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1. XUSTIFICACIÓN
Convivir significa compartir vivencias xuntos. A escola é un lugar
privilexiado de convivencia, é un espazo de crecemento, de encontro, de
aprendizaxe, de experiencias compartidas, de coñecemento dos outros e
de descubrimento do mundo.

Na escola reprodúcense situacións conflitivas da sociedade pero tamén se
dan as posibilidades de aprender a resolver os conflitos, de aprender a
convivir que é, sen dúbida, unha finalidade básica da educación.

A necesidade deste Plan de Convivencia ten como principio promover e
desenvolver

actuacións relativas

ao fomento da convivencia.

Pretendemos desenvolver adecuadamente as relacións entre todos os
membros da nosa comunidade educativa, promovendo actuacións
preventivas destinadas ao coñecemento dos dereitos e deberes de todos
os membros da comunidade educativa e das normas precisas para unha
convivencia respectuosa e pacífica.

O enfoque da convivencia no centro ten unha visión construtiva e positiva,
polo que as actuacións van encamiñadas ao desenvolvemento de
comportamentos axeitados para convivir mellor e resolver conflitos, a
través da participación, dunhas boas canles

de comunicación e da

prevención de problemas de conduta.

Entendemos, a convivencia e a participación como parte da aprendizaxe,
ademais de ser obxectivo da educación e finalidade en si mesma.
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Pretendemos implicar a todos os sectores da comunidade educativa:
profesorado, familias, alumnado, servizos sociais etc. para a súa
aplicación, difusión e seguimento, desenvolvendo iniciativas encamiñadas
a evitar a discriminación do alumnado, facendo fincapé no respecto
mutuo e nas normas de convivencia,

establecendo plans de acción

positiva para garantir a integración de todos e todas.

2. REFERENTES E MARCO LEGAL
Este Plan de Convivencia forma parte do Proxecto Educativo do Centro e
pretende gardar coherencia e concretar liñas de actuación cos diferentes
documentos:
-

Plan de Acción Titorial

-

Plan de Atención á Diversidade

-

Plan de Acollida

-

Plan de Orientación

-

Normas de Organización e Funcionamento.

Deste xeito, moitas das propostas recollidas no Plan de Convivencia están
interrelacionadas ou figuran xa nalgún dos documentos mencionados
anteriormente.
Para a súa elaboración tomouse como referencia o seguinte marco legal:
 Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio de Educación. (LOE)
 Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade
educativa. (LOMCE)
 Lei 27/2005 de 30 de novembro sobre fomento e cultura da paz.
 Real Decreto 132/2010, do 12 de febreiro, polo que se establecen
os requisitos mínimos dos centros que impartan as ensinanzas do
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segundo ciclo da educación infantil, educación primaria e educación
secundaria obrigatoria.
 Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da
comunidade educativa en materia de convivencia escolar.
 Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei
4/2011, do 30 de xuño.
 Decreto 374/1996, do 17 de outubro, polo que se aproba o
Regulamento orgánico das escolas de educación infantil e dos
colexios de educación primaria.
 Orde do 22 de xullo de 1997, pola que se regulan determinados
aspectos de organización e funcionamento das escolas de educación
infantil e dos colexios de educación primaria.
 Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o
currículo da educación primaria na comunidade Autónoma de
Galicia.
 Decreto 79/ 2010, do 20 de maio, para o plurilingüísmo no ensino
non universitario de Galicia.
 Decreto 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a
admisión de alumnado en centros que imparten as ensinanzas de
segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de
educación secundaria obrigatoria e de bacharelato.
 Orde do 12 de marzo de 2013, pola que se desenvolve o
procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes
sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º
ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación
secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica
2/2006, do 3 de maio, de educación.
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Ademais, o contido deste documento redactouse ao abeiro dos distintos
protocolos elaborados pola Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria dentro da estratexia educonvives.gal.

3. DIAGNÓSTICO PREVIO DA CONVIVENCIA E ANÁLISE DA SITUACIÓN DO
CENTRO.

3.1. Características do centro
INTRODUCCIÓN

O punto nº VII do preámbulo da LOMCE (BOE do 10 de decembro de
2013) indica que “o aumento da autonomía dos centros é unha
recomendación reiterada da OCDE para mellorar os seus resultados,
necesariamente unida á esixencia dunha maior transparencia na rendición
de contas (...). É necesario que cada centro teña a capacidade de
identificar cales son as súas fortalezas e as necesidades do seu contorno,
para así poder tomar decisións sobre como mellorar a súa oferta
educativa e metodolóxica nese ámbito, en relación directa, cando
corresponda pola súa natureza, coa estratexia da Administración
educativa (...). A autonomía dos centros é unha porta aberta á atención á
diversidade dos alumnos e alumnas, que mantén a cohesión e unidade do
sistema e abre novas posibilidades de cooperación entre os centros e de
creación de redes de apoio e aprendizaxe compartida”. Todas estas
reflexións fannos ver a importancia e corresponsabilidade de todos os
membros da comunidade educativa no proceso de ensino–aprendizaxe e,
porén, na necesidade de facer unha diagnose inicial axeitada de todos os
aspectos que rodean ao noso centro.
CEIP Plurilingüe Ría do Burgo
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- SITUACIÓN XEOGRÁFICA

O Concello de Culleredo está situado na bisbarra das Mariñas, na
provincia de A Coruña, e abrangue as parroquias de Almeiras, Celas de
Peiro, Culleredo, Ledoño, Orro, O Burgo, Rutis (onde está situado o noso
colexio), Sésamo, Sueiro e Veiga, na periferia de A Coruña.
Este Concello ten unha poboación de 29.593 habitantes dos que, a
meirande parte, son xente nova, urbana e traballadora, tanto nas
industrias e servizos do Concello como da urbe coruñesa. É de salientar,
tamén, un grande número de segundas residencias, así como de servizos
básicos para a bisbarra (aeroporto, augas, ...).
O Concello de Culleredo creouse a principios do século XIX, pero a
historia de O Burgo xa ven desde a Idade Media, polo traslado do enclave
romano do Faro da Torre de Hércules e a Pescadería na baía coruñesa ao
lugar máis seguro da entrada da ría, no século X. Aínda que a vila era de
realengo, os monxes de Sobrado instalaron uns muíños (Acea de Má) e
tamén os templarios establecéronse aquí (O Temple).
Desde mediados do século XX os concellos de Culleredo, Arteixo e
Oleiros conformaron a área de expansión metropolitana da cidade de A
Coruña e, o desenvolvemento de industrias e servizos, fixo que a zona do
Burgo, pola súa situación xeográfica e de comunicacións, fora unha área
residencial natural para moita xente nova que viña de fóra da propia
cidade de A Coruña, debido aos elevados prezos das vivendas.
Os castros elementos monumentais máis salientables de Culleredo
son: a igrexa de Santiago, do século XII e de estilo románico (aínda coa
fachada do século XVIII), a ponte do Burgo, ao remate da ría e de posible
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orixe románica (recentemente restaurada), a torre medieval de Celas de
Peiro e, para rematar, os muíños de Acea da Má.
- SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA E CULTURAL

As familias están compostas, maioritariamente, por homes e
mulleres procedentes do propio Concello e/ou doutras zonas de Galicia
(especialmente do entorno rural máis próximo e da cidade de A Coruña).
Porén, hai unha porcentaxe salientable de persoas procedentes doutros
lugares de España e, nunha porcentaxe similar, procedentes do
estranxeiro

(destacando

que

unha

boa

parte

deles

son

hispanoamericanos).
A zona na que está ubicado o colexio presenta unha densidade de
poboación elevada, debido ao auxe de novas urbanizacións que foron
atraendo, ao longo dos anos, a varias familias xoves con fillos/as en idade
escolar.
A situación económica é de nivel medio a medio-alto, con diferentes
tipos de actividades (desde profesionais liberais a autónomos), aínda que
a crise incrementou o número de familias con dificultades debido á
escaseza de traballo.
- LINGUA E PROCEDENCIA FAMILIAR

No aspecto lingüístico a maioría das familias son castelán-falantes.
Hai un grupo pequeno de familias que utilizan só o galego e outro que
combinan o uso das dúas linguas. Compre salientar tamén que hai un
grupo de familias que utilizan o galego entre os adultos e diríxense en
castelán aos seus fillos/as. Tamén hai unha comunidade estranxeira
CEIP Plurilingüe Ría do Burgo
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importante no centro e a maioría, ao ser de América do Sur, utilizan e
comprenden o castelán e non teñen problemas significativos co galego.

- CARACTERÍSTICAS

DOS

COMPOÑENTES

DA

COMUNIDADE

EDUCATIVA

AS FAMILIAS

Soen ser familias compostas por matrimonios maioritariamente (hai
varios casos de separacións e/ou divorcios e algunha familia
monoparental). A idade media oscila entre os 35 e os 45 anos. Os niveis de
estudos son medios e/ou superiores (e o nivel socioeconómico oscila
entre o medio e medio-alto de xeito maioritario).
En xeral, percíbese un grande interese e preocupación polos
estudos dos fillos/as, implicándose nas tarefas educativa, axudando aos
nenos/as na casa e supervisando as tarefas.
É importante salientar que hai un elevadísimo número de alumnado
que utiliza o servizo de comedor escolar (375 de 497), a pesares de non
haber transporte escolar (ben porque o pai e a nai traballan ou ben por
outros motivos que merecerían unha análise máis profunda). Tamén é
maioritario o control de horarios de durmir e dos programas de televisión
que se ven, así como do control parental nas novas tecnoloxías.
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O PROFESORADO

A maioría dos mestres/as teñen destino definitivo no centro, polo
que hai unha estabilidade de plantilla que favorece a continuidade no seu
labor docente
En xeral, o profesorado está aberto ás innovacións no ámbito
pedagóxico e á incorporación de novos recursos na tarefa didáctica.
Participa en diversos programas educativos: Voz Natura, Proxecto Abalar,
Seccións Bilingües, Programa de Voluntariado Europeo,Programa MUS-E
...

O ALUMNADO

O centro ten un total de 497 alumnos/as, dos que 149 corresponden
a Educación Infantil, cunha ratio media de 25 alumnos/as por aula, e 348 a
Educación Primaria, cunha ratio media de 25,6 alumnos/as por aula. Cada
curso escolar, habitualmente, a demanda de prazas era superior á oferta
e, por iso, moitas aulas están con alumnado por riba da ratio.
Hai un número elevado de nenos e nenas doutras nacionalidades
(maioritariamente sudamericanos/as, pero tamén de Senegal, Marrocos,
Francia, ...). A maior parte do alumnado vive preto do centro educativo.
A convivencia escolar é, en xeral, boa. O Departamento de
Orientación traballa en actividades para que continúe así.

CEIP Plurilingüe Ría do Burgo

11

PLAN DE CONVIVENCIA

CARACTERÍSTICAS DO CEIP RÍA DO BURGO
- DATOS XERAIS DO CENTRO
Tipo de centro

Centro público de Educación Infantil e Primaria

Denominación
oficial

CEIP Ría do Burgo

Código de centro 15027708
Enderezo

Rúa María Cagiao nº8

Localidade

Culleredo

Provincia

A Coruña

Código postal

15174

Teléfono/fax

981 667 356 / 981 651 959

E-mail

ceip.riadoburgo@edu.xunta.es

Páxina web

http://www.edu.xunta.es/centros/ceipriadoburgo/

- DATOS FÍSICOS DO COLEXIO

As dependencias do CEIP Ría do Burgo están distribuídas do seguinte
xeito:
 Planta Baixa:

 6 aulas de Educación Infantil.
 5 aseos de alumnos/as (1 para minusválidos, dous
externos, e dous dentro das aulas de E.Infantil de 3
anos - con ducha -).
 1 aseo de profesorado.
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 2 almacéns.
 1 vestíbulo.
 1 ximnasio (cun vestiario de nenos, un de nenas, un
baño de minusválidos e un vestiario para os mestres
especialistas - os vestiarios teñen duchas -).
 Planta Primeira:

 Comedor (2 aseos con ducha).
 Cociña.
 Vestíbulo.
 Conserxería.
 Vivenda do conserxe.
 Secretaría.
 Almacén de Secretaría.
 Dirección.
 Xefatura de Estudos.
 5 aseos de alumnos/as (1 deles de minusválidos).
 2 aseos profesorado.
 Aula de Relixión.
 Biblioteca.
 Aula de Convivencia Inclusiva.
 1 aula de servizos múltiples (usada, entre outras
funcións, como aula de Educación Musical).
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 Planta Segunda:

 14 aulas de Educación Primaria.
 1 aula de PT.
 1 aula de AL.
 1 aula do Departamento de Orientación.
 1 aula de Informática (utilizada como Laboratorio de
Idiomas).
 5 aseos de alumnos/as (1 deles de minusválidos).

Porén, o centro conta cun ascensor que comunica as tres plantas.
- MODELO DE XORNADA ESCOLAR

O CEIP Ría do Burgo conta cun horario escolar de xornada
continuada (De 9:00 a 14:00 horas).
- OFERTA EDUCATIVA
 Comedor Escolar, dependente da Consellería cun método de
xestión indirecta (actualmente con 384 usuarios/as).
 Actividades complementarias ofertadas ao centro.
 Actividades extraescolares, xestionadas pola ANPA e o
Concello.
 Biblioteca Escolar (aberta polas tardes de 16 a 18 horas de
martes a venres).
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 Servizo de almorzos e "nanny", xestionados pola ANPA.
 Proxecto Abalar en 5º e 6º de E. Primaria.
 Aula

Multimedia

Portátil

para

o

resto

das

aulas

(subvencionada pola Fundación Paideia).
 Kit multimedia en todas as aulas (ordenador, proxector e
PDI).
 Seccións Bilingües na área de E. Física en 2º de E. Primaria.
 Proxecto de Voluntariado Europeo (voluntarios nativos
axudando ao profesorado de inglés en todos os cursos).
 Aula de audiovisuais.
 Laboratorio de Idiomas (de inglés na antiga aula de
Informática).

- NÚMERO DE UNIDADES

O número de unidades para a que foi creado o centro era de 6
unidades de Educación Infantil e 12 de Educación Primaria. Debido á
masificación e á falta dun colexio novo no Concello, actualmente hai 6
unidades de E. Infantil e 14 de E. Primaria. Se ben o centro está previsto
para 450 nenos e nenas, na actualidade hai 496. O alumnado existente
actualmente no centro está distribuído do seguinte xeito:
EDUCACIÓN INFANTIL
3 ANOS-A

3 ANOS-B

4 ANOS-A

4 ANOS-B

5 ANOS-A

5 ANOS-B

25

24

25

25

25

25
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EDUCACIÓN PRIMARIA
1ºA

1ºB 1ºC 2ºA 2ºB 2ºC 3ºA 3ºB 4ºA 4ºB 5ºA 5ºB 6ºA 6ºB

24

22

22

25

25

24

27

25

27

25

26

26

25

25

- NECESIDADES DO CENTRO
 Ampliación de espazos.
 Cubrir a pista polideportiva.
 Problemas de humidades no ximnasio.
 Problemas de cheiros no ximnasio e nos baños e tubarias.

SINAIS DE IDENTIDADE DO COLEXIO

O CEIP Ría do Burgo pertence á rede de centros de ensino público
da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria de Galicia.
Entendemos a educación coma un servizo á sociedade, desenvolvendo nos
nosos alumnos/as as capacidades necesarias para súa incorporación á
sociedade, a través dunha formación integral como persoa. Isto implica
unha estreita colaboración de pais e nais, mestres/as alumnos/as e outras
entidades sociais no marco da nosa realidade social, cultural e lingüística.
O colexio, coma o Estado e o resto dos centros públicos, é
aconfesional e, ao mesmo tempo, respectuoso con todas as posturas,
prácticas e crenzas de índole relixiosa.

- PRINCIPIOS

CEIP Plurilingüe Ría do Burgo
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 A formación personalizada, que propicia unha educación
integral en coñecementos, destrezas e valores morais do
alumnado en todos os ámbitos da vida persoal, familiar, social
e profesional.
 A participación e colaboración dos pais e nais, ou titores/as,
para contribuír á mellor consecución dos obxectivos
educativos.
 A efectiva igualdade de dereitos entre os sexos, e o respecto
a todas as culturas.
 O desenvolvemento das capacidades creativas e do espírito
crítico.
 O fomento dos hábitos de comportamento democrático.
 A autonomía pedagóxica do centro, dentro dos límites
establecidos polas leis, así como a actividade investigadora do
profesorado a partires da súa práctica docente.
 A atención psicopedagóxica e a orientación educativa e
profesional.
 A metodoloxía activa.
 A avaliación dos procesos de ensino – aprendizaxe, da
práctica docente e do propio centro.
 A relación co entorno social, económico e cultural.
 A educación ambiental dirixida á concienciación da
importancia do entorno na vida humana e o respecto e
coidado do medio físico e social.

CEIP Plurilingüe Ría do Burgo
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- MODELO LINGÜÍSTICO DE APRENDIZAXE

O uso da propia lingua é un dereito recoñecido por todos os
membros da comunidade escolar. Con obxecto de contribuír á
normalización lingüística do galego, como lingua propia de Galicia,
procurarase que esta sexa, cada vez máis, a lingua ambiental, vehicular e
do ensino no ámbito escolar. En todo caso, deberase garantir que, ao
finalizar a escolaridade, o alumando teña un correcto dominio oral e
escrito das dúas linguas oficiais: galego e castelán.
Na etapa de educación infantil, o profesorado usará na aula a lingua
materna predominante entre o alumnado, ben que deberá ter en conta a
lingua do contorno e procurará que o alumnado adquira, de forma oral e
escrita, o coñecemento da outra lingua oficial de Galicia dentro dos límites
da etapa ou ciclo. (artigo 5 do Decreto 79/2010)
Na E. Primaria, seguindo o Decreto 79/2010 do 20 de maio para o
Plurilingüismo no ensino non universitario (recollido no DOG do 25 de
maio de 2010), introduciranse, como mínimo, en galego as áreas de
Coñecemento do Medio, Lingua Galega, e o resto será decisión do
Claustro de profesorado, garantindo que as materias en galego e en
castelán sexan distribuídas na mesma porcentaxe de horas semanais.

- MODELO DE ENSINANZA – APRENDIZAXE

No centro propiciaremos aprendizaxes significativas, para o que
achegaremos un tipo de ensino activo e participativo, de xeito que toda
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actividade teña en conta os coñecementos previos do alumnado para
chegaren, a través da investigación, a novos coñecementos que lle axuden
a defenderse no medio.
A actuación educativa fomentará a reflexión, o sentido crítico, o
interese polo coñecemento e o esforzo persoal. O profesorado terá unha
actitude aberta cara ás innovacións tecnolóxicas e os cambios que se
produzan na sociedade. Tentaremos que a nosa acción educativa sirva
para dar unha resposta axeitada ás necesidades específicas de cada
alumno/a, mediante a acción individualizada e a atención á diversidade.
Fomentarase a interculturalidade e potenciarase a creación de
actitudes positivas de convivencia nun marco de respecto aos demais. O
alumnado recibirá unha educación integral, adquirindo as capacidades
que o preparen para o futuro, xunto a unha educación en valores que o
centro pretende.

- PARTICIPACIÓN E COLABORACIÓN DA COMUNIDADE EDUCATIVA

No proceso educativo están implicados o alumnado, os pais/nais e o
profesorado. Somos conscientes de que un clima de boas relacións
persoais entre todos estes membros da comunidade educativa vai
favorecer a consecución dos obxectivos desexados.
Potenciarase a colaboración e a participación dos diversos membros
da comunidade educativa, das institucións do medio onde traballamos
para a consecución dos obxectivos educativos, a elaboración dos
documentos do centro e actividades en xeral.
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Fomentarase tamén o traballo en equipo do profesorado,
procurando que todas as actividades estean coordinadas e que a toma de
decisións sexa consensuada.

- RELACIÓN CO ENTORNO

Fomentarase a relación co entorno social e cultural, tentando
participar naquelas actividades propostas polo noso Concello e valorando
as propostas doutros (Concello, entidades culturais, sanitarias, ...).
Inculcarase no alumnado o respecto e coidado da natureza,
empezando polo noso entorno máis cercano.
No Centro potenciarase a conservación e coidado das propias
instalacións, e desenvolveranse actitudes positivas cara o coidado do
planeta (reciclaxe, consumo racional de auga, de enerxía...).
Estableceranse relacións de cooperación e intercambio con outros
centros docentes do Concello e doutras comunidades.

3.2. Estados das relacións e da participación.
Para

analizar

o nivel de convivencia do noso centro partimos da

información recollida no Informe sobre a recollida de datos para o
alumnado de ensinanzas obrigatorias (16/12/15). Para a elaboración
deste informe, a Consellería de Cultura, educación e Ordenación
universitaria realizou unha enquisa online, que foi implementada durante
o mes de novembro de 2015, aos distintos sectores da comunidade
educativa: profesorado, alumnado de 5º e 6º de Educación Primaria e ás
familias. A análise dos resultados reflicte a seguinte situación:
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ALUMNADO
O clima de relacións a nivel de alumnado é bo, obténdose resultados
altos na confianza no profesorado á hora da resolución de conflitos e
incluso na súa propia, xa que se da unha porcentaxe alta na valoración do
diálogo entre iguais á hora de solucionar problemas.
As condutas negativas percibidas polo alumnado son as habituais e danse
nunha porcentaxe baixa.
A continuación detállase cada un dos apartados
Bo, amosando un gran número de relacións de
Relacións
amizade no centro tanto a nivel de aula como de
centro.
Estado
e Hai unha alta percepción de que o centro está coidado
coidado
do e non hai estragos, sendo o problema máis grande que
centro
se tira lixo ao chan.
A forma máis habitual é a de pedir axuda ao titor/a ou
Resolución de falando entre eles. Existe confianza no profesorado
conflitos
neste apartado, sendo mínima a sensación de que se
lle quita importancia aos conflitos.
Hai unha percepción de bo comportamento, respecto
Condutas
do profesorado, compañeiros/as e das normas do
positivas
centro, así como de alta atención ás explicacións de
clase.
Dun total de 20 condutas negativas a valorar, as que se
perciben como presentes no centro son:
- Ameazar ou insultar
- Chegar tarde á clase
Condutas
- Dicir mentiras ou rumores sobre alguén
negativas
- Non ter coidado co aseo e ca limpeza persoal
- Pegar ou facer dano
- Poñer alcumes ou rirse doutra persoa
A valoración delas en porcentaxes é inferior ao 10%
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Espazos
conflito

de Os lugares onde se perciben os conflitos son no recreo,
comedor e, xa en menor medida, nos aseos.
Discriminando as respostas entre nenas e nenos, a
Ser vítima de porcentaxe é máis alta entre os nenos que nas nenas,
condutas
sendo esta, aínda así, baixa en ambos casos. Como
negativas
solución a estas situacións figura a petición de axuda a
un adulto e a autodefensa pacífica.
Discriminando as respostas entre nenas e nenos, a
porcentaxe é máis alta entre os nenos que nas nenas,
Ser autor de
sendo nula no último caso.
condutas
Como medida correctora desta conduta reflíctese que
negativas
o quedar sen recreo algún día é a medida máis
adoptada.

PROFESORADO
O coñecemento do Plan de Convivencia por parte do profesorado é bo
aínda que a percepción da súa formación é regular. A convivencia no
centro é boa e os conflitos son puntuais.
O traballo da convivencia tanto na aula como a nivel de centro e a
difusión das actuacións nesta materia a toda a comunidade son
elementos positivos.
A resolución pacífica de conflitos é o método máis empregado e a
comunicación coas familias é boa, aínda que hai diferentes percepcións
sobre o seguimento da evolución escolar dos seus fillos/as.
A continuación detállase cada un dos apartados
Documentos ou
actuacións
O grao de coñecemento dos documentos (NOF, PAT,
sobre a
PE, ...) en xeral é elevado.
convivencia.
A percepción é positiva, entendéndose que mellorou
A convivencia
lixeiramente.
nos últimos 3
anos

CEIP Plurilingüe Ría do Burgo

22

PLAN DE CONVIVENCIA

Problemas de
A sensación é que existen problemas puntuais de
convivencia
convivencia.
actualmente
Formación en
A opinión do profesorado é que a súa formación en
convivencia
convivencia escolar é regular.
escolar
Neste senso, o profesorado estima que se favorecería
a convivencia escolar mediante as seguintes accións:
- Adscribirse a plans e programas nos que se
traballe a convivencia
- Crear diferentes grupos de traballo e figuras no
centro para promover unha mellor convivencia
Aspectos
no
(comisión de convivencia, grupos de mediación,
clima escolar
conciliadores etc.)
- Difundir entre a comunidade educativa todas as
actuacións que en materia de convivencia se
desenvolven no centro.
- Traballar as normas de convivencia e os dereitos
e deberes na acción titorial
Estado
e
coidado
do A opinión é que se coida bastante.
centro
Considéranse favorecedores da convivencia os
seguintes:
- Campañas divulgativas dos diferentes
documentos nos que se recollen os aspectos
fundamentais da convivencia (Plan de
convivencia e NOF)
Protocolos,
- Normas de convivencia con todos os grupos (
programas ou
PAT)
actuacións
- Orde nas entradas e saídas do centro, así como
no comedor.
- Plan de acollida para a chegada de novos
integrantes á comunidade escolar.
- Protocolo de absentismo
- Solicitude de asesoramento do Departamento
de orientación na xestión de conflitos no centro
Resolución de Para a resolución de conflitos emprégase o diálogo e a
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conflitos

mediación de xeito maioritario. Dar consellos ao
alumnado e chamar ás familias tamén é un recurso
moi empregado.
Relación coas Percíbese maioritariamente que as familias amosan
interese polos estudos dos seus fillos/as aínda que no
familias
apartado do seguimento que fan da súa evolución
escolar hai división de opinións entre os que opinan
que é continuado e os que non e os que só o fan dos
resultados da avaliación.
Hai unha boa opinión de que se escoita ao
profesorado e de que se chegan a acordos de
actuación.
Causas
da Valórase que o aumento da tolerancia na sociedade, o
conduta
do contexto social e os problemas familiares (familias
alumnado
desestruturadas) son os aspectos máis influíntes na
conduta do alumnado.
FAMILIAS
As familias coñecen os documentos de convivencia, ao persoal, están
informados dos eventos e a comunicación é boa aínda que a súa
participación no colexio é baixa.
Hai unha percepción de boa convivencia, estado e coidado do colexio,
estando maioritariamente satisfeitos co centro.
A continuación detállase cada un dos apartados
Estudos
desexados para Maioritariamente universitarios
seus fillos/as
Documentos ou
actuacións
Coñécense as NOF, PAT, PE e a persoa responsable da
sobre
a convivencia do centro de xeito maioritario.
convivencia.
A convivencia A percepción é positiva, entendéndose que mellorou
nos últimos 3 lixeiramente.
anos
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Problemas de
A opinión maioritaria é que non existen problemas de
convivencia
convivencia.
actualmente
Existe unha percepción de que a formación é boa
Formación en
aínda que á hora de definir as normas de
convivencia
comportamento na casa hai división entre boa e
escolar
regular.
Estado e
coidado do
Estímase que o estado e coidado do centro é bo.
centro
Participación
Hai unha alta percepción de seguimento activo da
activa no centro evolución escolar dos fillos/as así como de
e relacións coa coñecemento e comunicación con eles/as. Porén, a
C. educativa.
participación na vida do centro é baixa.
Ser vítima ou
Maioritariamente opínase que seus fillos/as nin foron
agresor/a.
vítimas nin agresores.
O 100% dos preguntados/as afirman coñecer ao titor/a
Coñecemento
dos seus fillos/as e o coñecemento do equipo directivo
do persoal do
é alto. Por outra banda, afírmase coñecemento de
centro
persoal que non existe no centro.
Apoio das
decisións do
O apoio é maioritario
titor
Información
A case totalidade afirma estar informado sobre
sobre eventos
eventos do centro.
do centro
Satisfacción co Hai unha alta satisfacción co centro no que están
centro
matriculados seus fillos/as.
Ante a aparición de problemas con compañeiros, as
Solución de
familias tratarían de axudarlle falando e pedindo
problemas
información ao profesor/a titor/a e ao propio fillo/a.
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3.3. Os conflitos detectados.
Segundo a información recollida nos cuestionarios que se pasaron aos
distintos sectores da comunidade educativa, non se detectaron conflitos
salientables que dificulten a convivencia , o clima do centro é positivo e o
sistema de relacións, tanto entre os diferentes sectores da Comunidade
Educativa como a relación entre eles tende a ser correcta e respectuosa.
De forma illada danse casos de condutas negativas: insultar, non ter
coidado co aseo e a limpeza persoal, ameazar e rirse doutras persoas.

4. OBXECTIVOS DO PLAN DE CONVIVENCIA

4.1. Obxectivos xerais.
 Facilitar aos órganos de goberno e ao profesorado instrumentos e
recursos en relación coa promoción da cultura da paz, a prevención
da violencia e a mellora do rendemento e a convivencia no centro.
 Concienciar e sensibilizar á Comunidade Educativa sobre a
importancia

dunha

boa

convivencia

escolar

e

sobre

os

procedementos para mellorala e acadar un ambiente educativo que
permita o óptimo aproveitamento dos recursos que a sociedade
pon a disposición do alumnado.
 Fomentar 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.
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 Facilitar a prevención, detección, tratamento, seguimento e
resolución de conflitos que puidesen producirse no Centro, e
aprender a utilizalos como fonte de experiencia de aprendizaxe.
 Facilitar a prevención, detección e eliminación de todas as
manifestacións de violencia de xénero e das actitudes e
comportamentos xenófobos e racistas.
 Facilitar a conciliación e/ou mediación para a resolución pacífica dos
conflitos.
 Fomentar a convivencia no Centro

entre os membros da

Comunidade Educativa.
 Previr o acoso entre iguais.
 Formar aos alumnos/as na convivencia.
 Contribuír dende o ámbito da convivencia á adquisición das
competencias clave, particularmente das competencias social e
cívica e sentido da iniciativa e espírito emprendedor.
 Fomentar e facilitar a participación, a comunicación e a cooperación
das familias no mantemento da convivencia no centro.
 Establecer, incrementar e consolidar as relacións con entidades e
institucións do contorno que contribúan á consecución dunha
convivencia de calidade que potencie os dereitos e liberdades
fundamentais.

4.2. Obxectivos específicos.
 Coñecer ao alumnado
- Coñecer

aspectos

importantes

do

autoconcepto,

autoestima e afectividade do alumnado.
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- Coñecer a capacidade de relación, participación e
integración do alumnado (individualmente e como
grupo)
- Coñecer a capacidade do alumnado para tomar decisións
e resolver problemas.

 Fomentar a participación e integración do alumnado no centro e
co seu grupo
- Favorecer a acollida do alumnado por parte do
profesorado e do alumnado entre si.
- Favorecer o coñecemento do alumnado entre si.
- Favorecer o coñecemento do contexto escolar.
- Potenciar o establecemento da organización dos
aspectos funcionais do grupo (normas de traballo e
convivencia)
- Favorecer a cohesión do grupo e a integración de todos
os seus membros.

 Favorecer os procesos de madurez persoal
- Ensinar a convivir
o Aprender a interactuar e relacionarse socialmente.
o Aprender a comunicarse cos demais.
o Aprender a establecer relacións de amizade e
cooperación
- Ensinar a ser persoa
o Favorecer e desenvolver o auto-concepto.
o Favorecer e desenvolver a autoestima.

CEIP Plurilingüe Ría do Burgo

28

PLAN DE CONVIVENCIA

o Favorecer e desenvolver a afectividade.
- Potenciar no alumnado estratexias de pensamento
encamiñadas á toma de decisións e resolución de
conflitos
o Ensinar a aprender a tomar decisións.
o Ensinar a resolver problemas de forma pacífica.
o Ensinar a responsabilizarse da

falta cometida e

comprometerse en non volver a reincidir.

 Facilitar a relación familia-centro
- Informar sobre aspectos xerais do centro e aula ás
familias.
- Recoller información sobre a situación de cada
alumno/a.
- Orientar

sobre

aspectos

relacionados

co

desenvolvemento persoal dos seus fillos e fillas.
- Realizar actividades dirixidas a fomentar a integración e
participación das familias na vida do centro.

 Facilitar que o profesorado teña a información e a formación
suficiente para poder levar adiante as propostas de convivencia
recollidas neste plan.
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5. ACTUACIÓNS, MEDIDAS E PROGRAMAS DO PLAN DE CONVIVENCIA
As normas básicas de convivencia do centro parten dos valores que a
comunidade educativa no marco da legalidade vixente, considera
fundamentais para a educación e para a convivencia no Proxecto
Educativo.
Estas normas básicas de convivencia, recollidas nas Normas de
Organización, Funcionamento e Convivencia convértense nun instrumento
para a consecución dos principios educativos do centro xa que permiten
crear oportunidades para respectar a diversidade e as diferenzas,
contribúen a desenvolver a autonomía moral, a participación democrática
e a educación cidadá e constitúen o marco legal de participación na vida
do centro.
5.1. Actuacións xerais.
As

actuacións que se levarán a cabo estarán dirixidas a toda a

comunidade educativa:
 A nivel de centro:
 Claustro

de profesores, Comisión de Coordinación

Pedagóxica, Consello Escolar.
 Revisión dos documentos do centro e actualización de
ser o caso: Proxecto Educativo, Programacións
Didácticas, Plan de Acción Titorial, NOF.
 Comisión de Convivencia.
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 Programas de formación sobre convivencia.
 A nivel de titorías:
 Actividades dirixidas á creación dunha boa convivencia
no centro: información dende as titorías, normas do
centro, normas da aula, aula de convivencia,
mediación e

resolución pacífica de conflitos, a

convivencia como elemento específico de traballo nas
aulas.
 Traballar contidos relativos á convivencia de forma
transversal nas diferentes materias do currículo, para
adquirir competencias sociais.
 A nivel individual:


Prevención e intervención en alumnado con
problemas de conduta.



Resolución pacífica de conflitos.



Medidas en caso de detección dunha situación
de acoso escolar.
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5.2. Actuacións preventivas.
As actuacións dirixidas á prevención de condutas contrarias ás normas de
convivencia incluirá a difusión de normas e accións de sensibilización e
protocolos de detección temperá.


A dirección do centro remitirá ás familias unha circular
informativa a cada inicio de curso, lembrando as principais
normas de organización e funcionamento do centro.



Reunións informativas titores/as familias. Información ás
familias ao principio de cada curso escolar sobre o Plan de
Convivencia do Centro e as Normas de Organización e
Funcionamento do Centro.



Dende as titorías información e debate, ao principio de cada
curso, sobre o Plan de Convivencia e as Normas de
Funcionamento e Organización cos alumnos.



Estableceranse os protocolos para a prevención, detección e
tratamento de situacións de acoso escolar.

5.3. Medidas organizativas.
O Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, no seu artigo 18 sobre “Normas de
organización e funcionamento” establece:
1. As normas de organización e funcionamento de cada centro
docente incluirán as normas de convivencia que garantan o
cumprimento do plan de convivencia. Estas normas serán públicas
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e os centros docentes facilitarán o seu coñecemento por parte de
todos os membros da comunidade educativa.
2. Recollerán, ademais, a organización dos espazos e dos tempos, así
como a distribución dos recursos, para favorecer unha
convivencia positiva no centro educativo.
3. Establecerán os procedementos de comunicación ás familias das
faltas de asistencia do alumnado ás clases e as correspondentes
autorizacións ou xustificacións para os casos de ausencia cando
estes/as sexan menores de idade

5.4. Medidas curriculares.
A acción titorial constitúe o marco fundamental para establecer unhas
boas bases para a convivencia no grupo.
A organización da aula, os vínculos de relación e comunicación, o axuste
curricular, as estratexias metodolóxicas, as normas de aula, entre outras
tarefas, son elementos que contribúen a que exista unha boa convivencia
no centro.
Elementos transversais a traballar nas distintas áreas do currículo
relacionados coa convivencia:
 Actuacións para previr a violencia de xénero.
 Actividades de sensibilización da igualdade entre homes e mulleres.
 Actuacións para previr a discriminación.
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 Actividades de sensibilización pola non discriminación por razón de
raza, sexo, procedencia e condición persoal ou social.
 A aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos.
 Actuacións para previr o acoso.
 A educación en valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a
igualdade, a paz, a democracia, os dereitos humanos, o respecto, o
rexeitamento de todo tipo e violencia, entre outros.
 A educación para a convivencia tamén abarcará outros ámbitos
como a educación ambiental, a educación sexual, a educación vial e
o uso adecuado das TIC.

5.5. Medidas de coordinación.
O Decreto 8/2015, no artigo 9. Órganos de coordinación docente,
establece:

1. Os órganos de coordinación docente, no seu ámbito de
competencias, serán responsables de incorporar nas súas
actuacións as medidas e acordos adoptados, de conformidade co
que estableza o plan de convivencia e as normas de convivencia
do centro.

2. En todo caso as medidas e os acordos adoptados serán recollidos
pola Comisión de Coordinación Pedagóxica e polo resto dos
órganos de coordinación docente para incluílos nos documentos
institucionais
CEIP Plurilingüe Ría do Burgo
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curriculares de etapa, para asegurar a coherencia destas co
proxecto educativo do centro e a PXA.

5.6. Medidas complementarias para a mellora da convivencia escolar.

5.6.1. Programa de habilidades sociais e resolución de conflitos.
Elaborado e desenvolvido polo departamento de orientación, en
especial co alumnado que incorra reiteradamente en condutas
disruptivas, como complemento das medidas correctoras das
condutas contrarias á convivencia, e coa finalidade de mellorar a súa
integración no centro. Aplicaranse en colaboración co profesorado
titor, procurando implicar ao resto do profesorado e ás familias para
lograr, conxuntamente, o desenvolvemento adecuado do proceso
educativo e das accións propostas.

5.6.2. Programa de actuación na aula de convivencia inclusiva.
A Aula de Convivencia é unha ferramenta para resolver
democraticamente os conflitos cuxa vocación é substituír o tempo de
expulsión do alumnado que estivese temporalmente privado do seu
dereito de asistencia ao centro, como consecuencia da imposición de
medidas correctoras, tal e como se establece no Decreto 8/2015, do
8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño.
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Entendemos a aula de convivencia como:
- Unha medida de reflexión.
- Un espazo de traballo onde se levan a cabo as medidas correctoras
propostas pola comisión de convivencia.
Obxectivos:
 Aproveitar o espazo para axudar ao alumnado a xestionar os
conflitos de xeito pacífico e reflexivo.
 Establecer un espazo que lle permita ao alumnado distanciarse do
foco do conflito, axudarlle a reflexionar e buscar posibles solucións.
 Ofrecer unha resposta educativa ao alumnado que, pola
reincidencia das súas condutas contrarias ás normas, deba ser
privado de asistencia durante determinadas horas, materias ou días.
 Conseguir tratamentos educativos personalizados e un seguimento
integral do alumnado con problemas de conduta.
 Xestionar

de

xeito

coordinado

os

conflitos

do

centro,

ofrecendo respostas adaptadas ao alumnado que incorra neste tipo
de condutas.
Localización da aula de convivencia inclusiva: aula contigua á
Biblioteca.
Horario: 9:00-14:00
Instalacións e material didáctico: Mesas, cadeiras, ordenador, PDI,
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material de consulta dispoñible na Biblioteca e todo canto se precise
para un correcto desenvolvemento da actividade dentro de dita aula.
Profesorado: A aula de convivencia estará atendida polo profesorado
de garda do centro, dentro do seu horario regular de obrigada
permanencia no centro, que supervisará as medidas e actuacións
propostas para o alumnado seguindo as directrices do Departamento
de Orientación.
5.6.3. Outros programas específicos.
Poderán desenvolverse, ademais, outros programas específicos, que
supoñan a incorporación de aspectos relacionados con:


Intelixencia emocional.



Autoconcepto e autoestima.



Mediación e resolución pacífica de conflitos.



Dinámica de grupos.



Traballo cooperativo.



Educación afectivo sexual e igualdade entre homes e mulleres...

As propostas estarán suxeitas aos cambios oportunos segundo as
necesidades que poidan xurdir.
5.7. Concreción das actuacións, medidas e procedementos favorecedores
dunha convivencia de calidade.
Actuacións xerais
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ACTUACIÓNS
Acción titorial

CONCRECIÓNS

PROCEDEMENTOS

Habilidades sociais

Dinámicas de grupo

Intelixencia emocional

Habilidades de manexo

Resolución

pacífica

de

Recuncho para pensar e dialogar.

conflitos
Estratexias para a resolución pacífica
Mediación e axuda entre iguais

de conflitos

Traballo cooperativo

Nas áreas curriculares

En todas as materias
Respecto polas normas de
convivencia
Autonomía e responsabilidade

Contidos sobre educación en valores,
igualdade de xénero ...

Metodoloxía

Formas de comunicación
Habilidades sociais
Empatía e non violencia

Programas

Programa de hhss

Titorías

Programa de educación
emocional
Departamento de orientación
Programa para a prevención
do acoso escolar

Alumnado

Diversidade do alumnado

Titorías

Características e/ou
problemática persoal, familiar,
social de cada alumno/a

Departamento de orientación

Necesidades específicas de
apoio educativo

Apoio individual
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resolución pacífica de
conflitos.

Departamento de orientación

Medidas preventivas

MEDIDAS

DESTINATARIOS

Plan
de -Todo o alumnado
acollida
alumnado

Plan
de
acollida e
atención ao
alumnado
estranxeiro

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

Acollida
alumnado

Equipo directivo

-Alumnado
estranxeiro

PROCEDEMENTOS

Reunións
informativas
e
Profesorado
organización
e
Departamento de funcionamento do
centro
orientación

-Alumnado
incorporación
tardía

NOF
Normas de
Convivencia
Plan
acollida
profesorado

- Profesorado novo

Acollida

Equipo directivo

Información,
organización,
funcionamento do
centro ...

Avaliación
inicial

-Todo o alumnado

Avaliación

Profesorado

Revisión
da
documentación
do alumnado

Departamento de
Orientación
Reunións

CEIP Plurilingüe Ría do Burgo

39

Equipo

PLAN DE CONVIVENCIA
Docente
Reunión
pais/nais

-Familias

Plan
de -Alumnado
Acción
Titorial

Primeiro
Equipo directivo
trimestre,
durante
o
curso,grupos,
Titores/as
individual

Información,
organización
e
funcionamento do
centro ...

Durante todo o Equipo directivo
curso

Información

-Familias

Profesorado

Plan
de
Convivencia

Formación
profesorado

do

Traballo
equipo

en

Dinámica
grupos

de

Axuda entre iguais
Traballo
familias

coas

Traballo
con
outros
sectores
sociais
Conmemoracións

-Comunidade
Educativa

Día escolar da CCP
non violencia e
Todo
da Paz
profesorado

o

Actividades
específicas

Día
Internacional
contra
a
Violencia
de
Xénero
Día
Internacional
da Muller
Día
da
Declaración
CEIP Plurilingüe Ría do Burgo
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Universal
Dereitos
Humanos
Introducir
-Alumnado
temas de
convivencia
no currículo

Actividades
específicas.

dos

Todo
profesorado

o Contidos
curriculares

Medidas organizativas

MEDIDAS

DESTINATARIOS ACTIVIDADES RESPONSABLES

OBXECTIVOS E
PROCEDEMENTOS

Agrupamentos

Todo
alumnado

o Reunións
Equipo
Docente

Equipo
directivo

Criterios
distribución
alumnado
establecidos

de
do

Profesorado

Departamento
de orientación
Plan
acollida

de Alumnado
de Reunións de Equipo
nova
información
directivo
incorporación

Reunións
familias

coas

Reunión
familias

coas

Titores/as

Departamento
de orientación
Plan
de
acollida do
alumnado
estranxeiro

Alumnado
de Reunións
incorporación
informativas
tardía
ao
sistema

CEIP Plurilingüe Ría do Burgo

Equipo
directivo
Departamento

41

PLAN DE CONVIVENCIA
educativo
Plan Xeral E. Infantil
de Atención
E. Primaria
á
Diversidade

de Orientación
Reunións

Departamento
de orientación

Todo o curso

CCP

Profesorado
Plan
de Alumnado de 6º Xornada
transición á nivel de EP
acollida
ESO

de PAT

Coordinación
adecuada
entre
etapas EP/ESO

CCP
Familias

Xornada
portas
abertas

de
Titoras de 6º

Presentación
power point

Equipos
directivos

Cadernos
informativos

Departamentos
de orientación

Potenciar
a
convivencia entre
o alumnado

Favorecer
a
integración
do
alumnado de 6º

Relación
de
colaboración
entre os CEIPs de
Primaria e o IES
Blanco Amor
Comedor

Alumnado

Reunións

Equipo
directivo

Colaboradores

Organización do
comedor segundo
o establecido no
Plan do comedor

Consello
escolar
Aula
de Alumnado
convivencia
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materiais

incidencias
Profesorado

Rexistro de
incidencias

Departamento
de orientación

Resolución
pacífica
conflitos

de

Seguimento

Profesorado
de garda

Organización dos
tempos

Medidas curriculares

MEDIDAS

DESTINATARIOS

Plan
de Alumnado
Acción
Titorial

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

PROCEDEMENTOS

Programacións

Profesorado

Coordinación
Programacións
docentes

das

CCP
Todas as Alumnado
materias
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Profesorado

Programacións

Normas
de
convivencia

Metodoloxía dinámica
e traballo cooperativo

Dereitos
deberes

e

Programas de Reforzo
Educativo

Atención
diversidade

á

Adaptacións
curriculares

Departamento
de orientación
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Avaliación

Alumnado

Probas

Profesorado

Avaliación do progreso
do alumnado co fin de
establecer proxectos
de mellora

Medidas de coordinación e colaboración

MEDIDAS

DESTINATARIOS

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

PROCEDEMENTOS

Coordinación

Profesorado

Reunións de:

Equipo
directivo

Reunións

Equipos
Docentes

Profesorado

C.C.P.
Claustro
de
profesores
Xuntas
avaliación

Departamento
de orientación

Debates
Toma
decisións

de

Seguimento

de

Departamento
de orientación

Comisión de
Convivencia
que
se
constitúe no
seo
do
Consello
Escolar

Representantes Carácter
do:
consultivo
e
desempeñará
as
funcións
para facilitar o
-alumnado
cumprimento
-profesorado
en materia de
convivencia
-familias
-persoal
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Reunións
ordinarias

Dirección

Reunións

Representantes Debates
Consello
escolar

Toma
decisións

de

Seguimento
Memoria

de
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administración
e servizos

coordinación

Familias

Reunións

Dirección

Informacións

Titores

Reunións
-presidida pola extraordinarias
dirección
do cando
sexa
centro
necesario
Colaboración
coas familias

Durante todo o
curso

Departamento
de Orientación
Colaboración/ Todo
coordinación alumnado
con
outras
entidades,
organismos e
institucións
públicos
privados

ou

o Reunións

Información

Servizos
saúde

de Todo o curso

Servizos sociais

Organización
Coordinación

Delegación
Entrevistas
Provincial de
Igualdade
e Intervención
Benestar,
individual
Servizo
de
menores
Outros servizos
municipais
O.N.G.s
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6. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE SITUACIÓNS DE ACOSO ESCOLAR

Seguiremos o disposto no ANEXO 1.

7. NORMAS DE CONVIVENCIA NO CENTRO

7.1. Dereitos e deberes:
No marco do establecido pola lexislación básica de educación, os
membros da comunidade educativa son titulares dos dereitos e deberes
de convivencia e participación que se regulan no título II da Lei 4/ 2011,
do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa,
e que quedan recollidos nas NOF do noso Centro.

7.2. Normas de convivencia.
Para ensinar e educar ben deben darse unhas condicións de orde e
tranquilidade para que a convivencia sexa máis adecuada. Para que se
dean esas condicións faise necesaria a elaboración dunhas normas
tendentes a crear unha conduta socializadora.
As normas de convivencia do noso centro terán como obxectivo
fundamental desenvolver unhas relacións positivas entre os diferentes
membros da comunidade educativa para lograr un clima axeitado que
facilite o logro dos obxectivos educativos e o éxito escolar.
Estas normas teñen que cumprir os seguintes requisitos:
 Respectar sempre a dignidade da persoa.
 Respectar os dereitos da infancia.
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 Respectar os dereitos da educación.
 Teñen que ter unha finalidade formativa.
 Deben servir de base á convivencia do centro.
 Deben estar feitas e coñecidas por toda a Comunidade Educativa.
 As actuacións basearanse sempre na mediación e na resolución
pacífica dos conflitos, buscando o consenso e os pactos entre as
partes implicadas (alumnado, profesorado e familias) para
procurar evitar chegar, na medida do posible, a actuacións máis
punitivas.

No Plan de Convivencia establecemos, respecto ás Normas de
Organización e Funcionamento (NOF), unhas normas que pretenden
facilitar a convivencia e unhas orientacións para corrixir aqueloutras
condutas contrarias á convivencia.
Todos os membros da comunidade educativa son axentes responsables da
convivencia escolar (nos termos establecidos no Decreto 8/2015, do 8 de
xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño), e
participarán na elaboración, desenvolvemento, control do cumprimento e
na avaliación deste Plan de Convivencia e das normas de convivencia do
centro.
A comunidade educativa no seu conxunto velará pola aplicación daquelas
medidas encamiñadas a fomentar o respecto ás diferenzas, entre elas, a
igualdade efectiva entre mulleres e homes.
As normas básicas que deben rexer a vida diaria do noso centro son:
 O respecto á integridade física e moral e aos bens das persoas que
forman a Comunidade Educativa e aqueloutras persoas e
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institucións que se relacionan co Centro con ocasión da realización
das actividades e servizos do mesmo.
 A tolerancia ante a diversidade e a non discriminación.
 A corrección no trato social, en especial, mediante o emprego
dunha linguaxe correcta e educada.
 O interese por desenvolver o propio traballo e función con
responsabilidade.
 O respecto polo traballo e función de todos os membros da
Comunidade Educativa.
 A cooperación nas actividades educativas e de convivencia.
 O coidado no aseo e a imaxe persoal e a observación das normas do
Centro sobre esta materia.
 A actitude positiva ante os avisos e correccións, dando prioridade
ao diálogo, á resolución pacífica de conflitos, á prevención dos
mesmos e á mediación.
 A adecuada utilización do edificio, mobiliario, instalacións e material
do Centro, conforme ao seu destino e normas de funcionamento,
así como o respecto á reserva de acceso a determinadas zonas do
Centro.
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CRITERIOS PARA CORRIXIR CONDUTAS
A finalidade das normas de convivencia é a de establecer pautas de actuación na vida cotiá do
Centro, expóndoas como Programación de Obxectivos a conseguir en cada unha das partes
implicadas no mesmo, o cal non impide que para o correcto desenvolvemento e aplicación,
establezamos unha serie de correccións de condutas, que deben ter estas características:
1º.- Que a corrección non sexa nunca humillante para o alumnado.
2º.- Realización de tarefas que contribúan á reparación dos danos materiais causados ou á
mellora e desenvolvemento das Actividades do Centro.
3º.- Que sexan elemento de reflexión e de procura de solucións. A reflexión debe facerse tanto
oral como escrita e en traballo de pequenos grupos e individuais.
4º.- Que se teñan en conta as características persoais e familiares do neno/a á hora de
establecer as correccións.
Dado que o Centro Escolar non ten competencias para indicar sancións aos membros das
familias, procurarase o correcto cumprimento das Normas de Organización e Funcionamento
(NOF) e utilizaranse as vías establecidas para os casos nos que se detecten graves anomalías
respecto á lesión dos Dereitos do neno/a: absentismo escolar, malos tratos, etc.

PROCESO A SEGUIR PARA O CUMPRIMENTO DAS NOF e do
REGULAMENTO DE CONVIVENCIA
1.- Durante o primeiro mes e medio de clase, o profesorado xunto co
alumnado, en asemblea de clase, adaptará as normas e as correccións do
presente regulamento, adecuándoas ao seu nivel.
2.- No mes de outubro, cada titor/a reunirase coas familias do seu
alumnado, para comunicar, entre outras cousas, as NOF , as normas de
convivencia do centro e os procedementos a seguir no caso de
incumprimento dalgunha delas.
3.- Farase unha avaliación trimestral na Comisión de Convivencia do
centro.
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Espazos de uso común: Biblioteca, Ximnasio, Pavillón, Aula de Música e
Aula de Inglés/Informática:
Nestes espazos desenvólvese grande parte do traballo común de todo o
centro. A súa aparencia inflúe no noso estado de ánimo, favorecendo,
cando é boa, a convivencia no colexio. Polo tanto, é responsabilidade de
todos/as manter estes espazos limpos e ordenados e cumprir as seguintes
normas básicas favorecedoras da convivencia no centro:
 As dependencias de uso común disporán do correspondente
horario que se elaborará a comezo de curso e se exporá nas
portas de ditas dependencias para que toda a comunidade
educativa poida coñecelo e respectalo.
 Estes espazos de uso común terán unhas normas de
funcionamento de obrigado cumprimento por todos os
membros da Comunidade Educativa.
 O alumnado estará sempre acompañado dun mestre/a cando
acuda a estes espazos.
 O alumnado coidará o material común que se atopa nestes
espazos e , en caso de perda ou deterioro importante, deberan
repoñelo.
 Non esta permitido comer nestes espazos.
 Os/as alumnos/as deberán manter unhas normas de orde,
limpeza e coidado coas instalacións e materiais
 É responsabilidade do profesorado que utilice estes espazos
comúns controlar que o alumnado respecte o material e,
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rematado o traballo, o espazo queda nas mesmas condicións
nas que estaba ao igual que o material que utilizou.
 Os materiais que hai nestes espazos tan só poderán ser
utilizados baixo a supervisión dun profesor/a.
 Non está permitido deixar ningún equipo informático en
funcionamento sen presenza do profesorado
 Queda totalmente prohibido instalar xogos ou programas por
parte do alumnado no equipo informático do centro.

7.3. Actuacións e medidas de corrección.
Os procesos de corrección das condutas do alumnado contrarias á
convivencia escolar forman parte do seu proceso educativo, segundo o
establecido no 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, polo que as
correccións que se apliquen polo incumprimento das normas de
convivencia deben reunir os seguintes requisitos:
a) Ter carácter educativo e recuperador.
b) Garantir o respecto dos dereitos de todo o alumnado e procurar a
mellora da convivencia no centro docente.
c) Contribuír a que o alumnado corrixido asuma o cumprimento dos
seus deberes e mellore as súas relacións con todos os membros da
comunidade escolar e se integre no centro educativo.
d) Ser proporcionais á gravidade da conduta corrixida.
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PRINCIPIOS XERAIS QUE DEBEN RESPECTAR AS CORRECCIÓNS:
1) O diálogo e a conciliación serán as estratexias habituais e
preferentes para a resolución de conflitos no ámbito escolar.
2) Nos casos en que fose necesario, realizarase a oportuna asistencia e
orientación psicopedagóxica ás vítimas e ás persoas agresoras.
3) 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.
4) 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.
5) 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.
6) Non poderán imporse correccións contrarias á integridade física e á
dignidade persoal do alumnado.
7) Para o caso de alumnado menor de idade non emancipado/a, as
persoas proxenitoras ou representantes legais deste deberán ter
puntual información sobre as correccións de condutas que lles
afecten,

nos

termos

previstos

no

decreto

mencionado

anteriormente e nas normas de organización e funcionamento do
centro.
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GRADACIÓN DAS MEDIDAS CORRECTORAS.
Para a gradación das medidas correctoras tomaranse en consideración
especialmente os seguintes criterios:
a) O recoñecemento espontáneo do carácter incorrecto da conduta e,
de ser o caso, o cumprimento igualmente espontáneo da obriga de
reparar os danos producidos.
b) A existencia de intencionalidade ou reiteración nas condutas.
c) A difusión por calquera medio, incluídos os electrónicos,
telemáticos ou tecnolóxicos, da conduta, as súas imaxes ou a
ofensa.
d) A natureza dos prexuízos causados.
e) O carácter especialmente vulnerable da vítima da conduta, de
tratarse dunha alumna ou dun alumno, en razón da súa idade, da
recente incorporación ao centro ou calquera outra circunstancia
que se considere propiciadora desta vulnerabilidade.
REPARACIÓN DOS DANOS CAUSADOS:
 O alumnado está obrigado a reparar os danos que cause, individual
ou colectivamente, de forma intencionada ou por neglixencia, ás
instalacións e materiais do centro, incluídos os equipamentos
informáticos e o software, e aos bens doutros membros da
comunidade educativa, ou a facerse cargo do custo económico da
súa reparación. 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 legais serán responsables civís nos termos
previstos pola lexislación vixente.
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 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.
 O réxime de responsabilidade e reparación de danos establecidos
nos dous parágrafos anteriores é compatible coas correccións
disciplinarias que, de ser o caso, correspondan.
ÁMBITO DE CORRECCIÓN:
 Deben corrixirse as condutas do alumnado contrarias á convivencia
escolar que se produzan en calquera tipo de actividade que se
desenvolva dentro do recinto escolar ou durante a realización de
actividades complementarias e extraescolares que se desenvolvan
fóra do citado recinto, así como durante a prestación dos servizos
de comedor.
 Así mesmo, poderán corrixirse as condutas do alumnado producidas
fóra do recinto escolar que estean directamente relacionadas coa
vida escolar e afecten a outros membros da comunidade educativa.

CLASES DE CONDUTAS CONTRARIAS Á CONVIVENCIA E CORRECCIÓN DAS
MESMAS:
As condutas contrarias á convivencia, tipificadas como faltas, clasifícanse
nas seguintes:
a) Condutas leves contrarias á convivencia.
b) Condutas gravemente prexudiciais para a convivencia.
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Para o caso de comisión de condutas que deriven en actos que puidesen
ser constitutivos de delito ou falta penal, a dirección do centro, por
instancia propia ou de calquera membro da comunidade educativa,
deberao pór en coñecemento da Administración educativa e dos corpos
de seguridade correspondentes, ou do Ministerio Fiscal, sen prexuízo de
tomar as medidas preventivas oportunas.
Nas seguintes táboas especifícanse os distintos tipos de condutas
contrarias á convivencia e as medidas de corrección das mesmas
atendendo á Lei 4/2011, do 30 de xuño de convivencia e participación da
comunidade educativa e ao Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro que a
desenvolve.
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CONDUTAS LEVES CONTRARIAS Á CONVIVENCIA
a) As condutas tipificadas como agresión, inxuria ou ofensa, os actos de
discriminación, os actos de indisciplina, os danos , os actos inxustificados e as
actuacións prexudiciais descritos do artigo 15 da Lei 4/2011 que non alcancen
a gravidade requirida no dito precepto.
b) Portar calquera obxecto, substancia ou produto expresamente prohibido polas
normas do centro que sexa perigoso para a saúde ou 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 coa alínea j) do artigo 15 da Lei
4/2011.
c) A falta de asistencia inxustificada á clase e as faltas reiteradas de
puntualidade, nos termos establecidos polas normas de convivencia de cada
centro.
d) A reiterada asistencia ao centro sen o material e equipamento precisos para
participar activamente no desenvolvemento das clases.
e) Non respectar os horarios de entrada e saída de clase do seu grupo, cando
toca o timbre e está dentro do recinto escolar.
f) Non seguir as orientacións dos membros da comunidade educativa nas
actividades que se desenvolven no centro e na aula mostrando o debido
respecto e consideración.
g) Non respectar o dereito á aprendizaxe dos seus compañeiros/as.
h) Non participar nas actividades orientadas ó desenvolvemento do plan de
estudos.
i) O deterioro ,non grave, do material ou dependencias do Centro.
j) Practicar xogos que poidan causar danos nos alumnos/as, simular pelexas, etc.
k) Calquera acto inxustificado que perturbe levemente o normal
desenvolvemento das actividades no Centro: correr polos corredores, berrar ,
molestar aos compañeiros, entorpecer o labor de ensino-aprendizaxe na clase,
etc.
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MEDIDAS CORRECTORAS DAS CONDUTAS LEVES CONTRARIAS Á
CONVIVENCIA
MEDIDAS
Amoestación privada ou por escrito. *
Comparecencia inmediata ante a persoa

COMPETENCIA NA APLICACIÓN
DESTAS MEDIDAS
Docente Titor/a X.Estudos Dirección
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

que ocupe a xefatura de estudos. *
Realización de traballos específicos en
horario lectivo. *
Realización, en horario non lectivo, de
tarefas que contribúan á mellora e
desenvolvemento das actividades do
centro. **
Suspensión do dereito a participar nas
actividades
extraescolares
ou
complementarias do centro por un
período de ata dúas semanas. **
Cambio de grupo por un período de ata
unha semana. **
Suspensión do dereito de asistencia a
determinadas clases por un período de
ata tres días lectivos. Durante o tempo
que dure a suspensión, o alumnado
haberá de realizar os deberes ou os
traballos que se determinen para evitar a

X

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

X

interrupción no proceso formativo. **

*Deberá ser comunicada á familia.
**Require de resolución expresa por escrito, que deberá ser comunicada á familia e á Comisión de
Convivencia do centro
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CONDUTAS GRAVEMENTE PERXUDICIAIS PARA A CONVIVENCIA
a) As agresións físicas ou psíquicas, as inxurias e as ofensas graves, as ameazas e
as coaccións contra os demais membros da comunidade educativa.
b) Os actos de discriminación grave contra membros da comunidade educativa
por razón de nacemento, raza, sexo, orientación e identidade sexual,
capacidade económica, nivel social, conviccións políticas, morais ou relixiosas,
discapacidades físicas, sensoriais ou psíquicas, ou calquera outra condición ou
circunstancia persoal ou social.
c) Os actos individuais ou colectivos de desafío á autoridade do profesorado e ao
persoal de administración e de servizos que constitúan unha indisciplina grave.
d) A gravación, manipulación ou 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.
e) As actuacións que constitúan acoso escolar consonte o establecido polo artigo
28 da Lei 4/2011.
f) A suplantación de personalidade en actos da vida docente e a falsificación,
alteración ou subtracción de documentos académicos.
g) Os danos graves causados de forma intencionada ou por neglixencia grave ás
instalacións e aos materiais dos centros docentes, incluídos os equipamentos
informáticos e o software, ou aos bens doutros membros da comunidade
educativa ou de terceiros, así como a súa subtracción.
h) Os actos inxustificados que perturben gravemente o normal desenvolvemento
das actividades do centro, incluídas as de carácter complementario e
extraescolar.
i) As actuacións gravemente prexudiciais para a saúde e integridade persoal dos
membros da comunidade educativa do centro ou a incitación a elas.
j) Portar calquera obxecto, substancia ou produto gravemente perigoso para a
saúde ou integridade persoal de calquera membro da comunidade educativa.
En todo caso, reputarase indisciplina grave a resistencia ou negativa a entregar
os obxectos a que se refire o punto terceiro do artigo 11 da Lei 4/2011 cando é
requirido para iso polo profesorado.
k) A reiteración, nun mesmo curso escolar, de condutas leves contrarias á
convivencia.
l) O incumprimento das sancións impostas.
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MEDIDAS CORRECTORAS DAS CONDUTAS GRAVEMENTE PERXUDICIAIS
PARA A CONVIVENCIA
a) Realización, dentro ou fóra do horario lectivo, de tarefas que contribúan á
mellora e ao desenvolvemento das actividades do centro.
b) Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou
complementarias do centro por un período de entre dúas semanas e un mes.
c) Cambio de grupo.
d) Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases 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.
e) 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.
f) Cambio de centro. (carácter excepcional)

COMPETENCIA NA APLICACIÓN DAS CORRECCIÓNS
A dirección do centro, por proposta da persoa que instrúa o procedemento corrector,
imporá as correccións enumeradas anteriormente .

A corrección de condutas gravemente prexudiciais para a convivencia do
centro poderá realizarse mediante dous procedementos diferentes:
conciliado ou común.
Correspóndelle á dirección do centro decidir a instrución e o
procedemento que se vai seguir en cada caso, logo da recollida da
necesaria información.
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
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necesarias, se propiciará a corrección das condutas gravemente
prexudiciais para a convivencia mediante o procedemento conciliado.

8. COMISIÓN DE CONVIVENCIA
A Comisión de Convivencia constituída no seo do Consello Escolar ten
carácter consultivo e desempeñará as súas funcións por delegación deste
para facilitar o cumprimento das competencias que, en materia de
convivencia escolar, ten asignadas o Consello Escolar.
Entendemos a Comisión de Convivencia como un órgano de mediación e
tratamento de conflitos que se ocupa da planificación, xestión e avaliación
da convivencia no centro e que terá as seguintes características
(Torrego,J.C., 2006):
 É un referente democrático da autoridade do centro.
 É un equipo que promove a mediación.
 É o encargado da planificación, xestión e avaliación da mellora da
convivencia escolar no noso centro.
Cando o considere oportuno, e co obxecto de obter información no
ámbito das súas competencias, a Comisión de Convivencia solicitará:
 O asesoramento dos profesionais do Departamento de Orientación.
 Colaboración do profesorado titor relacionado co tema que se
analice, do educador ou educadora social do Concello, doutros
profesionais segundo a problemática de que se trate, das
asociacións do sector que poidan colaborar na mellora da
convivencia.
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8.1. Normas de funcionamento
A Comisión de Convivencia exercerá por delegación do Consello Escolar as
seguintes funcións:
a) Elaborar o Plan de Convivencia do centro e dinamizar todos os
sectores da comunidade educativa, incorporando as súas iniciativas
e achegas no procedemento de elaboración, desenvolvemento e
seguimento do citado plan.
b) Adoptar as medidas preventivas necesarias para garantir os dereitos
de todos os membros da comunidade educativa e o cumprimento
das normas de convivencia do centro.
c) Impulsar

accións

dirixidas

á

promoción

da

convivencia,

especialmente o fomento de actitudes para garantir a igualdade
entre mulleres e homes, a igualdade de trato de todos os membros
da comunidade educativa e a resolución pacífica de conflitos.
d) Propor ao consello escolar as medidas que considere oportunas
para mellorar a convivencia, así como dar conta a este, cando
menos dúas veces ao longo do curso, das actuacións desenvolvidas
e das correccións e medidas disciplinarias impostas.
e) Propor, de ser o caso, á persoa titular da dirección do centro
persoas que poidan formar parte do equipo de mediación.
f) Coñecer o cumprimento efectivo das correccións e medidas
correctoras nos termos en que fosen impostas e informar ao
consello escolar sobre o grao de cumprimento da normativa
vixente.
g) Realizar o seguimento dos compromisos de convivencia subscritos
no centro.
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h) Elaborar unha memoria anual sobre a análise da convivencia e
conflitividade no centro, na cal se reflictan as iniciativas no ámbito
do centro sobre a materia. Este informe será trasladado ao consello
escolar do centro e ao correspondente servizo territorial de
Inspección Educativa.
i) Canalizar as iniciativas de todos os sectores da comunidade
educativa para mellorar a convivencia, o respecto mutuo, así como
promover a cultura da paz e a resolución pacífica de conflitos.
j) Aqueloutras que lle sexan encomendadas polo consello escolar do
centro docente ou polo órgano da Administración educativa con
competencias na materia

8.2. Composición
Seguindo o 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, a Comisión de Convivencia,
na súa composición, integrará o principio de igualdade entre mulleres e
homes de todos os sectores da comunidade educativa. Estará composta
polas persoas representantes do alumnado, do profesorado, das familias e
do persoal de administración e servizos e, todas elas na mesma
proporción en que se encontran representadas no consello escolar do
centro ou órgano equivalente. Será presidida pola persoa titular da
dirección do centro e unha das persoas integrantes actuará como
secretaria ou secretario, quen levantará a acta das súas reunións.
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Atendendo ao establecido, os integrantes da Comisión de Convivencia no
noso centro son:
Presidente: VICENTE MUÑOZ HERMIDA
Xefa de Estudos: BIBIANA BOEDO BUÑO (Actuando como secretaria )
Orientadora: CARMEN VILLAMISAR GARABOA
Profesorado: EVA Mª GARCÍA QUIBÉN
MARÍA ANTONIA VARELA BARBEITO
Mª VICTORIA RIGAL GAYOSO
Mª LUZ ARIAS FERNÁNDEZ
Pais/nais: VERÓNICA PÉREZ ROUCO
Alumnado: XABIER GUITIÁN LÓPEZ
Persoal non docente: ALFREDO QUIROGA IGLESIAS

8.3. Reunións
A Comisión de Convivencia manterá 3 reunións anuais de carácter
ordinario, unha por trimestre.
Con carácter extraordinario poderá reunirse cantas veces sexa convocada
pola súa presidencia, iniciativa propia ou por proposta de, polo menos,
unha terceira parte dos seus membros.
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PROPOSTA DO CALENDARIO DE REUNIÓNS E CONTIDOS
TRIMESTRE

CONTIDOS

1º Trimestre

- Diagnóstico da convivencia do centro e proposta de contidos para a
concreción anual do Plan de Convivencia na PXA.
- Coñecemento e valoración efectiva das correccións e medidas
levadas a cabo.

2º Trimestre

- Seguimento, supervisión e coordinación das actuacións do Plan de
Convivencia.

- Coñecemento e valoración efectiva das correccións e medidas
levadas a cabo.
3º Trimestre

- Coñecemento e valoración efectiva das correccións e medidas
levadas a cabo.
- Elaborar a memoria anual sobre a análise da convivencia e a
conflitividade no centro e reflectir nela as iniciativas e/ou propostas
de mellora

9. PROTOCOLO PARA A PREVENCIÓN E CONTROL DO ABSENTISMO
ESCOLAR
Seguiremos o disposto no ANEXO 2.

10. PROTOCOLO DE PROTECCIÓN DE DATOS
De xeito xeral, seguiremos a normativa vixente adaptada á realidade
do noso centro no ANEXO 3. Sen embargo, tendo en conta que o sinal de
identidade que define o noso centro é o emprego das TIC tanto para mellorar
o proceso de ensino aprendizaxe como para mellorar a comunicación coas
familias, prestaremos especial atención ao tratamento das imaxes .
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Consideracións particulares sobre o tratamento de imaxes.
Debe partirse da consideración de que a imaxe é un dato de
carácter persoal, que ademais ten unha especial relevancia e protección,
non só na normativa de protección de datos de carácter persoal, senón
tamén na Lei orgánica 1/1982, do 5 de maio, sobre protección civil do
dereito ao honor, á intimidade persoal e familiar e á propia imaxe, e no
caso dos menores, na Lei orgánica 1/1996, do 15 de xaneiro, de protección
xurídica do menor.
Uso de imaxes na nosa páxina web e/ou nos blogues do centro.
O uso de imaxes en páxinas web, contornas dixitais ou
instrumentos similares dos centros educativos, deberá contar co
consentimento expreso do afectado.
Neste senso, no caso do noso alumnado menor de 14 anos
deben prestar o consentimento os seus proxenitores.
Por circunstancias de simplificación da xestión, cando os
proxenitores dun menor deban autorizar a asistencia do menor a unha
actividade concreta e desa actividade poidan derivarse tratamentos de
imaxes, poderán autorizar na mesma autorización para participar na
actividade o tratamento das imaxes.
Así mesmo, o profesorado ou persoal non docente ten o mesmo
dereito á protección da súa imaxe, polo que a utilización das súas imaxes
nestes medios requirirá, así mesmo, o seu consentimento. Neste senso, o
centro preparará, ao inicio do curso escolar, unha autorización para o
profesorado para o tratamento da súa imaxe nos actos nos que participe
na súa condición de docente.
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Como recomendación xenérica haberá que evitar imaxes nas que se
vexan as caras claramente distinguibles e identificables dos membros da
comunidade educativa.
O consentimento, particularmente no caso de imaxes, non pode ser
xenérico, é dicir, que haberá de recadarse para cada fin concreto. Porén,
facilítase no protocolo editado pola Consellería de Educación e
Ordenación Universitaria un modelo de autorización, que recolle e cubre
a meirande parte das actividades, de xeito que o noso centro a facilitará
ao comezo de cada curso escolar quedando cubertas todas as actividades
indicadas. Deste xeito, só excepcionalmente, para situacións distintas
das

previstas

no modelo de autorización, será preciso recadar un

consentimento individualizado.
É moi importante facer un uso correcto destes instrumentos. Neste
senso debe sinalarse que o disposto neste apartado se refire unicamente
a este tipo de medios dos propios centros e baixo a súa tutela, partindo
da consideración de que o uso que se levará a cabo dos mesmos é
responsable.
Esta matización ten especial relevancia no caso dos menores, xa
que aínda con consentimento dos seus representantes legais, de utilizarse
a súa imaxe de maneira que poida implicar un menoscabo da súa honra ou
reputación, ou de maneira contraria aos seus intereses, mesmo se
consta o consentimento do menor ou dos seus representantes legais,
estaríamos ante unha intromisión ilexítima no seu dereito ao honor,
intimidade persoal e familiar e á súa propia imaxe, prohibida pola Lei
orgánica 1/1996, do 15 de xaneiro, de protección xurídica do menor.
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Debe terse en conta neste senso que dende os centros debe
promoverse sempre a utilización de contornas seguras ou áreas
privadas, non resultando recomendable a utilización de plataformas
ou ferramentas externas en nube no ámbito educativo.
Cómpre poñer de manifesto que, no caso de tratamentos de datos
realizados por empresas nas que existe a posibilidade de que se produza
unha transferencia internacional de datos, as persoas afectadas deberán
ser informadas e consentir expresamente, tanto o tratamento dos datos
como a transferencia internacional de datos. Ademais, debe darse a
opción de que se utilice este servizo ou non libremente, é dicir, non debe
ser obrigatoria a utilización da dita ferramenta.
Outra precisión importante a ter en conta é que estas
orientacións se refiren ao uso de imaxes polo centro educativo, pero nos
supostos de imaxes e gravacións captadas polos proxenitores en actos e
festivais do centro, enténdese que se trata dunha imaxe que se obtén
para un ficheiro familiar, excluído do ámbito de aplicación da Lei
orgánica 15/1999, polo que é responsabilidade da persoa que obtivo as
ditas imaxes a súa correcta utilización, é dicir, o feito de que non
resulte de aplicación a Lei orgánica 15/1999 non ten que ver co
posterior uso que se faga destas imaxes, que debe respectar o
establecido na Lei orgánica 1/1996, do 15 de xaneiro, de protección
xurídica do menor.
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11. MECANISMOS DE COORDINACIÓN CENTRO-FAMILIA-ENTORNO
Para promover a coordinación en materia de convivencia entre centrofamilia-entorno, teremos moi en conta os seguintes aspectos:
 A Comisión de Convivencia propoñerá ao Consello Escolar as
medidas que considere oportunas para mellorar a convivencia, así
como dará a coñecer a este as actuacións desenvolvidas e as
correccións e medidas impostas, cando menos dúas veces ao longo
do curso.
 A Comisión de Convivencia, cando o considere oportuno, solicitará o
asesoramento e colaboración de: educador/a social do Concello,
asociacións do sector que poidan colaborar na mellora da
convivencia doutros profesionais segundo a problemática de que se
trate.
 Fomentaremos e facilitaremos a comunicación e cooperación das
familias no mantemento da convivencia do centro.
 Informaremos ás familias nas reunións de inicio de curso sobre o
Plan de Convivencia e as NOF.
 Incluír na páxina web do colexio información relativa ao Plan de
Convivencia e as NOF.
 Promover a implicación e participación das familias na vida do
centro facilitándolles na web do colexio os horarios nos que poden
ser atendidos polos distintos profesionais, así como informacións
relativas ao día a día do centro (saídas, actividades especiais,
información actualizada sobre axudas, matrículas, etc)
 Promover unha comunicación rápida e directa mediante o emprego
da aplicación TokApp School, coa que as familias reciben
informacións relativas tanto ao centro como á ANPA.
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12. ESTRATEXIAS PARA A DIFUSIÓN DO PLAN DE CONVIVENCIA
Actuacións de difusión:
 Trimestralmente a Comisión de Convivencia elaborará un
informe que debe recoller as incidencias producidas neste
período, as actuacións levadas a cabo e os resultados
conseguidos, que será presentado no Consello Escolar.
 Unha copia do Plan de Convivencia farase chegar a todos os
membros da Comunidade Educativa, a través da ANPA e dos
representantes de pais/nais no Consello Escolar, de maneira que
o coñecemento do Plan de Convivencia do Centro e as
actuacións da Comisión de Convivencia sexan coñecidas por
todos/as os integrantes da Comunidade Educativa.
 Entrega do documento aos profesores/as que deberán
custodialo e polo a disposición dos pais/nais ou titores legais dos
alumnos/as que o requiran.
 Sesións de Acción Titorial cos alumnos/as para traballar os
distintos aspectos do Plan, adaptándoos ao seu nivel.
 Informar ás familias nas reunións de inicio de curso sobre o Plan
de Convivencia e as NOF.
 Incluír na páxina web do centro información relativa ao Plan de
Convivencia e as NOF.

13. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DO PLAN DE CONVIVENCIA
Actuacións de seguimento e avaliación:


Trimestralmente a Comisión de Convivencia elaborará un
informe, logo das sesións de avaliación sobre o estado da
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convivencia, con propostas de mellora en función dos logros
acadados e das dificultades detectadas.


Ao remate de cada ano académico farase unha valoración global
das accións realizadas e reflectirase nunha memoria final, na que
se indicará, cando menos:
- Nivel de consecución dos obxectivos previstos
- Dificultades atopadas
- Modificacións introducidas
- Conclusións e propostas de mellora que deberán
incorporarse en posteriores plans.

Corresponde á Comisión de Convivencia do centro a elaboración desta
memoria, para o que contará coa colaboración do departamento de
orientación .
Os

instrumentos

a

empregar

serán:

cuestionarios,

observación,

entrevistas, reunións valorativas…
Para realizar a avaliación anual do plan de convivencia teremos en conta
os seguintes criterios:
1. Evolución do número, tipo e gravidade dos conflitos respecto do
curso anterior.
2. Alcance do Plan de Convivencia.
3. Cumprimento dos obxectivos propostos no Plan de Convivencia.
4. Renovación do Plan de Convivencia.
5. Desenvolvemento das actividades incluídas no Plan de Convivencia.
6. Implicación no Plan de Convivencia dos diferentes sectores da
comunidade educativa.
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7. Funcionamento da comisión de Convivencia do Centro.
8. Coordinación dos órganos do centro para a mellora da convivencia.
9. Actividades formativas á comunidade educativa para a mellora da
convivencia.
10.Existencia e coñecemento de protocolos propios de actuación en
situacións de conflito.
11. Existencia e coñecemento de protocolos de actuación encamiñados
á detección, prevención e tratamento de situacións de acoso.
12.Existencia dun protocolo de funcionamento da aula de convivencia
inclusiva.
13.Existencia de procedementos conciliados de resolución de conflitos.
14.Existencia e coñecemento de propostas de acción específicas
encamiñadas a favorecer a inclusión, así como a mellora da
convivencia a través do éxito académico.
15.Existencia dun programa específico para o desenvolvemento da
competencia social e cívica.
16. Valoración global da situación da convivencia escolar no centro.
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