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1.- TÍTULO: PLAN DE CONVIVENCIA DO CENTRO. 
 
PRESENTACIÓN. 
 

DATOS XERAIS DO CENTRO : 

 

        Tipo de centro................ Público 

        Denominación oficial.......CEIP. Pérez Viondi.   

        Código do centro.............. 36002347 

        Provincia............................. Pontevedra 

        Enderezo........................... rúa Pérez Viondi- A Estrada. 

        Código Postal................... 36680 

        Teléfono e fax................ 986570054 

        Dirección de correo electrónico...ceip.perez.viondi@edu.xunta.es  

 

 

 

 

 

 

O CEIP “PÉREZ VIONDI”, situado no nº 46 da rúa Pérez Viondi de A Estrada, 

conta con 18 unidades de ensino primario e 9 unidades de Infantil, e cun cadro de 

persoal de 43 profesores (máis unha profesora de relixión compartida co CEIP Villar 

Paramá para E.Infantil e dous cursos do 1º Ciclo de E. de Primaria e con    520 

alumnos/as . 

 

Tódalas actuacións estarán encamiñadas a que o alumnado adquira os 

coñecementos, hábitos e destrezas fixadas nos currículos dos diferentes ciclos, 

dentro dun clima de respecto e tolerancia. 

Celebrando as reunións preceptivas dos diferentes órganos colexiados, ampliadas 

con cantas de carácter extraordinario fose preciso. 

 

Canalizando a información oficial que corresponda. 

 



PROXECTO plan de convivencia. CURSO 2011/2012. Segundo a Lei 4/2011. 

C.E.I.P. PÉREZ VIONDI --- A ESTRADA. 
Páxina  4   

 

Promovendo a realización das actividades complementarias.  

 

Xestionando a celebración de cursiños de actualización no Centro sempre que se 

produza a oportuna demanda. 

 

Atendendo as xestións, en orde á consecución da meirande eficacia na actuación 

profesional. 

 

Fomentando a participación e colaboración dos pais/nais no proceso de formación 

do alumnado integrando o seu importante papel na educación dos fillos mediante: 

a) Accións titoriais. 

b) Informacións trimestrais. 

c) Reunións informativas. 

d) Conferencias. 

e) Participación nos órganos de xestión. 

 

Canalizando as propostas que directamente ou por medio da A.N.P.A puideran 

enriquece-lo proceso educativo. 

Dentro deste contexto, fomentarase o emprego da lingua galega de xeito 

sistemático nos documentos, comunicados e actividades. 

 
HORARIOS. 
 

HOR ARIO XER AL (CURSO 2011/2012) .  
               
                                                E.PRIMARIA 
 
PRIMEIRA SESIÓN  DE 09:15 H. ÁS 10:10 H.   INFANTIL (edificio Avda. Benito Vigo). 

MERENDA DE 11:05 A 11:25 
RECREO DE 13:05 A 13:30 HORAS. 

SEGUNDA SESIÓN DE 10:10 H. ÁS 11:05 H.      EDIFICIO PÉREZ VIONDI.  
TERCEIRA SESIÓN DE 11:05 H. ÁS 12:00 H.         Axustarase para non coincidir co tempo de lecer da E. Pr. 
 
RECREO DE 12:00  a  12:25 H. 
 
CUARTA SESIÓN DE 12:25 H. ÁS 13:20 H. 
 
QUINTA  SESIÓN DE 13:20 H. ÁS 14:15 H. 
 
 
 

 
 
 
 
 



PROXECTO plan de convivencia. CURSO 2011/2012. Segundo a Lei 4/2011. 

C.E.I.P. PÉREZ VIONDI --- A ESTRADA. 
Páxina  5   

 
XUSTIFICACIÓN. 
 
LEXISLACIÓN  
LEI 4/2011 do 30 de xuño (DOG. do 15 de xullo) –  
REAL DECRETO 732/1995 DO 5 DE MAIO (BOE. 2 de xuño de 1995) polo  
que se establecen os dereitos e deberes do alumnado e normas de convivencia nos centros educativos 
DECRETO 85/2007, do 12 de abril  (DOG.  Do 8 de maio). 
Na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, recóllese entre os principios e fins 
do sistema educativo español, a educación para a prevención de conflitos e para a súa 
resolución pacífica, así como a non-violencia en todos os ámbitos da vida persoal, 
familiar e social. 
No Decreto 85/2007, do 12 de abril, polo que se crea e se regula o Observatorio Galego 
da Convivencia Escolar, no seu artigo 7º determínase a Organización e funcionamento 
do Observatorio da Convivencia Escolar nos centros educativos.  
Seguindo estas instrucións no seo do Consello Escolar deste Centro está constituído o 
Observatorio da Convivencia Escolar. Este Observatorio matén tres reunións durante o 
curso escolar, reunións ordinarias.  
Entre as súas funcións están:  

a) Dinamización do plan de convivencia. 
b) Elaboración dun informe anual sobre a análise da convivencia no centro. 
c) Coordinación de actuacións conxuntas para mellorar a convivencia. 
d) Propoñer a Administración educativa as medidas que se consideren oportunas 

para a mellora da convivencia. 
e) Outras encomendadas pola Administración educativa. 

 
Está composto por: 

� O director/directora, como presidente. 
� O xefe/xefa de estudos. 
� Catro representantes do profesorado. 
� O orientador/orientadora do centro. 
� Unha persoa da asociación de pais e nais. 
� Un ou unha representante do persoal de administración e servizos. 
Está aberta esta comisión á participación do profesorado titor relacionado co 
tema que se analice e doutros profesionais que poidan colaborar na mellora 
da convivencia escolar. 
 

ENQUISAS PASADAS. 
PÁXINA WEB http://www.edu.xunta.es/convivencia. 
SITUACIÓN DA CONVIVENCIA NO CENTRO. 
RELACIÓN COAS FAMILIAS E CON OUTRAS INSTITUCIÓNS. 
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OBXECTIVOS 
 
 
 

 
Obxectivos do Plan de Convivencia. 
Os obxectivos do noso Plano de Convivencia para acadar a mellora das 
relacións personais entre tódolos membros da Comunidade Educativa e 
o desenvolvemento da escola como un entorno de paz atópanse en: 

� Fomentar a corresponsabilidade, fronte á cultura dominante 
baseada na dominación e a discriminación. 

� Integrar no currículo escolar as aprendizaxes necesarias para 
adquirir habilidades persoais e sociais que cómpre para unha 
convivencia positiva... 

� Poñer as condicións para que exista un clima que favoreza a 
práctica dunha convivencia construtiva entre os membros da 
comunidade educativa mediante o coñecemento e posta en 
práctica de estratexias de negociación, regulación e solución de 
conflitos. 

� Promover a integración, a aceptación social e persoal de todo o 
alumnado, sin discriminación por razón de raza, sexo, idade ou 
por calquera outra circunstancia persoal ou social. 

� Fomentar os valores, as actitudes e as prácticas que permitan 
mellorar o grao de aceptación e cumprimento das normas de 
organización, convivencia e disciplina do Colexio, avanzando 
no respecto á diversidade, á  dignidade, á integridade e á 
intimidade de todos os membros da comunidade educativa e no 
fomento da igualdade entre os homes e as mulleres. 

� Dar prioridade a aquelas actuacións preventivas destinadas ó 
coñecemento previo dos dereitos e deberes de tódolos membros 
da comunidade educativa e das normas necesarias para unha 
convivencia pacífica e respetuosa. 

� Implicar a todos os sectores da comunidade educativa 
(profesorado, pais/nais, alumnado, A.N.P.A.) na difusión, 
aplicación e seguimento do Plano de Convivencia, resolvendo os 
confictos dentro e entre os distintos sectores da Comunidade 
Educativa. 

� Fomentar a existencia de actividades, espazos e tempos comúns 
para facilitar a convivencia entre o alumnado, fomentando as 
relacións de respecto mutuo. 

� Proceder ante os problemas de conduta seguindo uns principios 
de actuación coherente que orienten as intervencións de todo o 
profesorado, evitando contradicións que desorienten ó 
alumnado. 

� Reducir ó mínimo as condutas disruptivas que perturban o clima 
da clase, analizando as causas e resolvéndoas. 

� Proporcionar unha atención específica ó alumnado que, por 
diversas causas, presente comportamentos que alteren a 
convivencia no centro e a de aquel outro alumnado que padece 
as súas consecuencias. 
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ACTUACIÓNS  
 
 
 

 
� Actividade. Presentación do Plan de Convivencia. 

Responsables: Equipo directivo. Titores/as. 
Rescursos: Plan de Convivencia en material impreso e informático. 
Procedemento: Presentarase o Plan de Convivencia en Sesións de Claustro  
e Consello Escolar. Entregarase unha copia do mesmo a cada titor/a. 
 Darase unha copia a A.N.P.A. 
Temporalización:  

� Actividade. Debate e revisión do Plano de Convivencia. 
Responsables. Órganos de goberno. Equipos de Ciclo.  
Comisión de Convivencia. 
Rescursos. Plan de Convivencia elaborardo neste curso. 
Procedementos: A Comisión Convivencia realizará un seguimento 
trimestral, 
 contrastando a súa eficacia e modificando aspectos que se consideren  
necesarios. 

� Actividade. Establecemento dun clima de clase adecuado dende as primeiras  
semanas para mantelo durante todo o curso. 
Responsables. Órganos de goberno. Equipos docentes. 
Recursos. Normas de Convivencia deste Plan. 
Procedementos: Establecelos claramente na primeira semana do curso. 
 O mestre/mestra recorda as normas e aplica estas normas de forma 
inmediata. 
Temporalización: Primeiro mes do curso. Seguimento ó longo do mesmo. 

� Actividade: Actuación coherente do profesorado en materia de convivencia  
evitando ambigüidades. 
Responsables: Órganos de goberno. Equipos docentes. Titores/titoras. 
Recursos: Decisión tomada polo Claustro para levar a cabo unha actuación 
 coherente todo o profesorado, Plano de Convivencia. 
Procedemento: Nas primeiras sesións de Claustro debatirase sobre a  
conveniencia de unificar criterios de actuación para reforzar conductas  
positivas no alumnado e aplicación do Plan de Convivencia. 
Temporalización: Todo o curso. 

� Actividade: Información ás familias. 
Responsables: Órganos de goberno. Titores/titoras. 
Recursos: Titorías e reunións. 
Procedementos: Informarase nas titorías coas familias da actitude dos  
seus fillos/fillas, comentando tanto os aspectos positivos como os negativos  
da súa conducta. 
Temporalización: Todo o curso escolar. 

� Actividade: Progama de reforzo de habilidades sociais. 
Responsables: Equipos docentes. Departamento de Orientación. 
Recursos: Programa específico no que se expliquen os seus obxectivos e  
contidos. 
Procedementos: O orientador, reunido cos equipos docentes, informar do 
 programa e tómanse decisións. 
Temporalización: Nos tres trimestres. 
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ACTUACIÓNS 
 
 
 

 
� Actividade: Enquisas para comprobar a valoración da Convivencia  

na Comunidade. 
Responsables: Comisión de Convivencia. Departamento de  
Orientación. Titores/titoras. 
Recursos: Enquisa final sobre a valoración de diferentes condutas na 
 clase. 
Procedementos: Os titores/titoras pasarán unha enquisa na que se  
reflicta a valoración que dá o alumnado a diferentes situacións e 
 conductas dadas na clase ó longo do curso escolar. Outra enquisa ó  
profesorado e as familias.  
Temporalización: Final do terceiro trimestre. 

� Actividade: Elaboración dun Plan de acollida. 
Responsables: Equipo directivo. Equipos docentes. Titores/titoras. 
Recursos: Documentos nos que se explicitarán as características e  
organización do Centro. 
Procedementos: Realizarase un plan de acollida no qeu se dará a  
coñecer ás familias e ó alumnado as características básicas do noso  
Colexio. 
Temporalización: Primeiro trimestre. 

� Actuación: Prevención e tratamento da violencia sexista, racista e 
 calqueira outra das súas manifestacións. 
Uso equitativo da linguaxe, en masculino e feminino. 
Aplicar os obxectivos, medidas e actuacións da Consellería de  
Educación e da Secretaría Xeral de Emigración para facilitar a  
acollida do alumnado procedente do estranxeiro. 
Incorporar ó proxecto curricular elementos da historia, lingua,  
costumes, expresións artísticas e outras que pertezan ó alumnado 
 inmigrante ou de diferentes etnias escolarizados no Centro. 
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NORMAS DE 
CONVIVENCIA. 

 
 

 
Dereitos e deberes do alumnado. 
 
Segundo  LEI 4/2011 do 30 de xuño (DOG. do 15 de xullo)  
 o Real Decreto 732/1995 do 5 de maio (BOE. 2 de xuño de  
1995) polo que se establecen os dereitos e deberes do alumnado e  
normas de convivencia nos centros educativos. 
 
DEREITOS DO ALUMNADO. 
 

� Dereito a unha formación integral. 
O alumnado ten dereito a unha formación integral que asegure o pleno  
desenvolvemento da súa personalidade. 
O centro programará actividades complementarias e extraescolares que  
fomenten o espíritu participativo e solidario do alumnado. 
� Á protección integral contra toda agresión física ou moral, e en 

particular contra as situacións de acoso escolar. (Lei 4/2011). 
� Dereito á obxectividade na Avaliación. 
O alumnado ten dereito a que o seu rendimento escolar sexa avaliado con  
plena obxectividade. 
O centro terá que facer públicos os criterios xerais que se van aplicar para 
 a avaliación das aprendizaxes e a promoción do alumnado. 
O alumnado, ou os seus representantes legais, poderán solicitar cantas  
aclaracións consideren necesarias acerca das valoracións que se realicen  
sobre o proceso de aprendizaxe, así como sobre as cualificacións. 
O alumnado, ou os seus representantes legais, poderán formular  
reclamacións contras as valoracións de aprendizaxe, decisións e  
cualificacións que, como resultado do proceso de avaliación, se adopten  
ó finalizar o ciclo, dacordo co procedemento establecido pola Consellería  
de Educación. 
� Dereito a igualdade de oportunidades. 
A iguladade de oportunidades promoverase mediante: 
- A non discriminación por razón de nacemento, raza, sexo, capacidade  
económica, nivel social, conviccións políticas, morais ou relixiosas, así  
como por discapacidades físicas, sensoriais e psíquicas, ou calquera outra  
condición ou circunstancia persoal ou social. 
- O establecemento de medidas compensatorias que garanten a igualdade 
 real e efectiva de oportunidades. 
� Dereito ó estudo. 
O alumnado ten dereito ó estudo e, por tanto, a participar nas actividades  
orientadas ó desenvolvemento do currículo das direrentes áreas e materias. 
� Dereito á orientación escolar e profesional. 
Todo o alumnado ten dereito a recibir orientación escolar e profesional 
para  acadar o máximo desenvolvemento persoal, social e profesional, 
segundo 
 as súas capacidades, aspiracións ou intereses. 
De maneira especial, cuidarase a orientación escolar do alumnado con  
discapacidades físicas, sensoriais ou psíquicas ou con carencias sociais ou  
culturais, así como daquel outro alumnado que precise dalgún tipo de 
 adaptación. 
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NORMAS DE 
CONVIVENCIA.  

 
 

 
� Dereito á liberdade de conciencia. 
- O alumnado ten dereito a que se respecte a súa liberdade de conciencia, as súas  
conviccións relixiosas, éticas e ideolóxicas, así como a súa intimidade no que respecta  
a tales crencias ou conviccións. 
- O alumnado ou, no seu caso, os seus representantes legais, teñen dereito a recibir,  
antes de formalizar a matrícula, información sobre a identidade do centro ou sobre o  
carácter propio do mesmo. 
- O alumnado ou, no seu caso, os seus representantes legais, teñen dereito a elexir a 
 formación relixiosa ou ética que resulte acorde coas súas crencias ou conviccións,  
sen que esta elección poida derivar discriminación algunha. 
� Dereito a que se respecte a súa intimidade, integridade e dignidade persoais. 
- O alumnado ten dereito a que se respecte a súa intimidade, integridade física e  
dignidade persoais, non podendo ser obxecto, en ningún caso, de tratos vexatorios ou  
degradantes. 
- O alumnado ten dereito a que a súa actividade académica se desenrole nas debidas  
condicións de seguiridade e hixiene. 
- O centro está obrigado a gardar reserva sobre toda aquela información de que dispoña 
 acerca das circunstancias persoais e familiares do alumnado. Non obstante, o centro  
comunicará á autoridade competente as circunstancias que poidan implicar malos  
tratos para o alumnado ou calquera outro incumplimento das obrigas establecidas na 
 normativa en materia de protección de menores. 
� Dereito a participar na vida do centro. 
O alumnado ten dereito a participar no funcionamento e na vida do centro, na  
actividade escolar e extraescolar  dacordo coa normativa vixente. 
� Dereito á utilización das instalacións do Centro. 
No marco da normativa vixente, o alumnado ten dereito a utilizar as instalacións  
do centro coas limitacións das programacións doutras actividades autorizadas e  
coas precaucións necesarias. 
� Dereito á liberdade de expresión. 
O alumnado ten dereito á liberdade de expresión, sin prexuizo dos dereitos de todos  
os membros da comunidade educativa e o respecto que merecen as institucións  
dacordo cos principios e dereitos constitucionais. 
� Respecto ós dereitos do alumnado. 
Todos os membros da comunidade educativa están obrigados ó respecto dos dereitos  
do alumnado que se establecen no presente Decreto. 
O alumndo deberá exercitar os seus dereitos con recoñecemento e respecto dos  
dereitos de todos os membros da comunidade educativa. 
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NORMAS DE 
CONVIVENCIA. 

 
 

 
Dereitos e deberes do alumnado. 
Segundo o Real Decreto 732/1995 do 5 de maio (BOE. 2 de xuño de 1995) polo  
que se establecen os dereitos e deberes do alumnado e normas de convivencia  
nos centros educativos e a  LEI 4/2011 do 30 de xuño (DOG. do 15 de xullo).- 
Artigo 7º desta última. 
 

 DEBERES. 
(Artigos do 35 ao 40 do Real Decreto). 
� Deber de estudar. 
O estudo constitúe un deber fudamental do alumnado. Este deber concrétase, entre  
outras, nas seguintes obrigas: 
- Asistir a clase con puntualidade e participar nas actividades orientadas ao  
desenvolvemento do currículo das diferentes áreas ou materias. 
- Cumprir e respectar os horarios aprobados para o desenvolvemento das actividades 
 do centro. 
- Respectar o exercicio do dereito ó estudo dos seus compañeiros e compañeiras. 
- Seguir as orientacións do profesorado respecto da súa aprendizaxe. 
� Deber de respectar a liberdade de conciencia. 
O alumnado debe respectar a liberdade de conciencia e as conviccións relixiosas e 
éticas, así como a dignidade, integridade e intimidade de todos os membros da 
comunidade educativa. 
� Deber de respectar a diversidade. 
Constitúe un deber do alumnado a non discriminación de ningún membro da 
comunidade de educativa por razón de nacemento, raza, sexo ou por calquera outra 
circunstancia persoal ou social. 
� Deber do bo uso das instalacións do Centro. 
O alumnado debe cuidar e utilizar correctamente as instalacións, os recursos materiais  
e os documentos do Centro. 
� Deber de respectar o Proxecto do Centro. 
O alumnado debe respectar o Proxecto de Centro e, no seu caso, o carácter propio do 
 mesmo, dacordo coa normativa vixente. 
� Deber de cumprir as normas de convivencia. 
O alumnado ten o deber de cumprir as normas de convivencia do centro recollidas  
neste Plan de Convivencia. 
� Deber de respectar ó profesorado e aos demais membros da comunidade educativa. 
O alumnado debe mostrar ó profesorado o máximo respecto e consideración, igual  
que ó resto dos membros da comunidade educativa, así como respectar as súas 
pertenzas. 
� Deber de participar na vida do centro. 
- O alumnado ten o deber de participar na vida e funcionamento do centro nos termos  
establecidos na normativa vixente. 
- O alumnado ten o deber de respectar e cumprir, no seu caso, as decisións dos órganos  
unipersonais e colexiados do centro adoptados no exercicio das súas respectivas  
competencias. 
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NORMAS DE 
CONVIVENCIA. 

 
 

 
Dereitos e deberes dos pais/nais ou titores/titoras. 
 
Artigo 6º da Lei 4/2011. 

 DEREITOS. 
1.- Os pais ou titores, en relación coa educación dos seus fillos/fillas,  
teñen os seguintes dereitos: 
a) A ser respectados e recibir un trato adecuado. 
b) A estar informados sobre o progreso da aprendizaxe e integración 

socioeducativa dos seus fillos ou fillas ou pupilos/pupilas. 
c) A recibir información sobre as normas que regulamentan a convivencia 

nos centros docentes. 
d) A ser oídos, nos termos previstos na lei, nos procedementos disciplinarios 

para a imposición de medidas correctoras de condutas contrarias á 
convivencia dos seus fillos/fillas ou pupilos/pupilas. 

e) A participar no proceso educativo a través de consultas e outros 
procedementos de participación directa. 

 
 
DEBERES. 
2.- Como primeiros responsables da educación dos seus fillos/fillas,  
correspóndelles como deberes: 
a) Coñecer, participar e apoiar a evolución do seu proceso educativo. 
b) Coñecer as normas establecidas pólos centros docentes, respectalas 

e facelas respectar, así como respectar e facer respectar a autoridade 
e as indicacións ou orientacións educativas do profesorado. 

c) Fomentar o respecto polos restantes compoñentes da comunidade 
educativa. 

d) Colaborar cos centros docentes na prevención e corrección das condutas 
contrarias ás normas de convivencia dos seus fillos/fillas ou pupilos/ 
pupilas. 
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NORMAS DE 
CONVIVENCIA. 

 
 

 
Dereitos e deberes do profesorado. 

Este Regulamento de Réxime Interno asume neste senso todo o establecido 
 na Lei da Función Pública de Galicia, Lei 4/1998 do 26/5, Lei de  
Funcionarios Civís do Estado do 7 de febreiro do 1964 (artigos vixentes) e na 
presente LEI 4/2011 do 30 de xuño (DOG. do 15 de xullo). 

 
 

 DEREITOS. 
1. A ser respectado, recibir un trato adecuado e ser valorado polo resto 

da comunidade educativa. 
2. A desenvolver a súa función docente nun ambiente educativo  

adecuado. 
3. A participar e recibir a colaboración necesaria para a mellora da 

convivencia escolar. 
4. A que se lle recoñezan as facultades precisas para manter un  

adecuado ambiente de convivencia durante as clases. 
5. Á protección xurídica adecuada ás súas funcións docentes. 
6. A participar directamente no proceso educativo cando sexa  

consultado pola Administración educativa. 
7. A acceder a 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.     
 
 



PROXECTO plan de convivencia. CURSO 2011/2012. Segundo a Lei 4/2011. 

C.E.I.P. PÉREZ VIONDI --- A ESTRADA. 
Páxina  14   

 
 

NORMAS DE 
CONVIVENCIA. 

 
 

 
Dereitos e deberes do profesorado. 

Este Regulamento de Réxime Interno asume neste senso todo o establecido na Lei  
da Función Pública de Galicia, Lei 4/1998 do 26/5, Lei de Funcionarios Civís do Estado 
do 7 de febreiro do 1964 (artigos vixentes). 

 
DEBERES. 

1.- Coñecemento e respecto do P.E. e demais documentos asumidos polo Centro. 
2.- Orienta-lo seu labor a poñer en práctica tanto o PE. como os demais  
     documentos aprobados polo Centro. 
3.- Elabora-las Programacións de aula de acordo coas directrices do PC. 
4.- Cumpri-lo horario establecido con puntualidade: Recebindo e despedindo                      
           persoalmente ós alumnos na aula. 
5.- Permanecer na aula durante o horario lectivo. A súa ausencia prolongada  
      da aula ou a ausencia do  Centro será sempre con causa xustificada 
6.- Vixia-las actividades do alumnado que lle fose asignado, tanto en horas de                     
      traballo como de lecer, dentro do horario escolar. 
7.- Asistir e cumpri-lo acordado nas reunións ás que fose debidamente convocado. 
8.- Programa-las actividades para o seu alumnado no caso de ausencias previstas. 
9.- Orientar e asistir ó seu alumnado en todo aquelo que incida na súa educación 
 e seguridade, dentro do horario escolar. 
10.-Velar pola educación integral do alumnado dentro das posibilidades do Centro. 
11.- Respecta-las conviccións relixiosas, morais e ideolóxicas ó amparo da Constitu- 
  ción, de tódolos membros da Comunidade escolar, non permitindo discrimina- 
  ción algunha. 
12.-Participar nas acitividades complementarias do Centro propostas polo Claustro  
             e aprobadas polo Consello Escolar. 
13.- Colaborar no goberno e organización do Centro. 
14.- Velar porque as dependencias, materiais e enseres do colexio estean en condi- 
   cións axeitadas para o traballo.  
15.- Asumir e respecta-las presentes normas de Convivencia. 
16.- Respectar e facer respectar as normas de convivencia escolar e a identidade, 
       integridade e dignidade personais de todos os membros da comunidade 
       educativa. 
17.- Colaborar activamente na prevención, detección e erradicación das condutas 
       contrarias á convivencia e, en particular, das situacións de acoso escolar. 
18.- Informar ás nais e pais ou titores/titoras sobre o progreso da aprendizaxe 
       e integración socioeducativa dos seus fillos/fillas. 
19.- 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. 
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NORMAS DE 
CONVIVENCIA 

PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS. 
LEI 4/2011 do 30 de xuño (DOG. do 15 de xullo) 
DEREITOS. 
1.- A ser respectado, recibir un trato adecuado e ser valorado polo 
resto da comunidade educativa e póla sociedade en xeral. 
2.- A desenvolver as súas funcións nun ambiente adecuado. 
3.- A participar, no exercicio das súas funcións, na mellora da 
convivencia  escolar. 
4.- Á protección xurídica adecuada ás súas funcións. 
5.- A participar directamente no proceso educativo cando sexa 
consultado pola Administración educativa. 
 
DEBERES. 
1.- 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. 
2.- Colaborar activamente na prevención, detección e erradicación das 
condutas contrarias á convivencia. 
3.- Informar aos responsables do centro docente e, de ser o caso, á 
Administración educativa das alteracións da convivencia. 
4.- Gardar sixilo e confidencialidade respecto das actuacións 
relacionadas co ambito educativo das que teña coñecemento. 
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NORMAS DE 
CONVIVENCIA. 

 
 

 
NORMAS XERAIS DE CONVIVENCIA DO CENTRO. 

 As aulas empregaranse para as actividades escolares e outras afíns  
que respecten o mobiliario e o resto dos materiais. 
 Ó rematar a sesión a aula quedará recollida, asumindo esta  
responsabilidade alumnos/as, titores/as ou outros profesores que  
desenvolvan a súa actividade na aula. 
 As entradas e saídas faranse con orde e puntualidade. 
 Os alumnos que accedan o primeiro andar subirán as escaleiras pola  
dereita e as baixarán tamén pola dereita. 
 Se algún grupo se move polos corredores farao en orde e silencio e 
 sen correr. 
 Nos cambios de clase os alumnos non poderán abandona-la súa aula  
sen permiso do seu mestre/a. 
 Os servicios hixiénicos utilizaranse para o seu fin. Evitarase o seu  
uso nas primeiras sesións da mañá  agás forza maior. 
 Durante o recreo non quedará ningún alumno/a na clase a non ser que 
 un profesor quede con eles por algún motivo. 
 Cando toque o timbre para a entrada, os alumnos e os profesores  
acudirán a súa aula con puntualidade. 
 O patio utilizarase respectando as árbores, os xogos dos demais e  
a limpeza do mesmo empregando as papeleiras para tira-lo lixo. 
 A programación das actividades que supoñan unha modificación  
do horario habitual serán comunicadas polo titor coa antelación  
suficiente a tódalas persoas implicadas e aos responsables do 
alumnado afectado (Xefe de estudos, profesorado de apoio, 
especialistas, titores). 
 Partindo do respecto mutuo de tódolos membros da comunidade  
educativa: 
 1.- Evitarase calquera tipo de abuso dunhas persoas sobre outras. 
 2.- Respectaranse a integridade física e moral dos demais sen pelexas 
 insultos e burlas. 
 3.- Coidaranse os bos modais: saúdos, despedidas, forma de dirixirse 
 ás persoas, petición de favores. 
 4.- Respectarase a quenda de palabra e manterase unha intensidade  
de voz moderada. 
 5.- Calquera membro da comunidade educativa prestará atención 
 ás suxestións que respetuosamente se realicen. 
6.- Vestimenta e Xeito de presentarse: O rostro do alumnado (todo o 
persoal que entre no centro) sempre descuberto de xeito que sexa 
posible e fácil a súa identificación. 
(artigo 10º da LEI 4/2011 do 30 de xuño (DOG. do 15 de xullo). 
 Ademais das normas xerais, o titor e os alumnos de cada clase  
elaborarán as súas propias normas de funcionamento. 
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NORMAS DE CONVIVENCIA NA AULA. 
NORMAS PARA O ALUMNADO. 
 
 

NORMAS PROCEDEMENTO PARA 
MODIFICACIÓN DE CONDUTA. 

As clases comezarán con puntalidade.  
É necesario pedir permiso para abandonar 
a aula para ir ó servizo. 
Respectar o turno de palabra. 
Atender e non interrumpir as explicacións 
do mestre/mestra. 
Falar con respecto, dirixíndose aos 
compañeiros polo nome, sin utilizar 
apodos ou palabras malsoantes. 
Solucionar os problemas dialogando, 
pedindo axuda ó mestre/mestra se fora 
necesario. 
Non permanecer na aula durante o recreo 
sen a presenza do mestre/mestra. 
Non comer chicles durante a clase. 
Cuidar o material da aula. 
Manter a aula limpa sempre. 
Non burlarse das respostas dadas polos 
compañeiros/compañeiras. 
Respectar o turno nas filas.  
Pedir permiso antes de coller algo que 
non é da súa propiedade. 
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CONDUTAS CONTRARIAS ÁS NORMAS DE CONVIVENCIA E 
PROCEDEMENTO PARA A SÚA CORRECIÓN. 

FALTAS     LEVES. SANCIÓN ENCARGADO/A  
Faltas inxustificadas de puntualidade. 
 

 a) Amonestación privada, verbal 
ou por escrito. 

 b) Comparecencia inmediata ante 
o Xefe/a de Estudos, que deixará 
constancia escrita da mesma. 
 

 c) Realización de traballos 
específicos en horario lectivo. 
 

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

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

 f) Cambio de grupo por um 
período de ata unha semana. 
 
g) Suspensión do dereito de 
asistencia a determinadas clases 
por un período de ata tres dias 
lectivos. O alumnado deberá 
realizar os deberes ou traballos 
que se determinen. 
 
h) Suspensión temporal do 
dereito de asistencia ao centro 
por un período de ata tres días 
lectivos. Realizar os deberes ou 
traballos que se determinen. 

Nas faltas leves: 
Os profesores que 
imparten clase ó alumno 
ou están ó cargo dun 
grupo de alumnos. 
O/a mestre/a titor/a. 

a) b)  c)  d) 
O Xefe de Estudos. 

a) c)  d) e)  f) 
O Director. 

g)  h) 

LEI 4/2011 do 30 de xuño (DOG. do 15 de xullo) 
.Agresións físicas ou psíquicas, as inxurias e as 
ofensas graves, as ameazas e as coaccións contra os 
demais membros da comunidade educativa. 
.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 de 
administración e de servizos que constitúan unha 
indisciplina grave. 
. Os danos graves causados de forma intencionada ou 
por neglixencia grave ás instalación e aos materiais 
dos centros docentes,… 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, 
incluidas 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 eles. 
(Determinar a gravidade para calificalas como leves). 

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. 
A reiterada asistencia ao centro sen o 
material e equipamento preciso para 
participar activamente no 
desenvolvemento das clases. 
As demais condutas que se tipifiquen 
como tales nas normas de convivencia 
da cada centro docente. 
 
Faltas inxustificadas de asistencia á 
clase. 
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O deterioro non grave, de forma 
intencionada, nas dependencias e 
instalacións do Centro, nos materiais de 
traballo ou calquera outro obxecto, sexa 
do Centro u propiedade doutros 
membros da Comunidade Escolar. 
 
Calquera acto inxustificado que perturbe 
levemente o desenvolvemento das 
actividades do Centro 

 

 
Calquera medida sancionadora farase unha vez oído o alumno/alumna. 
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FALTAS GRAVES. 

Actos de indisciplina, inxurias ou 
ofensas graves que atenten contra a 
dignidade e a integridade psíquica de 
calquera membro da Comunidade 
Escolar. 
 

Suspensión do dereito á 
participación en actividades 
extraescolares ou 
complementarias. 
 
Cambio de grupo de 
alumnado por un prazo 
máximo dunha semana. 
 
Suspensión do dereito de 
asistencia a determinadas 
clases por un prazo máximo 
de 3 días, sen interrompe-la 
realización das actividades 
previstas 
no proceso formativo. 
 
Suspensión do dereito de 
asistencia ó Centro por un 
prazo máximo de 3 
días lectivos, sen interrompe-
la realización das actividades 
previstas  na Programación 
de aula. 
 

No caso de faltas graves: 
O CONSELLO ESCOLAR 
decidirá. 
O Equipo Directivo que dará 
traslado á Comisión de 
Conviencia que estudiará as 
medidas a aplicar. 

A agresión física contra calquera 
membro da Comunidade Escolar. 
 
LEI 4/2011 do 30 de xuño (DOG. do 15 de xullo) 
 
Agresións físicas ou psíquicas, as inxurias e as ofensas 
graves, as ameazas e as coaccións contra os demais 
membros da comunidade educativa. 
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 de 
administración e de servizos que constitúan unha 
indisciplina grave. 
A grabación, a manipulación e a difusión por calquera 
medio de imaxes ou información 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 
o establecido no artigo 28 da lei 4/2011. 
. A suplantación de personalidade en actos da vida 
docente e a falsificación, alteración ou substracción de 
documentos académicos. 
. Os danos graves causados de forma intencionada ou 
por neglixencia grave ás instalación e aos materiais dos 
centros docentes,… 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, 
incluidas 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 eles. 
. Portar calquera obxecto, substancia ou produto 
gravemente perigoso para a saúde ou a integridade 
persoal de calquera membro da comunidade educativa. 
Reputarase indisciplina grave a resistencia ou a 
negativa a entregar os obxectos a que se refire o punto 
terceiro do artigo 11º. 
. A reiteración, nun mesmo curso escolar, de condutas 
leves contrarias á convivencia. 
. O incumprimento das sancións impostas. 

*As conductas contrarias ás 
Normas de Convivencia 
prescribirán no   prazo dun 
mes a partires do día da súa 
comisión. 
*As medidas correctoras das 
condutas gravemente 
prexudiciais para a 
convivencia nos centros 
docentes previstas nesta 
sección prescriben ao ano da 
firmeza en vía administrativa 
da resolución que se impón. 
As medidas correctoras das 
condutas leves contrarias á 
convivencia prescriben aos 
catro meses da súa 
imposición. 
 *Os pais ou representantes 
legais poderán facer 
relcamacións no prazo de 48 
horas contadas a partires da 
súa comunicación, contra as 
medidas adoptadas nos 
puntos Suspensión do dereito 
de asistencia a determinadas 
clases por un prazo máximo 
de 3 días, sen interrompe-la 
realización das actividades 
previstas no proceso 
formativo. 
*Suspensión do dereito de 
asistencia ó Centro por un 
prazo máximo de 3 días 
lectivos, sen interrompe-la 
realización das actividades 
previstas na Programación de 
aula. 
 
 

Calquera medida sancionadora farase unha vez oído o alumno/alumna. 
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PROTOCOLO PARA PREVENCIÓN, DETECCIÓN E TRATAMENTO D E SITUACIÓNS 
DE ACOSO ESCOLAR. 
(ARTIGO 30º LEI 4/2011) 
ACOSO ESCOLAR. 

ACTUACIÓNS: 

FASE PRIMEIRA: 

O director/a do centro ou persoa en quen delegue, deberá, seguindo a folla de recollida de información 

que figura como Anexo: 

- Citar e recibir á familia e ó alumno/a  en entrevista individual para coñecer o alcance do problema.

- Citar e recibir á familia e ó alumno/a acosador/a, así como ó rest de implicados en entrevista 

individual para coñecer o alcance do problema. 

 
 

NORMAS DE 
CONVIVENCIA.  

 
 

 
PRINCIPIOS XERAIS DA CORRECCIÓN E DAS MEDIDAS 

DISCIPLINARIAS. 
Intentarase resolve-lo conflito mediante o diálogo entre as partes 
 implicadas. 
 Se non se resolve, intervirá o profesor presente de forma individual. 
 Se permanece o conflicto, informarase ó titor/a que o tratará na clase  
de forma colectiva. 
 Se non chega a solución o problema será tratado polo Claustro e/ou  
cos pais/nais. 
 Como derradeira solución acudirase a Comisión de Convivencia e  
o Consello Escolar que procederán de acordo co Regulamento  
de Réxime Interior e os deberes e dereitos dos alumnos e as normas  
de convivencia. 
 
 

-Orientacións sobre sancións. 
 Procurar que se reflexione sobre a norma non respectada. 
 Unificar criterios para impoñe-las sancións previstas. 
 Facilitar que se compense a falta realizada, ben pedindo desculpas  
no caso de conflicto persoal, ben repoñendo o material deteriorado  
ou reparando o desperfecto. 
 Que á sanción sempre que sexa posible beneficie a comunidade eductiva. 

Ningún alumno/alumna poderá ser privado do seu dereito á escolaridade. 
Non poderán impoñerse correccións ni medidas disciplinarias contrarias  
á integridade física e a dignidade persoal do alumnado. 
Na imposición de correcións deberá terse en conta a idade do  
alumno/alumna, así como as circunstancias persoais, familiares ou sociais. 
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- Covocar ó Equipo Docente, ó Departamento de Orientación e/ou á Comisión de Convivencia para 

exponer o caso e consultar ou pedir orientacións consensuadas sobre as medidas a tomar en cada 

caso. 

- Solicitar ó apoio técnico do Orientador/a do centro para a intervención ante determinados casos.

- Informar ó Servicio de Inspección. 

- O Equipo Directivo deberá coñecer tamén, a obriga de toda persoa ou autoridade de comunicar á 

autoridade ou ós seus axentes, as situación de risco que poidan afectar a un menor sin prexuizo de 

prestarle o auxilio inmediato que precise (Artigo 13 da lei Orgánica 1/1996,de 15 de xaneiro, de 

Protección Xurídica do Menor). Unha situación de acoso continuada ten que considerarse unha 

situación de risco e deberá comunicarse á Fiscalía de Menores. 

INFORMAR ÁS FAMILIAS. 

Cando existan evidencias claras de supostos feitos delictivos, informarase ás familias implicadas da 

comunicación que, no seu caso se realice á Fiscalía. 

Familia da víctima.Familia da víctima.Familia da víctima.Familia da víctima.    

Será informada dos pasos a seguir na xestión do conflito. 

Cando existan evidencias claras de supostos feitos delictivos, informarase á familia sobre a posibilidade, 

legalmente establecida, de denunciar os feitos, si estes foran constituvos de delito. 

Familia do agresor/a ou agresores/as.Familia do agresor/a ou agresores/as.Familia do agresor/a ou agresores/as.Familia do agresor/a ou agresores/as.    

Tamén será informada dos pasos a seguir na xestión do conflito e solicitarase a súa implicación para a 

solución do mesmo. 

Cando existan evidencias claras de supostos feitos delitivos, informarase á familia sobre as actuación 

legais que competen ó centro educativo. 

Os país e/ou nais do alumnado implicado deberán saber tamén que cando existan evidencias claras de que 

algún dos menores implicados concurrese nalgunha das situación asociadas ó incumprimento ou ó 

inadecuado exercicio da patria potestade contemplados no ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: de Protección do 

Menor, o centro porá esta situación en coñecemento do Servizo de Protección do Menor. 

Antes de tomar calquera medida, é necesario contrastar a información procedente de varias fontes: 

observación directa e vixianza, profesorado, alumnado e familias. Para cada situación deberá ser valorada 

a necesidade de recurrir a diferentes métodos, sempre esixindo un alto grao de confidencialidade. 

Faise necesaria unha intervención rápida, urxente e efectiva. Tamén o proceso deberá realizarse coa 

debida discreción pois do contrario podería xerar máis violencia e crispación. 

Tamén pode haber informes doutros servizos externos. 

Para facilitar todo o proceso de recollida de información propoñemos un modelo de “Folla de recollida de 

información”. 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

CENTRO   

DIRECCIÓN   

TELÉFONO   

ALUMNO/A VÍCTIMA CURSO GRUPO: 

ALUMNO/A AGRESOR 1º CURSO GRUPO: 

ALUMNO/A AGRESOR 2º CURSO GRUPO: 

ALUMNO/A AGRESOR 3º CURSO GRUPO: 

ORIXE DA SOLICITUDE 
FAMILIAFAMILIAFAMILIAFAMILIA    ALUMNO/AALUMNO/AALUMNO/AALUMNO/A    TITOR/ATITOR/ATITOR/ATITOR/A    PROFESORADOPROFESORADOPROFESORADOPROFESORADO    INSPECCIÓNINSPECCIÓNINSPECCIÓNINSPECCIÓN    FISCALÍAFISCALÍAFISCALÍAFISCALÍA    OUTROSOUTROSOUTROSOUTROS    

RECOLLIDA DE INFORMACIÓN. 

TIPO DE 

AGRESIÓN 

 

VERBAL  

-Insultos 

-Motes. 

-Ameazas. 

-Chataxes 

FÍSICA 

-Golpes 

-Rotura de material

-Vexacións 

-Acoso sexual 

SOCIAL 

-Rechazo 

-Illamento 

PSICOLÓXICA 

-Humillacións 

-Ridiculizar 

-Rumores 

-Mensaxes…. 

ESPAZOS ONDE SE PRODUCE. 

AULA CORREDOR BAÑOS VESTIARIOS ENTRADAS SAÍDAS 

COMEDOR FÓRA DO 

CENTRO 

OUTROS    

FEITOS OBSERVADOS. 

CONDUTA OBSERVADA 

 

 

 

 

 

DATA  

LOCALIZACIÓN  

OBSERVADOR/A  
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ANEXO. 

FOLLA DE RECOLLIDA DE INFORMACIÓN. 

 

    

    

    

FASE SEGUNDA.FASE SEGUNDA.FASE SEGUNDA.FASE SEGUNDA.    

ANÁLISE DA INFORMACIÓN E MEDIDAS A ADOPTAR:ANÁLISE DA INFORMACIÓN E MEDIDAS A ADOPTAR:ANÁLISE DA INFORMACIÓN E MEDIDAS A ADOPTAR:ANÁLISE DA INFORMACIÓN E MEDIDAS A ADOPTAR:    

O profesorado, o Departamento de Orientación e/ou a Comisión de Convivencia, convocadas polo 

Director/a ou persoa en quen delegue e axudados da folla de recollida de información, para facilitar unha 

análise ordenada de cada caso, decidirá as posibles medidas a aplicar, dacordo co Regulamento de Réxime 

Interno do Centro. 

MEDIDAS SUXERIDAS.MEDIDAS SUXERIDAS.MEDIDAS SUXERIDAS.MEDIDAS SUXERIDAS.    

De protección da víctima.De protección da víctima.De protección da víctima.De protección da víctima.    

- Vixianza específica do acosador/a ou acosadores/as e do acosado/a. 

- Titoría individualizada dos implicados. 

- Solicitar a colaboración familiar para a vixianza e o control dos fillos e fillas. 

- Cambio de grupo. 

- Pautas de autoprotección á víctima. 

- Outras: 

Medidas correctoras co agresor/a ou agresores:Medidas correctoras co agresor/a ou agresores:Medidas correctoras co agresor/a ou agresores:Medidas correctoras co agresor/a ou agresores:    

Entre outras que poida decidir o centro e en función da gravidade dos feitos: 

- Petición de disculpas de forma oral e/ou por escrito. 

- Participación no proceso de mediación. 

- Realización de traballos específicos en horario non lectivo relacionados co dano causado con 

autorización familiar. 

- Solicitar a colaboración familiar para a vixianza e control dos fillos/fillas. 

- Realización de tarefas relacionadas coa mellora da convivencia no centro. 
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- Implicación en tarefas socioeducativas. 

- Proposta de participación en programas específicos de habilidades sociais con autorización 

familiar. 

- Amoestación privada do titor / titora. 

- Amoestación privada do Xefe/Xefa de Estudos. 

- Comparecencia ante o Xefe/Xefa de Estudos de forma puntual e periódica. 

- Cambio de grupo do agresor/a ou agresores. 

- Suspensión do dereito a participar en actividades complementarias e extraescolares. 

- Outros: 

FASE TERCEIRA.FASE TERCEIRA.FASE TERCEIRA.FASE TERCEIRA.    

Rexistro escrito de acordos sobre as mediRexistro escrito de acordos sobre as mediRexistro escrito de acordos sobre as mediRexistro escrito de acordos sobre as medidas decididas. Plan de Actuación.das decididas. Plan de Actuación.das decididas. Plan de Actuación.das decididas. Plan de Actuación.    

Debe recoller os seguintes apartados: 

ACTUACIÓNS CO ALUMNADO IMPLICADO. 

 

VÍCTIMA  

ACOSADOR/A OU ACOSADORES  

ESPEPCTADORES -O grupo de clase. 

-Todo o alumnado. 

ACTUACIÓNS COAS FAMILIAS  

ACTUACIÓNS CON EQUIPOS DOCENTES  

COLABORACIÓNS EXTERNAS  

RECURSOS UTILIZADOS  

TEMPORALIZACIÓN  

SEGUIMENTO E AVALIACIÓN  

 

Esta secuencia de actuacións ten un carácter orientativo e sempre estará condicionada polo plan de 

convivencia. 

FASE CUARTA.FASE CUARTA.FASE CUARTA.FASE CUARTA.    

Intervención Específica do Intervención Específica do Intervención Específica do Intervención Específica do Departamento de Orientación.Departamento de Orientación.Departamento de Orientación.Departamento de Orientación.    

 Nesta última fase de intervención e de cara a evitar a recurrencia do caso e favorecer a 

erradicación da conduta agresiva,  

SECUENCIA: 



PROXECTO plan de convivencia. CURSO 2011/2012. Segundo a Lei 4/2011. 

C.E.I.P. PÉREZ VIONDI --- A ESTRADA. 
Páxina  26   

A) ENTREVISTAS INDIVIDUAIS con cada alumno/a implicado (5-10 minutos). Comezar por quen 

lidera o grup e seguir co resto dos agresores e espectadores para rematar coa víctima. 

B) ENTREVISTAS DE SEGUIMENTO, á semana, con cada alumno/alumna, dependendo da 

disponibilidade horaria do mediador.  

C) ENCONTRO FINAL EN GRUPO DE AFECTADOS E AFECTADAS. Mediación grupal para chegar a 

acordos de convivencia e que se produza a conciliación. Quedará por escrito o que pasa e se se 

imcumpren acordos, facéndolles ver que se a situación continuase, haberá que tomar outras 

medidas.  

Tamén haberá que fixar datas para revisar a evolución do caso. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

NORMAS DE 
CONVIVENCIA.  

 
 

 
CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES. 
 
- O recoñecemento espontáneo da incorrección da conduta. 
- A falta de intencionalidade. 
- A petición de excusas. 

 
CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES. 
- A premeditación. 
- Cando se comete contra o profesorado. 
- Os danos, inxurias ou ofensas causados ó persoal non docente, ós  
compañeiros/compañeiras de menor idado ou recién incorporados ó Centro. 
- As accións que impliquen discriminación por razón de nacemento, raza,  
sexo, ideoloxía ou relixión, discapacidades físicas, psíquicas ou sensoriais. 
- A incitación ou estímulo á actuación colectiva que perxudique os dereitos  
dos demais membros da comunidade. 
 
 
Os actos contrarios as normas de convivencia realizados polo alumnado  
poderán correxirse tanto en horario lectivo como no horario adicado a  
actividades complementarias ou extraescolares. 
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RECURSOS 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
* HUMANOS. Para acadar os obxectivos do Plan de Convivencia o 
factor humano é fundamental; a convivencia so é posible entre seres 
humanos. 
      Como recursos humanos temos o persoal docente do centro, o 
alumnado, o persoal non docente e os pais/nais do alumnado. 
      En casos de apoio e reforzo da convivencia poderase recurrir a 
persoal especializado doutros organismos (Concello- Forzas de 
Seguridade do Estado- Persoal da Xunta de Galicia) que con charlas 
ou cursillos orientarán e levarán a cabo tarefas de prevención de casos 
de conflito. 
     
* MATERIAIS. Como apoio e reforzo dos recursos humanos todos os 
recursos materiais que podamos atopar e utilizar tanto para formación 
do profesorado como orientación dos pais e do alumnado. 
     Podemos atopalos en internet, en bibliografía específica, noutras 
institucións especializadas (Conselleríai de  Xustiza, Departamento de 
Psicoloxía do Concello....), en murais,.... 
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AVALIACIÓN 
 
 
 
 
 

 
Será a Comisión de Convivencia do Centro a que debe realizar o 
seguimento e avaliación do Plan con unha periocidade trimestral, 
elaborando un informe que resuma o ocurrido en cada trimestre. 
Fará a proposta de mellora dos aspectos do plan que non 
funcionaron correctamente. Para esto terase en conta as propostas 
e opinións do resto da Comunidade Educativa. 
A comezo de cada curso escolar difundirase o Plan de 
Convivencia dando a cada titor/titora as normas de convivencia 
para comentar e mater visibles nas distintas aulas. 
 
O plan de Convivencia incluirase no Regulamento de Réxime 
Interno do Centro. 
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PLAN DE 
ATENCIÓN Á 

DIVERSIDADE. 
 
 
 
 
 

 
 
OBXECTIVOS. 
 

� Respectar as diferenzas individuais á hora de aprender e as 
implicacións que ten para a educación eficaz. Alumnado 
diferentes, estilos, aprendizaxes, motivacións, tempo 
necesario para aprender, diferentes enfoques e diferentes 
graos de axuda educativa. 

� Planificar individualizadamente, se ben sen opoñerse á 
ensinanza en grupo, desenvolver a ensinanza en gran 
cantidade de situacións (individuais, grupos pequenos, 
toda a clase,...). 

� Proporcionar experiencias de aprendizaxe que axuden a 
acadar fins educativos desexados, adaptando e 
modificando os ambientes da aprendizaxe. 

� Educación para a diversidade debe desenvolver  os 
contidos conceptuais e procidementais necesarios para 
resolver problemas e responsabilidades do alumnado na 
súa aprendizaxe. E motivación... 

� Compensar e/ou complementar dentro da súa posibilidade 
os deficits, carencias e desigualdades, priorizando a 
detención temperá do alumnado que presenta N.E.E. 

� Favorecer a diversidade e desenvolvemento individual do 
alumnado. 

� Organizar a escolarización do alumnado que se incorpora 
tardiamente ó sistema educativo procedente doutros 
paises. 
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PRAZOS. 
 
 
 

 
 
 
Ó inicio de cada ano académico difundirase o Plan de Convivencia 
entre a comunidade escolar por todos os medios posibles destacando: 
  

a) Resume das normas de convivencia entre a totalidade do  
profesorado  que forma o Claustro, para explicación na aula, 
exposición no tabolerio de cada titoría. 

b) Entrega a A.N.P.A. dun exemplar para comentar entre os seus 
membros. 

c) Nas reunións a celebrar con pais/nais de alumnado, ó 
principio de curso, ler e comentar o Plan de Convivencia e 
destacar as normas de convivencia. 

d) Ter sempre a disposición dos membros da comunidade 
educativa un exemplar na secretaría do Centro para consulta. 

e) Incluilo na Programación Xeral Anual. 
 
Na primeira reunión da Comisión de Convivencia do Centro, analizar 
os resultados do plan, segundo os datos recollidos do curso anterior e 
propoñer as melloras que se consideren oportunas. 
 
 
 
 

 
 
 
 

A Estrada,  de marzo de 2012.
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ANEXO I. 
 
 

COMUNICACIÓN FALTA CONVIVENCIA Ó/Á XEFE DE ESTUDOS.  
NOME DO ALUMNO/DA ALUMNA  : 
___________________________________________________________________. 
 
CURSO:__________________ 
 
 
PROFESOR/PROFESORA QUE TEN QUEIXA: 
__________________________________________________________________. 
 
 
FALTA COMETIDA: 
______________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________. 
 
 
DATA:_____________________________ 
 
 
OBSERVACIÓNS: 
 
........................................................................................................................................ 
 
....................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................... 
 
 

A Estrada,      de                                   de 200___ 
 

Asdo.:____________________________________ 
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ANEXO II. 
 

CONTROL DE FALTAS DE CONVIVENCIA NA XEFATURA . 

MES DE :                   

NOME DO ALUMNADO CURSO DATA 
 
FALTA 
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

A Estrada,         de                     de 200_____. 
 
 


