e dando conta a dirección do centro, oídos o 

alumno/a e o seu profesor/a ou titor/a e o/a director/a, /a ou titor/a. Estas 

medidas serán notificadas mediante a axenda escolar. A familia asinará a nota 

enviada polo profesorado. 

 
 

- Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou 

complementarias do centro por un período de ata dúas semanas. 
 

- Cambio de grupo por un período de ata unha semana. 
 

Estas medidas serán impostas pola dirección do centro, oídos o 

alumno/a e o seu profesor/a ou titor/a. Serán notificados á familia segundo 

modelos existentes no colexio. 

 
 

- Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases por un 

período de ata tres días lectivos. Durante o tempo que durase a suspensión, o 

alumnado haberá de realizar os deberes ou traballos que se determinen para 

evitar a interrupción no proceso formativo. 
 

- 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 

deberá realizar os deberes ou traballos que se determinen para evitar a 

interrupción no proceso formativo. 
 

Estas medidas serán impostas por o/a director/a, oídos o alumno/a, os 

pais, o profesorado de garda e o seu profesor/a ou titor/a. Deberán ser 

comunicadas tamén á comisión de convivencia do centro. Logo da notificación 
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aos pais ou titores legais poderán solicitar por escrito, no prazo máximo de 2 

días, revisión destas medidas. No caso de solicitarse esta revisión, a dirección 

emitirá unha nova resolución á maior celeridade ratificando ou rectificando as 

medidas impostas. Esta resolución pon fin ao procedemento e é 

inmediatamente executiva. 
 

Medidas correctoras das condutas gravemente prexudiciais: 
 

As condutas gravemente prexudiciais para a convivencia nos centros 

docentes poden ser corrixidas coas seguintes medidas: 
 

- Realización, dentro ou fóra do horario lectivo, de tarefas que contribúan 
 

á mellora e ao desenvolvemento das actividades do centro. 
 

- Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou 

complementarias do centro por un período de entre dúas semanas e un mes. 
 

- Cambio de grupo. 
 

- Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases por un 

período de entre catro días lectivos e dúas semanas. Durante o tempo que 

dure a suspensión, o alumnado deberá realizar os deberes ou traballos que se 

determinen para evitar a interrupción no proceso formativo. 
 

- Suspensión temporal do dereito de asistencia ao centro por un período 

de entre catro días lectivos e un mes. Durante o tempo que dure a suspensión, 

o alumnado deberá realizar os deberes ou traballos que se determinen para 

evitar a interrupción no proceso formativo. 
 

- Cambio de centro. 
 

As condutas que atenten contra a dignidade persoal doutros membros 

da comunidade educativa que teñan como orixe ou consecuencia unha 

discriminación ou acoso baseada no xénero, orientación ou identidade sexual, 

ou orixe racial, étnica, relixiosa, de crenzas ou de discapacidade ou que se 

realicen contra o alumnado máis vulnerable polas súas características, 

persoais, sociais ou educativas, terán a cualificación de condutas gravemente 

prexudiciais e levarán asociadas como medidas correctoras a suspensión 

temporal do dereito de asistencia ao centro ou o cambio de centro. 

 
 

Ademais da correspondente sanción, o alumno/a debe reparar os 

danos causados, de selo caso: 
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- O alumnado está obrigado a reparar os danos que causase, individual 

ou colectivamente, de forma intencionada ou por neglixencia, ás instalacións e 

materiais do centro. Así mesmo, está obrigado a restituír o subtraído ou, se non 

fose posible, a indemnizar o seu valor. As nais e pais ou as titoras ou titores 

serán responsables civís nos termos previstos pola lexislación vixente. 
 

- Cando se incorra en condutas tipificadas como agresións físicas ou 

morais, deberá repararse o dano moral causado mediante a presentación de 

escusas e o recoñecemento da responsabilidade dos actos, ben en público ou 

en privado, segundo corresponda pola natureza dos feitos, e de acordo co que 

determine a resolución que impoña a corrección da conduta. 

 
 

Procedemento de corrección das condutas gravemente 

prexudiciais para a convivencia 
 

No exercicio das funcións de corrección de condutas contrarias á 

convivencia, a constatación de feitos constitutivos de condutas gravemente 

prexudiciais para a convivencia deberán formalizarse por escrito, logo da 

tramitación dos procedementos de corrección. 
 

O profesorado elaborará un documento que deberá conter os seguintes 
 

datos: 
 

- Lugar, data e hora da comisión da acción ou omisión que dá lugar ao 

procedemento. 
 

- Descrición da acción ou omisión que determina a incoación do 

procedemento. 
 

- A norma que se considere infrinxida, sen que esta mención implique a 

cualificación definitiva da acción ou omisión que dá lugar ao procedemento. 
 

- Nome, apelidos, enderezo e datos académicos da alumna ou do 

alumno incurso/a no procedemento, e tamén os datos identificativos dos pais 

ou titor/a legal do alumno/a. 
 

- De ser o caso, identificación das persoas que presenciasen a acción ou 

omisión que dá lugar ao procedemento ou que puidesen achegar datos de 

interese para a comprobación dos feitos. 
 

- Identificación e sinatura da persoa docente que elabore o documento.  
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Este documento de constatación dos feitos elaborado polo profesorado 

considérase, agás proba en contrario, acreditación suficiente deles e, polo 

tanto, contará coa presunción de veracidade. 
 

A dirección do centro, asesorada pola orientadora e polo profesorado 

titor/a da alumna ou do alumno a que se vai corrixir, analizará e valorará a 

conduta producida tendo en conta como se produciu, a idade e as 

circunstancias persoais, familiares ou sociais da/o alumna/o e os seus 

antecedentes en relación coa convivencia escolar. 
 

Ao iniciarse o procedemento ou en calquera momento da súa instrución, 

a dirección, á vista das repercusións que a conduta da alumna ou do alumno 

puidese ter na convivencia escolar, poderá adoptar as medidas correctoras 

provisionais que considere convenientes. As medidas provisionais poderán 

consistir no cambio temporal de grupo ou na suspensión do dereito de 

asistencia a determinadas clases, actividades ou ao centro por un período que 

non será superior a tres días lectivos. 
 

Á vista das conclusións obtidas na valoración, a dirección do centro 

determinará o procedemento de corrección máis adecuado para cada caso, 

tendo presente que, sempre que concorran as circunstancias necesarias, se 

propiciará a corrección das condutas gravemente prexudiciais para a 

convivencia mediante o procedemento conciliado. Así mesmo, sempre que 

sexa posible, deberá intentarse a conciliación entre a alumna ou o alumno e os 

outros membros da comunidade educativa cuxos dereitos fosen lesionados, e a 

reparación voluntaria dos danos materiais ou morais producidos. 
 

No prazo de tres días lectivos, contados desde que se tivo coñecemento 

da conduta merecedora de corrección, a dirección do centro notificaralle esta 

por escritoaos pais ou representantes legais do alumno/a, e se cumpren os 

requisitos exixidos para iso, daralles a posibilidade de corrixila mediante o 

procedemento conciliado, informándoos das súas peculiaridades e das obrigas 

que comporta. Noutro caso, notificaráselles a utilización do procedemento 

común para a súa corrección. 
 

Nos casos en que se lles ofrecese a posibilidade de corrección da 

conduta mediante o procedemento conciliado, estes comunicarán por escrito á 

dirección do centro a aceptación ou non deste procedemento no prazo dun día 
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lectivo seguinte á recepción da notificación. De non comunicárselle nada á 

dirección do centro nese prazo, aplicaráselle o procedemento común. 
 

Independentemente do procedemento de corrección que se vaia utilizar, 

a dirección do centro educativo designará unha persoa docente para que actúe 

como instrutora ou instrutor do procedemento corrector. 
 

A dirección do centro educativo deberá encomendar a instrución dos 

procedementos correctores ao profesorado que teña un bo coñecemento do 

centro e da súa comunidade educativa e, a ser posible, que teña experiencia 

ou formación en convivencia escolar, mediación e resolución de conflitos no 

ámbito escolar. 

 
 

A través do procedemento conciliado preténdese favorecer a 

implicación e o compromiso do alumnado corrixido e da súa familia, ofrecendo 

a posibilidade de que a persoa agraviada se sinta valorada, axudar a 

consensuar as medidas correctoras e facilitar a inmediatez da corrección 

educativa. 
 

O procedemento poderá aplicarse si se cumpren os seguintes 

requisitos: 
 

- Que a alumna ou o alumno responsable dalgunha das condutas 

gravemente prexudiciais para a convivencia recoñeza a gravidade da súa 

conduta, estea disposta ou disposto a reparar o dano material ou moral 

causado e se comprometa a cumprir as medidas correctoras que 

correspondan. 
 

- No caso de que haxa outros membros da comunidade educativa 

afectados pola súa conduta, que estes mostren a súa conformidade a acollerse 

ao dito procedemento. 
 

Non procederá nos seguintes casos: 
 

- Cando se aprecie que a conduta presenta unha especial e notoria 

gravidade. 
 

- Cando a persoa agraviada ou os seus pais/nais ou titores legais (se é 

menor de idade) ou os pais/nais ou titores legais do alumnado infractor non 

comuniquen a súa disposición a acollerse ao procedemento conciliado. 
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- Cando xa se fixese uso deste procedemento de corrección durante o 

mesmo curso escolar, coa mesma alumna ou co mesmo alumno, para corrixir 

unha conduta semellante. 

 
 

12. MECANISMOS DE COORDINACIÓN E COLABORACIÓN INTERNA NO 

CENTRO, COAS FAMILIAS E CON OUTROS CENTROS EDUCATIVOS 

OU ORGANISMOS 
 
 

Dende o Departamento de Orientación avaliarase a convivencia no 

centro e a correcta posta en práctica do presente plan. Trasladaranse á 

Comisión de Convivencia aqueles aspectos, suxerencias ou incidencias que 

deban ser tidas en conta no seo de dita Comisión, cando sexa preciso. Tamén 

se recollerán as achegas que propoñan os demais membros da comunidade 

educativa. 

 
 

 

13. ESTRATEXIAS PARA REALIZAR A DIFUSIÓN DO PLAN DE 

CONVIVENCIA. 
 
 

A difusión do Plan é importante xa que cantas máis persoas 

pertencentes á comunidade educativa o coñezan máis posibilidades temos de 

que se leve completa e correctamente a término. 

 

O presente plan será aprobado polo consello escolar. Nel participaron 

todo o profesorado do centro e consideramos oportuno farcer unha 

presentación do mesmo aos mestres novos a principios de curso. Ademais non 

ven mal lembrar ao profesorado que sigue no centro os contidos do plan. 

Tamén se dará a coñecer á ANPA e aos propios alumnos nos inicios de curso. 

 

Figurará tamén exposto no sitio web do centro. 
 
 
 
 

14. PROCESOS DE SEGUIMENTO, AVALIACIÓN E MELLORA DO PLAN 

DE CONVIVENCIA. 
 

Á Comisión de Convivencia correspóndelle o seguimento e coordinación 

do Plan de Convivencia. Esta comisión reunirase, polo menos, unha vez ao 

trimestre para analizar as incidencias producidas, as actuacións realizadas e os 
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resultados conseguidos, así como, elevar ao Consello Escolar propostas para a 

mellora da convivencia. 

 

Todos os membros da comunidade educativa poderán achegar as súas 

conclusións e propostas de mellora para a convivencia no centro á Comisión de 

Convivencia. Ao rematar cada curso escolar, a comisión elaborará a memoria 

do plan de convivencia do centro, de acordo cos datos e coas conclusións 

extraídos do proceso de seguimento e avaliación e coas propostas de mellora 

que se consideren necesarias. O consello escolar, en pleno, por proposta da 

súa comisión de convivencia, aprobará a memoria do plan de convivencia 

elaborada por esta. Esta memoria formará parte da memoria anual do centro. 

 
 
 
 

 

Cortegada 7 de xuño de 2017 
 

Asdo: 
 

O Director 
 
 
 
 
 

 

Ángel Fernández Rodríguez  
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