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1. ANÁLISE DA SITUACIÓN 

 

1.1. CARACTERÍSTICAS DO CENTRO E DO SEU CONTORNO  

O CEIP Valle-Inclán de Muíños (Ourense), está situado na localidade de Mugueimes e 

adscrito ao IES Aquis Querquenis de Bande. Este centro conta no presente curso escolar 

con dúas unidades: unha de educación Infantil e outra de Primaria.  

Tal e como se explica no seu Proxecto Educativo de Centro, esta escola caracterízase 

pola súa aconfesionalidade e respecto a posturas agnósticas e relixiosas; pola coeducación 

e eliminación de discriminacións de xénero; polo seu pluralismo e respecto aos valores 

democráticos; por un método de xestión colaborativo e democrático no que se convida a 

participar a todos os axentes da comunidade educativa; por unha liña metodolóxica 

baseada no respecto mutuo, no diálogo e na reflexión, fomentando a participación e a 

acción do alumnado, unha actitude curiosa, activa, crítica e investigadora. A tarefa 

educativa está centrada no alumnado que debe ser o protagonista da súa propia formación.  

A lingua de aprendizaxe do centro é o galego para así respectar a lingua familiar das 

alumnas e dos alumnos e preténdese que ao rematar a educación primaria o alumnado teña 

un coñecemento aceptable de ambas as dúas linguas cooficiais no territorio galego e tamén 

da lingua estranxeira (inglés). 

O edificio no que se atopa o centro educativo foi construído en 1973 e consta de dúas 

plantas das que na actualidade só se usa a primeira debido ao descenso de alumnado, na 

segunda planta tan só se atopa a aula de música e os demais espazos da mesma utilízanse 

para a Galiña Azul (reaberta no curso escolar 2015-16) e para outras actividades do 

concello. Na planta primeira atópanse o despacho de dirección, a biblioteca, a aula de 

audición e linguaxe e pedagoxía terapéutica, aula de relixión e lingua castelá, aula de 

educación infantil, aula de inglés e ciencias naturais, aula de educación primaria, comedor e 

cociña, así como diversas salas de traballo para profesores e almacenes. 

Os espazos comúns de recreo están formados por un patio exterior con árbores e diversos 

niveis no terreo e unha pista de cemento. Ademais o centro pode facer uso do polideportivo 

municipal, ao que se pode acceder dende o mesmo, onde o alumnado recibe as clases de 

educación física e onde pode gozar do tempo de lecer cando a climatoloxía non permite 

facelo no exterior.  

A zona conta con servizos públicos básicos, os máis próximos ao centro son a casa do 

Concello, o centro de saúde, a farmacia, a Casa da Cultura-Biblioteca, un polideportivo e un 
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centro de día residencial para maiores. O centro educativo está sito no parque do Corgo, 

unha área natural na que se realizan diversas actividades como a carreira de campo a 

través organizada polo Deporte Escolar á que asisten alumnas e alumnos de diversos 

centros tanto de Ourense como de concellos limítrofes: Cartelle, Celanova, Ramirás, da 

zona do Xurés... Ademais conta cunha praia fluvial e instalacións para levar a cabo deportes 

náuticos nas que se realizan campamentos especialmente no verán. 

O concello máis próximo é Bande, onde se atopa o IES que agrupa o alumnado dos 

concellos da zona: Bande, Entrimo e Lobios. Ademais de Bande, Muíños limita polo norte co 

concello de Lobeira, polo leste con Porqueira e Calvos de Randín e Portugal, polo sur coa 

veciña nación e co concello de Lobios. 

O seu emprazamento presenta unha gran riqueza natural e está incluído dentro do Parque 

Natural da Baixa Limia-Serra do Xurés, unido á súa vez ao Parque Nacional portugués da 

Peneda Géres. Estes espazos naturais están considerados dos mellor conservados de 

Europa Occidental e contan ademais con outras distincións como son: Lugar de Interese 

Comunitario (LIC), Reserva Internacional da Biosfera e Rede Natura 2000. 

Ademais do seu patrimonio natural, conserva restos prehistóricos e históricos como 

mámoas e dolmens, restos de tumbas antropomorfas, o trazado da vía XVII do Itinerario de 

Antonino, a aldea medioambiental de Salgueiros...  

 

1.2. ASPECTOS DE XESTIÓN E ORGANIZACIÓN DO CENTRO  

O horario do centro é o que segue: 

 Transporte: 8:50 e 15:10 (en setembro a recollida do transporte é as 15:00) 

 Comedor: 14:10 – 15:10 (en setembro a saída do comedor é as 15:00) 

 Lectivo: 9:10 – 14:10 

 Secretaría: martes, mércores e xoves de 11:55 a 12:25 

 Dedicación do profesorado ao centro: luns 15:30 – 17:30 

 Orientación: 12:10 – 14:10 

O centro conta con comedor escolar que xestiona o Concello de Muíños, todas as nenas e 

os nenos comen no mesmo e fan uso do transporte escolar. 

No centro traballan como persoal docente: 

 Mestra de Educación Infantil e directora (definitiva) 

 Mestra de Educación Primaria (definitiva) 

 Mestra especialista de Lingua estranxeira inglés – afín: música (en prácticas e itinerante) 

 Mestres especialista en AL – afín: PT (interino e itinerante) 
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 Mestra de relixión católica (itinerante) 

 Orientador (itinerante) 

Ademais, como persoal non docente, hai unha persoa que fai labores de limpeza, dúas 

cociñeiras e unha coidadora de comedor non dependentes do centro senón do Concello de 

Muíños. 

Como xa foi mencionado, o centro atópase na localidade de Mugueimes e foi inaugurado no 

ano 1973; está situado nun medio rural e o alumnado provén de distintas aldeas e lugares 

dispersos polo territorio do concello, polo tanto é preciso para todos eles o transporte 

escolar.  

O Concello de Muíños forma parte da Baixa Limia, está situado sobre un val entre o encoro 

das Conchas e do Salas, na parte sur da provincia de Ourense e tamén de Galicia, a unha 

altitude de 620 m sobre o nivel do mar e abrangue aproximadamente 105   km cadrados.  

 

1.3. ESTADO DAS RELACIÓNS E DA PARTICIPACIÓN NA VIDA DO CENTRO 

O concello de Muíños ten unha baixa densidade de poboación e neste momento a 

tendencia é á perda da mesma. A finais do 2013 contaba con 1.744 habitantes. Esta baixa 

poboación e os seu envellecemento vese reflectido na baixa matriculación no centro: nove 

alumnos/as na unidade de educación infantil e 1º curso de educación primaria (na que un 

dos alumnos causou baixa para o comezo do segundo trimestre por motivos laborais da 

familia) e dez alumnos/as na unidade de educación primaria (2º a 6º curso), na que tamén 

se produciu unha baixa no mes de novembro debido a motivos laborais. Na actualidade, 

polo tanto, no grupo de Infantil están tres nenas de cuarto curso, unha nena de quinto curso, 

un neno de sexto curso e tres nenos do primeiro curso de Educación Primaria. No seguinte 

grupo hai un neno de segundo curso de educación primaria, tres de terceiro, dúas de 

cuarto, dous de quinto e un de sexto. 

Polo tanto, o alumnado do centro caracterízase por ser extremadamente heteroxéneo, de 

diversas idades e con necesidades moi diferentes. Na unidade de educación infantil e 

primeiro de primaria reciben apoio por parte do profesor de audición e linguaxe dous 

alumnos por problemas de pronuncia; na unidade de educación primaria hai dous rapaces 

con tratamento por déficit de atención e hiperactividade, un deles ademais está dentro do 

programa de alerta escolar por ser diabético e o outro está diagnosticado polo equipo 

específico da Consellería de Educación de negativista desafiante. Ademais outros dous 

alumnos reciben apoio do mestre de audición e linguaxe tras ser avaliados polo orientador 
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debido aos seus problemas coa lecto-escritura. E unha nena, tamén de primaria, ten 

adaptación curricular debido a un retraso madurativo e recibe apoio por parte do PT.  

A motivación do alumnado cara a aprendizaxe non é moi alta e amosan carencias en 

aspectos como hábitos e técnicas de traballo e estudo, especialmente na etapa de 

educación primaria. Non se dan casos de absentismo e a convivencia no centro adoita ser 

boa, exceptuando nos momentos de crise dun alumno diagnosticado.  

A base económica do municipio así como da maioría das familias son a agricultura e a 

gandería complementadas co aproveitamento madeireiro, no sector primario ocúpase o 

68% da poboación activa e o resto da mesma no sector terciario, xa que non existen 

industrias. 

O nivel cultural e socioeconómico é medio-baixo, dándose casos de familias que carecen 

de ingresos salvo axudas estatais como a RISGA ou traballos esporádicos. A maioría dos 

proxenitores teñen estudos primarios.  

No pasado a implicación das familias na educación do alumnado era escasa pero parece 

que nos últimos anos está mellorando algo este aspecto grazas a labor de visibilización e 

comunicación que leva a cabo o profesorado, quen da moita importancia ás reunións 

mestre-familias tanto na entrega de notas de cada avaliación como durante o trimestre para 

facer un seguimento do alumnado ao longo do mesmo.  

En xeral as familias amosan interese polo estudos dos seus fillos pero non fan un 

seguimento continuado da súa evolución escolar, aínda que si están preocupados no 

referente aos resultados finais. Por outra banda, están moi interesados no referente ao 

comportamento das súas fillas e fillos. 

As familias están convidadas a participar en moitas actividades e celebracións do centro e, 

aínda que de maneira tímida, participan neste tipo de actos complementarios e 

extraescolares. Non existe unha asociación de nais e pais formalmente constituída, aínda 

que as familias se coordinan para participar en actividades e celebracións organizadas 

dende o centro. 

 

1.4. CONFLICTIVIDADE DETECTADA NO CENTRO  

O clima de convivencia no centro en xeral é bo, en ocasións prodúcense pequenos conflitos 

propios da convivencia pero que non supoñen impedimentos para o bo funcionamento e o 

bo clima no centro. 

Segundo a enquisa levada a cabo no proceso de diagnose pódese dicir que o alumnado 

séntese a gusto no centro, debido ao reducido número de nenos e nenas todos se coñecen 
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e manteñen boas relacións entre os nenos e nenas de toda a etapa. En xeral o centro está 

moi coidado e non adoita haber estragos mais alá dos propios do uso e deterioro co paso 

do tempo. De acordo co alumnado que respondeu a enquisa, as condutas negativas mais 

frecuentes (segundo o alumnado teñen lugar bastantes veces) son: 

 Interromper e molestar e non facer as tarefas encomendadas: o 66.7% opina que 

bastantes veces.  

 Desobedecer ao profesorado; insultar, pegar ou facer dano e por alcumes: o 33% 

opina que bastantes veces. 

Entre os alumnos e alumnas consultados dixeron non ter nunca padecido condutas 

negativas, de acoso, agresión ou falta de respecto e tampouco ter cometido ningunha 

conduta negativa como as mencionadas.  

Sen embargo si que se tiña detectado algún situación non positiva no comportamento xeral 

no comedor e en certos momentos de xogo libres como entradas e saídas polo que un dos 

obxectivos que se propuxo dende a comisión de convivencia foi mellorar a as condutas do 

alumnado nese momentos. 

Tamén a adaptación de alumnado de nova incorporación ( non na etapa infantil) xera e 

xerou conflitos e por iso é outra das prioridades do plan de convivencia. 

Para mais información ao respecto ver o anexo 1: Informe sobre os cuestionarios do centro : 

32007739 – CAIP Valle-Inclán. Curso 2015/16 

 

1.5. ACTUACIÓNS DESENVOLVIDAS NO ÁMBITO DA CONVIVENCIA E EFECTIVIDADE 

Na PXA de 2014-15 estableceuse que a actividade do plan de convivencia, sería a de velar 

polo benestar dos rapaces e a procura das boas relacións no centro. 

Nos casos que tivo lugar algún problema, pelexa  ou similar, interveu un alumno intentando 

mediar, nos casos que esa mediación non resultou efectiva, actuou un mestre como 

mediador. Cando aínda así o problema perdurou, falouse cos pais de ambas partes ou do 

alumno agresor cando a segunda parte en conflito non caeu na provocación, tratando de 

chegar a un acordo e solución do conflito. A dirección e o profesorado garantiu en todo 

momento a protección integral das vítimas e o seu dereito a educación.  

O centro promoveu actividades contra o acoso e pola resolución pacífica de conflitos a 

través de charlas informativas e diferentes conmemoracións. 

A educación en valores é de suma importancia no desenvolvemento dos cativos e dende o 

centro promóvese a igualdade entre nenos e nenas polo que non se permite o uso do velo 

no centro e tampouco un modo de vestir que non garde un decoro e decencia. Todos estes 
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aspectos así como a tipificación das diferentes faltas están recollidos no RRI do Centro e 

nas NOF (documento actualizado). 

 

2. OBXECTIVOS 

É labor fundamental da escola saber educar para a convivencia, coñecer e apreciar os valores e 

as normas de convivencia, respectar os dereitos humanos, así como o pluralismo propio dunha 

sociedade democrática, ademais de ter o papel social de educador cara unha futura vida 

responsable do alumnado. 

A Declaración dos Dereitos do Neno recolle en varios principios motivos que atanguen a súa 

educación social, entre os  que se atopa o número dez, “ O neno debe ser protexido contra as 

prácticas que poidan fomentar a discriminación racial, relixiosa ou de calquera outra índole. 

Debe ser educado nun espírito de comprensión, tolerancia, amizade entre os pobos, e 

fraternidade universal”. 

Os obxectivos xerais do Plan de convivencia segundo o artigo 3 da Lei 4/2011 e o artigo 12 do 

Decreto 8/2015 son os contidos nos anexos 2 e 3 

Os obxectivos específicos que se propoñen dende o centro son os seguintes: 

1. Favorecer as relacións alumno-alumno, alumno-mestre, alumno-persoal laboral, e 

mestre-pais/nais/titores legais; e dicir, crear un clima de boa relación e confianza entre 

todos os membros da comunidade educativa. 

2. Detectar os problemas de convivencia, marcar prioridades, resolver conflitos que  se  

presenten e adoptar compromisos. 

3. Darlle papel de mediadores aos rapaces para intervir nas disputas con outros rapaces. 

4. Asignar papel de mediador aos mestres para resolución de conflitos. 

5. Darse conta da necesidade de normas para mellorar  a convivencia do centro, 

analizalas, chegar a consenso e adoptar compromisos de cumprimento. 

6. Acadar a aplicación e a participación directa das familias así como do resto da 

comunidade educativa no ensino e no proceso educativo. 

7. Avanzar no respecto entre todos os membros da comunidade educativa e na mellora da 

convivencia escolar. 

8. Sensibilizar sobre a importancia da convivencia como parte fundamental para o 

desenvolvemento persoal e social do alumnado. 

9. Fomentar valores como solidariedade, a dignidade da persoa, a igualdade, o respecto, 

tolerancia 
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10. Que o alumno adquira habilidades para a prevención e para a resolución de conflitos, 

que lles permitan desenvolverse con autonomía no ámbito familiar e doméstico, así 

como nos grupos sociais cos que se relacionen. 

 

3. DESCRICIÓN DE ACTUACIÓNS, MEDIDAS E PROGRAMAS A DESENVOLVER 

 

3.1. ACTUACIÓNS ORGANIZATIVAS, CURRICULARES E DE COORDINACIÓN 

O CEIP Valle-Inclán é un centro de menos de tres unidades polo que a organización do 

mesmo difire en certos aspectos de colexios mais grandes, por ese motivo, a xestión do 

mesmo pode resultar mais doada aínda que tamén os recursos humanos son moito mais 

limitados, polo que é fundamental a implicación e participación de todo o profesorado e 

persoal non docente. 

O centro posúe un único órgano de goberno unipersoal: a Responsable do centro. Ademais 

conta con outros órganos como: 

O consello escolar: está formado por todos os membros do claustro, a dirección, un 

representante de pais e un representante do concello. O Consello escolar reúnese polo 

menos unha vez por trimestre, fóra do horario lectivo e con convocatoria previa de mínimo 

72 horas de antelación. Se é preciso pódense convocar convocatorias extraordinarias. 

A comisión económica: fundamentalmente informa ao Consello escolar sobre os asuntos 

económicos do Centro. 

O claustro: formado por todos os profesores que forman parte do centro e cunha 

participación activa. 

A comisión de coordinación pedagóxica: integrado pola Responsable do centro, o 

profesor de apoio ao alumnado con necesidades educativas, o coordinador do equipo de 

normalización lingüística e a titora de primaria. Esta Comisión realiza funcións como: 

asegurar a coherencia entre o Proxecto Educativo os Proxectos Curriculares e a PXA, así 

como propoñer ao claustro avaliación, aprobación e modificacións, velar polo cumprimento 

dos Proxectos Curriculares, planificar as datas de avaliación, elaborar propostas de criterios 

e procedementos para as adaptacións curriculares e plan sobre a diversidade do alumnado, 

elaborar a organización da orientación educativa, elaborar propostas de criterios e 

procedementos para as adaptacións curriculares e plans sobre a diversidade do alumnado... 

Ademais o centro conta coa comisión de convivencia do centro que é a encargada de 

dinamizar, realizar propostas, avaliar e coordinar convivencia no centro escolar; terá 

carácter consultivo e desempeñará as súas funcións por delegación do consello escolar 
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para facilitar o cumprimento das competencias que, en materia de convivencia escolar, ten 

asignadas o consello escolar. Está formada por todos os membros do claustro, a dirección, 

un representante de país e un representante do concello. A Comisión de convivencia 

reunirase ao comezo e ao final de curso e unha vez por trimestre. Ademais poderán 

convocarse reunións extraordinarias cando a ocasión o requira para ser informada, 

consultada ou precísese para tomar unha decisión. A convocatoria destas reunións deberá 

ter en conta a dispoñibilidade horaria de todos os seus membros para facilitar a súa 

asistencia.  

A información das decisións e acordos tomados despois de cada reunión da Comisión de 

Convivencia poderá ser coñecida por todos os sectores da Comunidade Educativa a través 

dos comunicados que aquela realice. De forma preceptiva, o Consello Escolar, nas súas 

reunións periódicas, recibirán toda a información que a Comisión de Convivencia xere.  

Na organización do centro tamén son importantes outros documentos que están fóra do 

ámbito pedagóxico e disciplinario tendo máis ben carácter administrativo como son: 

documentos de control administrativo, libro de actas de Claustro, libro de actas das 

Actividades Complementarias e Extraescolares, libro de actas de Consello Escolar, e libro 

de Contabilidade do Centro. Todos estes libros están custodiados en Dirección. 

Polas características do noso Centro o alumnado distribúese por etapas: Infantil e Primaria; 

aínda que nos anos no que a matricula de Ed. Infantil sexa baixa, o contrario da de primaria, 

na aula de Infantil tamén agruparanse e impartirase clase aos estudantes de 1º de Primaria. 

O ano escolar no que se agrupa toda a primaria nunha aula soe repercutir no desenrolo das 

diferentes áreas polo que intentarase que en función das diferentes actividades escolares 

ou dependendo no número de profesores que se asigne ao centro, favorecer outras 

agrupacións. 

O colexio conta cun cadro de persoal case o 50% definitivo. Os profesionais cos que 

contamos son: 1 mestra de Ed. Infantil ( definitiva ), unha de primaria ( definitiva ), 1 

profesora de Relixión itinerante que ven ao centro un día a semana, un orientador itinerante 

que tamén acude ao centro un día a semana ( definitivo ), mentres que os profesores das 

especialidades de Audición e Linguaxe, Pedagoxía Terapéutica e  

Inglés serán itinerantes ben provisionais ou interinos, frecuentemente o especialista de 

inglés ten que dar a materia de música tamén. 

As aulas están formadas por grupos moi heteroxéneos debido as idades tan dispares que 

atopamos en cada un deles, en infantil entre tres e seis anos e en educación primaria entre 

seis e doce anos. Este feito dificulta a labor docente por ter que atopar actividades 
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motivadoras para todas elas e eles que se axusten e traballen os contidos propostos e que 

permitan desenvolver a todo o alumnado as súas competencias no grado adecuado a cada 

nivel educativo. As aulas están organizadas en grupos e en equipos nos que se busca que 

o traballo xuntos e cooperativo cando é posible enriqueza o proceso de aprendizaxe de 

cada neno/a. O mobiliario ten unha colocación flexible e resulta doado adaptalo as 

necesidades de cada tarefa e as aulas están equipadas con taboleiros dixitais que mellora 

moito a motivación e interese do alumnado. 

O claustro traballa de maneira coordinada e mantén unha comunicación moi fluída o que 

axuda a previr problemas de aprendizaxe e convivencia en todos os ámbitos da vida 

escolar. Todos os luns pola tarde reúnese para tratar e traballar diversos asuntos así como 

para programar e concretar accións relacionadas co currículo. O profesorado mantense ao 

día e recibe formación continua sobre diferentes aspectos docentes e metodolóxico que 

despois poñen en común para tratar de mellorar a práctica docente. Ao ser un Colexio 

pequeno hai unha homoxeneidade na metodoloxía en moitas das actuacións e actividades 

son e serán comúns entre os dous niveis.  

A avaliación do alumnado é continua e ao final de cada trimestre ten lugar unha reunión de 

avaliación á que asiste o claustro completo (excepto relixión) na que se comentan os 

aspectos mais relevantes da avaliación continua e da cualificación dos estudantes. Ademais 

lévase a cabo unha avaliación xeral e en común da práctica docente para o cal é voluntario 

o uso dunha rúbrica como a que segue. 

 

 Proceso de ensino 

e práctica docente 

Programación 

didáctica 

Observacións  

Preparación da clase e 

dos materiais 

didácticos  

Hai coherencia entre o programado e o 

desenvolvemento das clases.  

   

Existe unha distribución temporal 

equilibrada.  

   

Adecúase ao desenvolvemento da clase 

ás características do grupo.  

   

Utilización dunha 

metodoloxía adecuada  

Tivéronse en conta aprendizaxes 

significativos. 

Considérase a interdisciplinariedade (en 

actividades, tratamento dos contidos, 

etc.).  
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A metodoloxía fomenta a motivación e o 

desenvolvemento das capacidades do 

alumno/a.  

   

Regulación de da 

práctica docente  

Grao de seguimento dos alumnos.     

Validez dos recursos utilizados en clase 

para as aprendizaxes.  

   

Os criterios de promoción están 

consensuados entre os profesores. 

   

Avaliación doas 

aprendizaxes e da 

información dos 

mesmos que se da ao 

alumnado e as familias 

Os criterios para unha avaliación 

positiva encóntranse vinculados aos 

obxectivos e aos contidos.  

   

Os instrumentos de avaliación permiten 

rexistrar numerosas variables da 

aprendizaxe.  

   

Os criterios de cualificación están 

axustados á  tipoloxía das actividades 

planificadas.  

   

Os criterios de avaliación e os criterios 

de cualificación déronse a coñecer 

- aos alumnos. 

- ás familias. 

   

Utilización de medidas 

para a atención á 

diversidade  

Adóptanse medidas con antelación para 

coñecer as dificultades de aprendizaxe.  

   

Deuse resposta ás diferentes 

capacidades e ritmos de aprendizaxe.  

   

As medidas e os recursos ofrecidos 

foron suficientes. 

   

Aplica medidas extraordinarias 

recomendadas polo equipo docente 

atendendo aos informes 

psicopedagóxicos.  
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ELEMENTOS A 

AVALIAR 

INDICADORES DE LOGRO 

Resultado 

Non conseguido 
Conseguido 

parcialmente 
Totalmente conseguido 

Programación 

didáctica. 

Non se adecúa ao 

contexto da aula. 

Se adecúa parcialme

nte ao contexto da 

aula. 

Se adecúa completamente 

ao contexto da aula. 

 

Plans de mellora Non se adoptaron 

medidas de mellora 

tras os resultados 

académicos obtidos. 

Identificáronse as 

medidas de mellora a 

adoptar tras os 

resultados 

académicos obtidos. 

Adoptáronse medidas de 

mellora segundo os 

resultados académicos 

obtidos. 

 

Medidas de 

atención á 

diversidade. 

Non se adoptaron as 

medidas axeitadas de 

atención á diversidade 

Identificáronse as 

medidas de atención 

á diversidade a 

adoptar. 

Adoptáronse medidas de 

atención á diversidade 

axeitadas. 

 

Temas 

transversais. 

Non se traballaron 

todos os temas 

transversais na 

materia. 

Traballáronse a 

maioría dos temas 

transversais na 

materia. 

Traballáronse todos os 

temas transversais na 

materia. 

 

Programa de 

recuperación. 

Non se estableceu un 

programa de 

recuperación para os 

alumnos  

Iniciouse o programa 

de recuperación para 

os alumnos que o 

necesiten. 

 

. Estableceuse un programa 

de recuperación eficaz para 

os alumnos que o necesiten. 

 

Obxectivos de la 

materia. 

Non se alcanzaron os 

obxectivos da material 

establecidos. 

Alcanzáronse parte 

dos obxectivos da 

materia establecidos 

para o curso. 

Alcanzáronse os obxectivos 

da materia establecidos para 

este curso. 

 

Competencias 

clave. 

Non se desenvolveron 

a maioría das 

competencias clave 

relacionadas coa 

materia. 

Desenvolvéronse 

parte das 

competencias clave 

relacionadas coa 

materia. 

 

Logrouse o 

desenvolvemento das 

Competencias clave 

relacionadas con esta 

materia 
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ELEMENTOS A 

AVALIAR 

INDICADORES DE LOGRO 

Resultado 

Non conseguido 
Conseguido 

parcialmente 
Totalmente conseguido 

Práctica docente. A práctica docente non 

foi satisfactoria. 

A práctica docente 

foi parcialmente 

satisfactoria. 

A práctica docente foi 

satisfactoria. 

 

 

Tendo en conta a consideración dunha educación de calidade como aquela que da resposta 

as necesidades da nosa sociedade e que traballa para proporcionar unha mellora da 

calidade de vida, a igualdade, a xustiza e oportunidades para todos, as actividades 

complementarias e extraescolares xogan un papel fundamental para lograr unha 

formación plena do alumnado, posibilitando unha mellor adquisición das competencias 

entendendo estas non só como coñecementos senón tamén como actitudes e habilidades. 

Este tipo de actividades permiten, ademais, unha maior participación da comunidade 

educativa na xestión, organización e realización das mesmas, desenvolvendo valores 

relacionados coa socialización, a participación e a cooperación. Pero non debemos esquecer 

que as actividades deste tipo xeran no alumnado un sentimento de pertenza ao grupo e ao 

centro, axudando así a adquirir unha maior autonomía e responsabilidade, así como novos 

horizontes e oportunidades para crear hábitos saudables no tempo libre, favorecer a 

autoestima e gozar coa aprendizaxe dentro e fóra da escola. 

Ante a necesidade actual de mellorar has habilidades sociais e comunicativas, a 

sensibilidade, a curiosidade e a creatividade, as actividades culturais, deportivas e na 

natureza son ferramentas valiosísimas na nosa educación. Por todos estes motivos as 

actividades complementarias e extraescolares deben integrarse no conxunto das súas 

actividades e facilitar a participación de todos os axentes implicados na educación do 

alumnado. 

Partindo destas premisas, no centro de Muíños trátase de dar a oportunidade ao alumnado 

de participar en actividades complementarias e extraescolares que lles permitan desenvolver 

as súas competencias curriculares así como gozar da arte, do deporte, da natureza e das 

relacións con outras persoas, especialmente outros rapaces e rapazas.  

As actividades son propostas dende as distintas materias e polos mestres a principio de 

curso, debátense e apróbanse en claustro e despois todas as mestras e mestres colaboran 

na medida das súas posibilidades e da implicación das súas áreas de coñecemento en cada 
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actividade. Así hai actividades propostas dende a materia de educación física, inglés, 

ciencias da natureza, música... e tamén dende a biblioteca escolar. Ademais o centro 

participa en diversos programas de innovación pedagóxica que promove a Consellería de 

Educación. En ocasións as propostas veñen de fóra do centro, como poden ser as propostas 

dende o Concello de Muíños, a Deputación de Ourense ou outros organismos como 

Patrimonio. 

Visto as características e organización do centro establécese como imprescindible a correcta 

organización da supervisión dos momentos nos que o alumnado comparte estancias e/ou 

actividades para previr accidentes froito de conflitos que , aínda que menores, podan supor 

danos persoais ou materiais froito da convivencia de rapaces e rapazas de idades moi 

diferentes. Eses momentos son fundamentalmente os momentos de entrada e saída do 

centro e das aulas, o recreo e o comedor. O centro conta cun regulamento específico do 

comedor escolar que se pode consultar no anexo 4: Regulamento do comedor escolar. 

Dende o Plan de Acción Titorial levaranse a cabo accións para: 

 Coñecer e valorar as características do grupo de alumnos e alumnas, tanto desde o 

punto de vista persoal, como no relativo á competencia curricular, ás estratexias de 

aprendizaxe, á motivación, aos intereses, ás preocupacións e inquedanzas, ás 

relacións persoais; coa finalidade de producir as respostas educativas adecuadas. 

Para iso levarase a cabo unha revisión do expediente persoal de cada alumno e de 

cada alumna, para un previo coñecemento da súa realidade; informarase ao 

departamento de orientación sobre o alumnado que presenta desaxustes no seu 

comportamento, incluído o rendemento académico; e amosarase unha boa disposición 

para atender e orientar as diferentes inquedanzas do alumnado. 

 Fomentar a integración do novo alumnado e profesorado, desenvolvendo accións que 

favorezan a adaptación dos novos alumnos e alumnas, profesores e profesoras, e a 

súa interacción co resto do alumnado e do profesorado. Con este fin será precisa a 

elaboración de programas de acollida, o desenvolvemento das accións previstas no 

programa de acollida do alumnado de nova incorporación e o desenvolvemento das 

accións previstas no programa de acollida do profesorado de nova incorporación (ao 

comezo do curso e ao longo del). 

 Contribuír á formación integral do alumnado, en sintonía cos principios de tolerancia, 

igualdade, respecto, solidariedade e paz, e cara á participación razoada e responsable 

na toma de decisións e na solución dialogada dos conflitos. 
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Promover a participación das familias no labor formativo, asesorándoas e 

informándoas daquilo que precisen e demanden, en especial, da importancia da 

estimulación dos fillos e das fillas, da promoción da súa autonomía, dos valores que hai 

que considerar, da relación familia-alumnado-profesorado e de todo aquilo relacionado 

co proceso de ensino-aprendizaxe e coa formación dunha sociedade para a 

convivencia democrática.  

– Informar o alumnado e as familias ao comezo do curso sobre a vida no centro, 

especialmente dos principais aspectos que figuran na NOF e na programación xeral. – 

Establecer un horario semanal de atención individual ás familias que posibilite a 

participación. 

– Planificar reunións xerais coas familias e das temáticas que se van abordar. – 

Asesorar as familias sobre o seu papel no proceso de maduración e desenvolvemento 

dos seus fillos e fillas. Elaboración e difusión de documentos informativos sobre a 

infancia, adolescencia, relacións persoais e educación afectivo-emocional.  

- Informar o alumnado e as familias, ao comezo do curso sobre a vida no centro, 

especialmente dos principais aspectos que figuran na NOF e na programación xeral. 

 Deseñar e desenvolver, en colaboración co departamento de orientación, algún 

programa facilitador da detección precoz de dificultades de convivencia e de relación. 

 Establecer unha liña de coordinación entre o equipo docente, especialmente no que 

atinxe os aspectos metodolóxicos. 

 Unificar medidas e procedementos de intervención e modelos de informes.  

 Establecer unha liña de coordinación entre os distintos niveis, ciclos e etapas. 

 Controlar a puntualidade e o absentismo e informar puntualmente a xefatura de 

estudos e a familia. 

 Colaborar co departamento de orientación nos programas previstos para cada nivel e 

ciclo, especialmente na posta en marcha das medidas de atención á diversidade. 

 Incorporar a convivencia aos aspectos que se deben incluír nas sesións de avaliación 

dos grupos.  

 Informar trimestralmente o consello escolar da situación da convivencia no centro. 

  Incorporar un informe sobre a convivencia á memoria anual de cada curso. 

Dende o plan de convivencia concretamos aspectos básicos para a convivencia do centro 

e establecemos:  

 Desenvolver medidas e actuacións de tipo curricular, relacional e organizativo para 

promover a convivencia, a non discriminación e o respecto polas diferenzas. 
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 Optimizar a organización dos recursos do centro para dar resposta ás necesidades de 

todo o alumnado e en particular daquel con necesidade específica de apoio educativo.  

 Elaborar as liñas de colaboración con pais/nais e con diferentes servizos externos ao 

centro para lle dar resposta á diversidade.  

 Concretar e desenvolver os principios de atención á diversidade nas decisións de 

carácter pedagóxico, organizativo e de xestión do centro.  

 Establecer procedementos para a escolarización e atención do alumnado procedente 

do estranxeiro.  

 Organizar as medidas ordinarias e extraordinarias de atención ao alumnado con 

necesidades específicas de apoio educativo para contribuír á consecución das 

competencias básicas e dos obxectivos das diferentes etapas e ensinanzas. 

 

3.2. ACTUACIÓNS DIRIXIDAS A GARANTIR A PARTICIPACIÓN DA COMUNIDADE 

EDUCATIVA 

Tanto o profesorado como as familias debemos seguir mellorando a nosa formación e 

comunicación de maneira que a participación na comunidade educativa mellore día a día e 

así tratamos de facer.  

As mestras e mestres asistirán a cursos de formación dos que nos fornece a Consellería de 

Educación dende os centros de formación de profesorado e compartirán información acerca 

de outros simposios, xornadas, cursos ou similares organizados por outras entidades como 

sindicatos, asociacións... 

Dende o centro colabórase co concello para implicar os pais e nais na educación dentro e 

fóra do centro escolar e así son convidados en diversas ocasións a participar en obradoiros, 

charlas e festividades nas que o centro participa ou que o mesmo organiza: reunión e 

convivencia de inicio de curso; celebración de Nadal; conmemoración do día da non 

violencia de xénero; celebración do Entroido; reunións trimestrais con motivo da entrega de 

notas; festa de fin de curso, e outras similares en función do calendario escolar de cada ano 

lectivo. 

No CEIP Valle-Inclán existe un plan para a potenciación e organización das relacións coa 

comunidade e a familia que ten como obxectivos prioritarios facilitar ás familias información 

periódica sobre:  

o Obxectivos xerais do centro e modo de acadalos. 

o Contidos mínimos esixidos. 

o Obxectivos específicos das distintas áreas e niveis educativos. 
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o Obxectivos acadados polos alumnos e obxectivos non acadados. 

o Forma de avaliar. 

o Actividades que poden realizar os nenos en fins de semana e períodos de 

vacacións. 

o Actividades que se desenvolven no Centro e nas saídas. 

o Informar sobre a normativa do Centro. 

o Manter reunións periódicas cos pais citándoos no centro. 

o Entrega de notas aos pais ao remate de cada trimestre. 

o Información sobre calquera novidade que afecte ao rendemento do alumno, ou 

ben novidades sobre novas a nivel educativo que sexan do seu interese. 

o Informar sobre todos os horarios. 

E, así mesmo, pretende facilitar asesoramento sobre a educación dos nenos fóra do horario 

escolar, manter un contacto a través de reunións periódicas coa educadora familiar do 

Concello, a cal, realizou un seguimento a través de entrevistas con algún alumno e ca súas 

familias., en cursos pasados e involucrar cada vez máis as familias nas actividades que se 

realizan no Centro. [Para mais información débese ler o punto 5 do presente documento] 

 

3.3. ACTUACIÓNS DIRIXIDAS Á PREVENCIÓN DAS CONDUCTAS CONTRARIAS ÁS 

NORMAS DE CONVIVENCIA. 

As normas de convivencia son presentadas co plan de convivencia ao principio de curso 

ás familias, ao alumnado e ao profesorado. Trátase sempre de manter unha actuación 

coherente dende profesorado en materia de convivencia para evitar ambigüidades e 

contradicións que poidan confundir o alumnado e propiciar diferentes comportamentos 

segundo o docente presente. 

Ademais organízanse distintas actividades e proxectos con intención de sensibilizar ao 

alumnado sobre a necesidade e importancia de respectar as normas de convivencia, da 

resolución pacífica dos conflitos e de manter unha actitude positiva cara nos mesmos e os 

demais que nos permitan desenvolvernos de maneira harmónica e feliz como persoas.  

Dende o centro promoveranse os programas para a adquisición de habilidades e 

competencias sociais, para que xeren hábitos, comportamentos, pensamentos e emocións 

como asertividade, empatía, saber escoitar, definir problemas, avaliar solucións, negociar e 

capacidade de desculpa. Con estes programas buscarase ensinar a ser persoa, a 

comportarse e a convivir. Estas competencias socioemocionais permitirán mellorar o clima 

de convivencia da aula, favorecer o rendemento académico e mellorar as relacións 
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interpersoais. Pero para que estes programas funcionen de maneira axeitada e productiva é 

preciso a concienciación de todo o centro educativo e a implicación máxima dos diferentes 

órganos. 

Para mais información débese ler o punto 5 do presente documento. 

 

3.4. MEDIDAS PARA PREVIR, DETECTAR E RESOLVER OS CONFLICTOS  

Os compromisos de convivencia son moi importantes para previr, detectar e resolver os 

conflito, por iso, dende o centro, as normas de convivencia adquiren relevancia dende o 

principio de curso e dentro de cada aula se establecen tamén unhas normas de aula 

propias, diferentes aínda que coherentes entre elas e adaptadas para que as diversas 

necesidades das materias impartidas en cada unha delas teñan unha resposta.  

Tratándose de alumnado de idades tan diferentes que comparten espazos e mesmo 

actividades ao longo do día é fundamental que o profesorado supervise en todo momento 

aos nenos e as nenas para comprobar que os conflitos que xorden entre eles se resolven 

de maneira axeitada e pacífica. Ademais do control visual é importante concienciar aos 

nenos e as nenas sobre estes aspectos e para iso organízanse actividades que lles 

ensinan a importancia do escoita e do diálogo e tamén de xeito extraordinario cando se 

precisa se dedican tempos para axudalos nesa resolución de conflitos para que así vexan 

exemplos de como mellorar. 

Ademais a mediación é un recurso moi valioso que se trata de dar a coñecer ao alumnado 

para que iso lles permita utilizalo entre eles sempre que sexa posible. Cando as situacións o 

demandan os mestres e as mestras interveñen como mediadores para axudar aos 

estudantes a resolver os problemas de convivencia da maneira mais satisfactoria e 

enriquecedora para todos e todas. 

Para previr e resolver os conflitos de maneira pacífica é moi importante que as relacións 

interpersoais sexan positivas, en ocasións pode ser preciso melloralas e para iso 

levaranse a cabo actuacións que promovan: 

 A participación de todo o alumnado nos xogos e outras actividades evitando as 

exclusións. Os instrumentos e medios polos que se logrará será mediante: 

– A realización de entrevistas individuais co alumnado que rexeita os seus 

compañeiros, recollendo información e reflexionando sobre as actitudes de 

rexeitamento cara aos compañeiros e compañeiras procurando que se poñan no lugar 

do rexeitado e perciban os seus sentimentos. 
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– A transmisión na aula de mensaxes de acollida a todos os compañeiros nos nosos 

xogos (todos podemos xogar, só non xoga o que non quere ou non cumpre as normas 

do xogo ou do centro).  

- O coidado das relacións entre o profesorado e do profesorado coas familias, de 

xeito que constitúan un modelo para as relacións entre o alumnado.  

 Ensinar a dialogar como un medio para confrontar ideas, defender os nosos puntos de 

vista, argumentalos, fomentando todas as actitudes básicas que o fan posible (escoita, 

comprensión, respecto das formulacións das outras persoas, argumentación, 

sinceridade e calma), para facer do diálogo unha estratexia habitual nas situacións da 

vida do centro.  

 Incrementar as actividades en parellas e pequenos grupos e na medida do posible 

introducir técnicas de traballo cooperativo.  

 Fomentar a través do traballo en grupo a valoración persoal de cada alumno, axudando 

a que perciban que as súas achegas son importantes para o grupo.  

 Formular como obxectivo educativo aprender a traballar en grupo, planificando a súa 

consecución e valorando o seu logro nas avaliacións.  

 Formular as actividades en pequenos grupos cooperativos, transmitíndolle ao 

alumnado os obxectivos que pretendemos lograr, as tarefas que deben realizar, as 

tarefas e os roles que lles corresponden aos diferentes membros do grupo, os recursos 

dispoñibles e o tempo.  

 Potenciar o traballo en equipo do profesorado como modelo do traballo en equipo do 

alumnado e como medio para desenvolver un proxecto común de centro e desenvolver 

unha cultura de colaboración.  

 Educar sentimentos, actitudes e valores, ensinando a:  

– Expresar adecuadamente as emocións, recoñecer as dos demais e asumir actitudes 

de respecto cara ás emocións dos demais.  

– Desenvolver a empatía, poñéndose no lugar dos outros.  

– Coñecer as consecuencias emocionais que poden ter as formas de relacionarse cos 

compañeiros e compañeiras.  

– Ser asertivos superando a timidez e a inseguridade.  

– Identificar as situacións de violencia/abuso.  

– Rexeitar adecuadamente os violentos e abusóns e a non valorar estes modelos de 

comportamento. 
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 Aplicar programas específicos para o traballo de valores coma o respecto e a 

solidariedade, habilidades básicas de interacción social e hábitos e actitudes que 

fomenten a convivencia, dedicando tempo semanal a este tipo de programas.  

 Introducir estratexias específicas de desenvolvemento emocional, habilidades 

sociais e axuda persoal.  

 Organizar grupos de traballo que favorezan as relacións persoais.  

 Traballar na clase sobre modos adecuados de relación: falar, escoitar con respecto 

aos demais...  

 Proporcionarlle ao alumnado unha educación para a igualdade entre mulleres e 

homes. Para iso será preciso: 

– Incliuir na programación polo menos unha medida conducente a cumprir con este 

obxectivo.  

– Os titores e as titoras elaborarán material didáctico para aplicar nas titorías 

presenciais que aborden os valores de participación, solidariedade e tolerancia, 

respectando o principio de non discriminación entre os sexos; o cuestionamento e 

rexeitamento dos estereotipos sexistas (na publicidade, na linguaxe, nas relacións 

interpersoais, nos xogos…).  

– Valorar a necesidade de fomentar por igual expectativas profesionais para homes e 

mulleres.  

– Dar a coñecer a contribución feita polas mulleres no campo das matemáticas, das 

ciencias, da filosofía… 

 

Unha vez que os problemas de convivencia xurdan tomaranse medidas de intervención 

directa para resolver as situacións seguindo os pasos detallados a continuación: 

 Protocolo de actuación fronte aos conflitos na aula.  

– Documentación (folla de avaliación actitudinal e parte de faltas).  

– Actuacións do profesorado de aula: recollida por parte do profesorado no seu 

rexistro.  

– Actuacións do profesorado titor e do departamento de orientación: recollida por parte 

do profesorado no seu rexistro.  

– Actuacións do equipo directivo.  

 Protocolo de actuación ante unha agresión.  

– Realizar entrevistas individuais coas persoas agredidas, pescudando ata que punto 

lle afectou a agresión, reforzándoo e mellorando a súa autoestima.  
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– Realizar entrevistas individuais coas persoas agresoras, co obxecto de reflexionar 

sobre os seus actos e actitude (individual/grupo), facéndoas tomar conciencia sobre a 

responsabilidade que temos sobre as consecuencias das nosas accións, esixíndolle 

que pida desculpas e asegure que a agresión non se vai volver repetir.  

– Inducir o alumnado a solicitar a axuda dos profesores en caso de agresión.  

 Rexistro dos conflitos que se producen no centro co fin de ter unha visión real da 

convivencia no centro que permita, fundamentándose na evidencia, introducir as 

modificacións necesarias para a regulación da convivencia do centro.  

 Solicitude do apoio e asesoramento do orientador ante os indicios ou situacións que 

poden derivar en posible acoso.  

 Aplicación de programas para a adquisición de habilidades e técnicas de resolución de 

conflitos mediante a negociación.  

 Traballo mediante debuxos ou carteis, conceptos de convivencia e descrición do 

maltrato.  

 Abordaxe das consecuencias sociais e éticas que supón o comportamento violento 

 Explicitación das medidas de protección ás vítimas e as responsabilidades éticas de 

todos os membros da comunidade educativa 

 Aplicación da mediación como técnica de resolución de conflitos. 

Para mais información débese ler o punto 5 do presente documento. 

 

3.5. MEDIDAS PARA PROMOVER A CONVIVENCIA NO CENTRO. 

Por todo o dito anteriormente organizaranse programas e actividades dende o centro que 

promovan o diálogo, o traballo cooperativo, a cohesión do grupo, a motivación, a 

implicación, a empatía, a autoestima, o coñecemento do propio medio que os rodea para 

aceptalo e valoralo como se merece, a comunicación directa dende a comprensión para así 

mellorar a sinceridade e confianza entre pares e tamén entre alumnado e profesorado. 

Estas actividades abranguen dende charlas informativas e debates dentro da aula nas que 

se analicen aspectos negativos e positivos da convivencia no centro ata celebracións de 

diferentes festividades nas que se conmemoran ou celebran valores de amor e fraternidade. 

Para máis información ao respecto debe lerse o apartado cinco deste documento. 
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4. PROTOCOLO PARA A PREVENCIÓN, DETECCIÓN E TRATAMENTO DAS SITUACIÓNS 

DE ACOSO ESCOLAR  

No centro escolar lévanse a cabo campañas de sensibilización contra o acoso escolar, 

dirixidas a toda a comunidade educativa coa intención de que axuden a previlo e a preparar 

a alumnado, profesorado, familias e persoal non docente para detectalo e reaccionar e 

intervir fronte a este.  

Ao tratarse dun centro pequeno o seu ambiente familiar favorece a existencia de canles que 

facilitan ás vítimas a exteriorización das situación de acoso, a súa relación cos adultos é 

cordial e cun grande sentimento de confianza cara os mesmos e o feito de coñecer a 

directora, e ter sido a mesma a súa titora de educación infantil, axuda moito a que o 

neno/nena fale con sinceridade e sen medo. Será entón a directora a responsable da 

atención á vítima e no caso de existir unha situación de acoso escolar seguiranse os pasos 

establecidos polo protocolo proposto pola xunta para estas situacións e todo o estipulado no 

artigo 30.2 da Lei 4/2011 do 30 de xuño. [Ver anexo 5] 

 

5. CONCRECIÓN DAS ACTUACIÓNS  

 

Obxectivo Acción/Actuación Responsable Tempos  Indicadores de logro 

/Criterios de avaliación 

Favorecer as relacións 

alumno-alumno, alumno-

mestre, alumno-persoal 

laboral, e mestre-

pais/nais/titores legais; e 

dicir, crear un clima de 

boa relación e confianza 

entre todos os membros 

da comunidade 

educativa. 

 

Organización de actividades 

nas que non só o alumnado 

participe, senón que 

implique a diversos axentes 

da comunidade educativa: 

familias, persoal laboral non 

docente, profesorado. 

Dirección e 

claustro de 

profesores 

Como mínimo co gaio 

de: 

- Magostos 

- Nadal 

- Entroido 

- Fin de curso 

Grao de participación dos 

axentes non docentes nin 

alumnado nas actividades / 

Un número razoable de 

familias participaron con 

agrado nas celebracións. 

Detectar os problemas 

de convivencia, marcar 

prioridades, resolver 

conflitos que se 

presenten e adoptar 

compromisos. 

- Fomentar a participación 

de toda a comunidade 

educativa nas enquisas 

levadas a cabo dende a 

Consellería de educación  

- Analizar os resultados 

das enquisas e 

Titores 

 

 

 

 

Claustro de 

profesores e 

Dende que se teña 

coñecemento dos 

prazos de realización 

das enquisas. 

 

Dende que se teñan 

os resultados das 

Grao de participación / 

participación dun mínimo dun 

50 % para que os resultados 

podan ser significativos. 

 

 

Grao de coincidencia entre 
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comparalos cos datos 

observados polo 

profesorado no día a día 

- Por en práctica os 

protocolos establecidos e 

utilizar os documentos 

precisos para o rexistro e 

constancia dos sucesos 

contrarios as normas, das 

súas medidas correctoras 

e dos acordos acadados 

dirección 

 

 

Dirección e 

profesorado 

enquisas 

 

 

Durante todo o curso 

as percepcións do claustro e 

os resultados das enquisas. 

 

 

Constancia da 

documentación requerida / 

Todos os campos están 

cubertos de maneira 

completa.  

Darlle papel de 

mediadores aos rapaces 

para intervir nas disputas 

con outros rapaces 

Formación ao alumnado en 

mediación 

Orientador 

Claustro de 

profesores 

Finais da primeira 

avaliación ou comezo 

da 2ª 

O alumnado recibiu a 

formación, comprende e 

adquire coñecementos en 

mediación / O alumnado pon 

en práctica con éxito o 

aprendido 

Asignar papel de 

mediador aos mestres 

para resolución de 

conflitos 

Formación ao profesorado 

en mediación 

Orientador Principio de curso O profesorado recibiu a 

formación, comprende e 

adquire coñecementos en 

mediación / O profesorado 

pon en práctica con éxito o 

aprendido 

Darse conta da 

necesidade de normas 

para mellorar  a 

convivencia do centro, 

analizalas, chegar a 

consenso e adoptar 

compromisos de 

cumprimento 

- Actividades para 

sensibilizar ao alumnado 

sobre as normas de 

convivencia. 

- Proxectos sobre a non-

violencia e a resolución 

pacífica dos conflitos.  

- Proxecto ou actividades 

centradas e fomentar 

unha actitude positiva 

cara nos mesmos e os 

demais. 

Dinamizadora 

da convivencia e 

titoras 

 

Dinamizadora 

da convivencia e 

titoras 

 

Dinamizadora e 

claustro  

Principio de curso 

 

 

 

Principio segundo 

trimestre 

 

 

Terceiro trimestre 

Realizáronse as actividades/ 

Realizáronse as actividades 

e foron valoradas 

positivamente. 

 

 

Realizáronse as actividades/ 

Realizáronse as actividades 

e foron valoradas 

positivamente. 

 

Realizáronse as actividades/ 

Realizáronse as actividades 

e foron valoradas 

positivamente. 

Acadar a aplicación e a 

participación directa das 

Formación do profesorado  Dirección Ao longo do curso Participouse en actividades 

de formación / Participouse 
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familias así como do 

resto da comunidade 

educativa no ensino e no 

proceso educativo 

en actividades de formación 

e foron valoradas 

positivamente. 

Avanzar no respecto 

entre todos os membros 

da comunidade 

educativa e na mellora 

da convivencia escolar. 

- Actividades para 

sensibilizar ao alumnado 

sobre o valor da 

diversidade 

- Proxectos sobre a non-

discriminación.  

- Proxecto ou actividades 

centradas e fomentar a 

autoestima e a expresión 

de sentimentos 

Claustro e 

orientador 

1º trimestre 

 

 

 

2º trimestre 

 

3º trimestre 

O alumnado recibiu a 

formación, comprende e 

aplica o aprendido / O 

alumnado pon en práctica 

con éxito o aprendido 

Sensibilizar sobre a 

importancia da 

convivencia como parte 

fundamental para o 

desenvolvemento 

persoal e social do 

alumnado 

Sesións dedicadas a 

actividades para ensinar a 

dialogar fomentando as 

actitudes básicas que o fan 

posible (escoita, 

comprensión, respecto das 

formulacións das outras 

persoas, argumentación, 

sinceridade e calma). 

Claustro e 

orientador do 

centro 

Dende o 1º ata o 3º 

trimestre 

O alumnado recibiu a 

formación, comprende e 

adquire pautas de 

comportamento / O 

alumnado pon en práctica 

con éxito o aprendido 

Fomentar valores como 

solidariedade, a 

dignidade da persoa, a 

igualdade, o respecto, 

tolerancia 

Xornadas ou charlas sobre: 

- Igualdade 

- Solidariedade 

- respeto e non 

violencia 

- acoso escolar 

Dirección, 

claustro , 

comunidade 

educativa ou 

institucións. 

 

1º ou 2º trimestre 

Finais do 1º trim. 

Principios 2º trim. 

 

Terceiro trimestre 

Realizáronse as actividades/ 

Realizáronse as actividades 

e foron valoradas 

positivamente. 

 

Que o alumno adquira 

habilidades para a 

prevención e para a 

resolución de conflitos, 

que lles permitan 

desenvolverse con 

autonomía no ámbito 

familiar e doméstico, así 

como nos grupos sociais 

cos que se relacionen 

Programa para a 

adquisición de habilidades e 

competencias sociais 

 

Claustro e 

orientador do 

centro 

Dende o 1º ata o 3º 

trimestre 

Realizáronse as actividades/ 

Realizáronse as actividades 

e foron valoradas 

positivamente. 
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6. NORMAS DE CONVIVENCIA DO CENTRO. 

Enténdese as normas como un elemento que favorece o traballo, facilita a tarefa educativa, 

e mellora o nivel de convivencia. Considéranse faltas contra as normas de convivencia as 

accións ou omisións que impidan o normal desenvolvemento do traballo escolar e degraden 

o nivel de convivencia, e dicir, que o alumnado non cumpra cos seus deberes.  

Ao longo deste documento quedan detalladas as normas básicas de convivencia e a 

corrección do non cumprimento das mesmas, que teñen que ter un carácter educativo e 

recuperador, ademais, a imposición das correccións previstas respectarán a 

proporcionalidade coas condutas non permitidas en que incorre o alumno/a e deberán 

sempre contribuír á mellora do seu proceso educativo.  

Terase en conta tamén, as circunstancias persoais, familiares ou sociais do alumno antes de 

resolver o procedemento corrector, polo que se poderá solicitar os informes que se estimen 

necesarios.  

Os incumprimentos das normas de convivencia analizaranse e valoraranse conxuntamente 

entre o alumno a súa familia o titor e profesorado implicado co fin de pactar medidas a 

tomar.  

Segundo establece a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da 

comunidade educativa e no RRI, as Normas de Convivencia son de obrigado cumprimento 

para todas os alumnos do Centro e responden á necesidade de manter, tanto dentro das 

aulas como no resto do recinto escolar, un clima adecuado á tarefa formativa propia do 

Centro, será de aplicación en todos os sectores da comunidade educativa e en todas as 

actividades que se realicen no recinto escolar, igualmente durante a realización de 

actividades complementarias e extraescolares e servizos educativos complementarios. 

Dereitos e deberes da convivencia e participación directa 

O Centro pretende valorar e recoñecer as accións positivas máis que o impor unha orde 

estrita de sancións, pondo especial coidado na prevención de actuacións contrarias ás 

Normas de Convivencia. Aínda así, consideramos, que establecer unhas medidas 

correctoras é necesario para unificar criterios e determinar actuacións que corrixan as 

accións contrarias ás Normas de Convivencia.  

Constituirán faltas de disciplina todas as accións que atentan contra:  

▪ Normal funcionamento da vida escolar.  

▪ Respecto a calquera membro da Comunidade Educativa.  

▪ Traballo escolar.  
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▪ A conservación do material e as instalacións. 

Dereitos e deberes das nais e pais ou das titoras ou titores.  

As nais e pais ou as titoras ou titores, en relación coa educación dos seus fillos ou fillas 

ou pupilos ou pupilas, son titulares dos seguintes dereitos de convivencia e 

participación, sen prexuízo dos establecidos nas leis orgánicas de educación:  

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

educativa.  

b) A estar informados sobre o progreso da aprendizaxe e integración socio educativa dos 

seus fillos ou fillas ou pupilos ou pupilas, para o que se lles facilitará o acceso ao 

profesorado e aos membros dos equipos directivos dos centros docentes.  

c) A recibir información sobre as normas que regulamentan a convivencia nos centros 

docentes.  

d) A ser oídos, nos termos previstos por esta lei, nos procedementos disciplinarios para 

a imposición de medidas correctoras de condutas contrarias á convivencia dos seus fillos 

ou fillas ou pupilos ou pupilas.  

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

participación directa que estableza a Administración educativa.  

Así mesmo, como primeiros responsables da educación dos seus fillos ou fillas ou 

pupilos ou pupilas, teñen os seguintes deberes:  

a) Coñecer, participar e apoiar a evolución do seu proceso educativo, en colaboración co 

profesorado e cos centros docentes.  

b) Coñecer as normas establecidas polos centros docentes, respectalas e facelas 

respectar, así como respectar e facer respectar a autoridade e as indicacións ou 

orientacións educativas do profesorado no exercicio das súas competencias. 

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 ou fillas ou pupilos ou pupilas.  

Dereitos e deberes do alumnado.  

Recoñécenselle ao alumnado os seguintes dereitos básicos de convivencia escolar, sen 

prexuízo dos establecidos nas leis orgánicas de educación: 

a. A recibir unha formación integral e co educativa que contribúa ao pleno 

desenvolvemento da súa personalidade nun ambiente educativo de convivencia, 

liberdade e respecto mutuo.  

b. A que se respecten a súa identidade, integridade e dignidade persoais.  
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c.  Á protección integral contra toda agresión física ou moral, e en particular contra as 

situacións de acoso escolar.  

d.  A participar directamente no proceso educativo cando sexa consultado pola 

Administración educativa, nos termos previstos no título IV desta lei.  

e.  A participar na confección das normas de convivencia e na resolución pacífica de 

conflitos e, en xeral, a participar na toma de decisións do centro en materia de 

convivencia.  

Son deberes básicos de convivencia do alumnado:  

a. Participar e colaborar na mellora da convivencia escolar e na consecución dun 

adecuado clima de estudo no centro, respectando o dereito dos seus compañeiros 

ou compañeiras á educación.  

b.  Respectar a dignidade e as funcións e orientacións do profesorado no exercicio 

das súas competencias, recoñecéndoo como autoridade educativa do centro. 

c. Respectar a liberdade de conciencia, as conviccións relixiosas e morais, a 

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

intimidade dos restantes membros da comunidade educativa.  

d.  Respectar as normas de organización, convivencia e disciplina do centro docente. 

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

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

convivencia dos seus respectivos centros docentes.  

g.  Seguir as directrices do profesorado respecto da súa educación e aprendizaxe.  

h. Asistir a clase con puntualidade e co material preciso.  

Dereitos e deberes do profesorado.  

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

recoñécenselle os seguintes dereitos: 

a) A ser respectado, recibir un trato adecuado e ser valorado polo resto da comunidade 

educativa e pola sociedade en xeral no exercicio das súas funcións. 

b) A desenvolver a súa función docente nun ambiente educativo adecuado no que se 

preserve en todo caso a súa integridade física e moral.  

c) A participar e recibir a colaboración necesaria para a mellora da convivencia escolar e 

da educación integral do alumnado.  

d) A que se lle recoñezan as facultades precisas para manter un adecuado ambiente de 

convivencia durante as clases e as actividades e os servizos complementarios e 

extraescolares.  
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e) Á protección xurídica adecuada ás súas funcións docentes.  

f) A participar directamente no proceso educativo cando sexa consultado pola 

Administración educativa, nos termos previstos no título IV desta lei.  

g) A acceder á formación necesaria na atención á diversidade e na conflitividade escolar 

e recibir os estímulos máis axeitados para promover a implicación do profesorado en 

actividades e experiencias pedagóxicas de innovación educativa relacionadas coa 

convivencia e a mediación. 

Son deberes do profesorado:  

a) Respectar e facer respectar as normas de convivencia escolar e a identidade, 

integridade e dignidade persoais de todos os membros da comunidade educativa.  

b) Adoptar as decisións oportunas e necesarias para manter un adecuado ambiente de 

convivencia durante as clases e as actividades e os servizos complementarios e 

extraescolares, corrixindo, cando lle corresponda a competencia, as condutas contrarias 

á convivencia do alumnado ou, no caso contrario, poñéndoas en coñecemento dos 

membros do equipo directivo do centro.  

c) Colaborar activamente na prevención, detección e erradicación das condutas 

contrarias á convivencia e, en particular, das situacións de acoso escolar.  

d) Informar ás nais e pais ou ás titoras ou titores sobre o progreso da aprendizaxe e 

integración socio educativa dos seus fillos ou fillas ou pupilos ou pupilas, cumprindo as 

obrigas de dispoñibilidade dentro do horario establecido no centro para a atención a 

aqueles que lle impoña a normativa aplicable.  

e) 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.  

 

NORMAS RELACIONADAS COA ÓRGANIZACIÓN DO CENTRO  

A DISTRIBUCIÓN HORARIA: das clases será realizada ao comezo de curso, e haberá 

unha copia no taboleiro da sala de Mestres, así como o horario e quendas de gardas de 

recreo, de transporte, gardas de clase e o parte de faltas do profesorado indicando o día e 

horas que un docente faltou e chegou tarde.  

O horario lectivo será de 09:10 a 14:10 horas, o período de lecer de 11:55 a 12:25 horas e 

co comedor de 14:10 a 15:10 horas de outubro a maio e nos meses de setembro e xuño de 

14:00 a 15:00 horas.  
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Ningún alumno/a permanecerá fóra da aula en período lectivo nin dentro do recinto escolar 

sen permiso do titor ou do profesor/a de garda de recreo, salvo nos días nos que a 

meteoroloxía non permita saír o patio; cando así ocorra o alumnado terá que estar no 

espazo habilitado para tal función e non poderán estar polos corredores. Para ir ao servizo 

terán que pedir permiso ao docente que estea de garda de recreo.  

ENTRADAS E SAÍDAS: Todo o alumnado, salvo excepcións xustificadas, accederá ao 

patio pola parte traseira deste salvo cando chova, que poderá acceder ao centro pola porta 

principal.  

O bo funcionamento das entradas será regulado no exterior polo profesor de garda de 

transporte dende a chegada do transporte escolar ata a entrada ás aulas é dicir, dende as 

08:50 ata as 09:10 horas  

O alumnado permanecerá no patio ou na entrada principal no caso de que chova, ata que 

toque o timbre, nese momento formarán filas por curso para acceder ás aulas en orden. O 

alumnado de Infantil entrará de primeiro e a continuación os de Primaria de primeiro a 

sexto. Antes de ir á clase os alumnos que o necesiten poderán ir ao servizo baixo 

supervisión do profesor encargado da clase nese momento.  

O timbre soará ao principio e final do período lectivo e ao comezo e final do momento de 

lecer.  

As persoas non pertencentes ao centro que acompañen ao alumnado non poderán 

acceder sen consentimento a outras zonas do centro que non sexa a porta principal.  

Nos cambios de aula os alumnos/as terán que ir polos corredores en fila en silencio, os 

máis cativos irán acompañados pola mestra/e.  

Durante as horas de clase, se algún neno/a necesita ir ao baño terá que pedir permiso ao 

profesorado. Só poderán ir individualmente.  

Ao rematar a xornada o alumnado de primaria irá ao servizo antes de formar filas para 

entrar en orde e silencio ao comedor, este proceso será supervisado polo profesorado co 

que acaban de ter clase, este docente entrará ao comedor cos alumnado que estará en fila, 

esperará a que se senten e garden silencio antes de abandonar o comedor. Será o persoal 

do comedor quen sirva a comida e se faga cargo do alumnado a partir dese momento. O 

alumnado de Educación Infantil sairá ao seu servizo 5 minutos antes para a continuación 

lavar as mans nas súa clase e coller as mochilas e chaquetas para formar fila para entrar de 

primeiros ao comedor sempre baixo a atención do profesorado co que acaban de ter clases 

e o cal tamén entrará cos alumnos ao comedor e permanecerá ata que estean ben 

sentados/as e preparados/as para que lle sirvan a comida.  
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Se algún alumno/a non come no comedor este terá que ser recollido polos seus titores ás 

14:10 horas na porta principal e, tras avisar ao titor ou a Responsable do Centro e ter 

cuberto e firmado o permiso para levarse ao alumno, este será entregado polo profesorado 

que corresponda.  

Se un alumno/a non fixera uso do servizo do comedor as nais/país ou titores legais 

responsabilizaranse de recoller ao alumnado con puntualidade as 14:10 horas na porta 

principal do centro, no caso de incumprimento reiterado poderase aplicar o protocolo de 

absentismo.  

O alumnado do Comedor será recollido ao seu remate 15:10 horas na porta principal polas 

acompañantes do transporte.  

O día que haxa actividades extraescolares para o alumnado, as familias, os titores ou 

persoas autorizadas por estes poderán recoller ao alumnado e acceder ao centro pola porta 

principal á saída do comedor. Os alumnos que non se queden a ditas actividades serán 

recollidos polas coidadoras do transporte que acompañarán aos alumnos ata os autobuses 

que estarán aparcados na explanada do pavillón de deportes. O día das actividades a porta 

principal do centro permanecerá aberta ata as 17:30 horas aproximadamente. Ningún 

alumno/a transportado poderá quedar no recinto escolar sen autorización previa do 

pai/nai/titor legal do mesmo.  

O centro manterá a porta principal pechada mentres o alumnado permaneza na escola.  

Para que un alumno/a poda saír do centro en horario escolar terá que vir algún dos titores 

a buscalo e cubrir e asinar a solicitude de permiso para saír do centro.  

Ningún/ha alumno/a abandonará o recinto escolar durante o horario lectivo con outra 

persoa ou persoas que non sexan os titores; salvo que estes dean o seu consentimento por 

escrito.  

NO PATIO: Todo o alumnado do centro terá o mesmo horario de lecer, será vixiado polo 

profesor de garda de recreo ao que lle corresponda ese día e será este o encargado de que 

se cumpran as normas e que as entradas se fagan con normalidade. En caso de que falte o 

docente ao que lle correspondía a garda de recreo será a dirección quen asigne a outro 

docente ou será ela mesma a que faga estas funcións.  

Os alumnos/as deberán utilizar as papeleiras ou cubos de lixo, tanto no patio como en 

calquera dos espazos do colexio ou no Pavillón de Deportes.  

Os Alumnos de Ed. Infantil terán que xogar no areeiro ou cerca del preferentemente e non 

poderán ir á pista de cemento cando os alumnos/as de Primaria estean xogando co balón. 

Ningún alumno/a poderá volver a entrar ao centro sen antes non pedir permiso para elo.  
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Están prohibidos os xogos violentos ou discriminatorios.  

Está prohibido que o alumnado se colgue das porterías, das varandas, polas de árbores ou 

que se suban aos muros ou calquera elemento perigoso.  

Se cando o alumnado está no patio xogando ao balón este sae fóra do recinto, o alumnado 

terá que avisar ao profesor de garda para que se llo comunique ao resto dos docentes e 

que un deles saia a buscalo.  

Se o alumnado solicitou permiso para empregar material deportivo ou lúdico, este terá que 

ser devolto e en bo estado unha vez rematado o recreo. Os xoguetes da sala de xogos 

terán que ser recollidos e ordenados unha vez remate o momento de xogar. E, por suposto, 

terán que ser coidados.  

O alumnado que se lesione acudirá ao profesor que estea de garda o cal intervirá de 

acordo cas normas do centro.  

Se se produce un conflito grave será a persoa de garda a que actuará para tratar de 

solucionar o problema ou conflito.  

Se o tempo non permite saír o patio, todo o alumnado irá a sala de xogos e cumprirá as 

mesmas normas citadas anteriormente.  

Ao rematar o momento de lecer soará o timbre e os alumnos formarán fila e irán ao servizo 

seguindo o mesmo proceso que cando entraron pola mañá.  

 

INSTALACIÓNS DEPORTIVAS: O Pavillón de Deportes será de uso exclusivo para á 

materia de Educación Física durante o horario lectivo; a non ser que a dirección por algunha 

circunstancia especial determine excepcionalmente outro uso.  

O Pavillón permanecerá pechado con chave e a encargada de abrilo e pechalo será o/a 

profesor/a de Ed. Física, o mesmo ocorrerá co cuarto onde se garda material que empregan 

para realizar as actividades. Nestas instalacións se cumprirán as mesmas normas que no 

resto dos espazos do Centro.  

Para participar nas actividades de Ed. Física o alumnado terá que traer chándal e tenis.  

 

ESPAZOS DE USOS MÚLTIPLES: Será de uso da Comunidade Educativa pero por 

necesidades en actividades extraescolares ou complementarias poderán ser empregadas 

por outras persoas previa solicitude e autorización.  
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AULAS:  

No caso de ausencia dalgún profesor/a, o que teña que substituír deberao facer o mesmo 

tempo que tería o docente substituído.  

Non se permitirá comer gomas de mascar nin lambetadas ou calquera outro alimento nas 

aulas, agás en actividades programadas ou por motivos médicos xustificados.  

Durante as clases ningún alumno/a entorpecerá o labor do profesor/a nin dos seus 

compañeiros.  

Mestras que o alumnado estea nas aulas se algún neno/a necesita ir ao baño terá que 

pedir permiso ao profesor. Só poderá ir dun en un.  

Se o comportamento xeral do grupo impide o correcto funcionamento da clases o profesor 

poderá suspender a actividade e cambiala por outra.  

O alumnado será o responsable do mobiliario e do material da aula polo que deberá 

comunicarlle ao profesorado calquera problema co mesmo.  

O alumnado manterá a aula limpa e non tirará nada polas fiestras.  

O alumnado non poderá utilizar na aula nin traer ao centro teléfonos móbiles como 

mecanismo de comunicación, salvo con permiso expreso do profesorado e da dirección e 

por motivos médicos xustificados ou para a correcta utilización como ferramenta 

pedagóxica.  

Non se permitirá o acceso ás aulas de persoal alleo ao centro salvo por unha urxencia ou 

porque fosen citados por algún profesor/a previamente.  

 

TITORES / TITORÍAS: A asignación de titores aos grupos realizaranse no mes de 

setembro seguindo a normativa vixente; tendo preferencia agora de escoller o docente con 

destino definitivo no centro e máis antigo.  

As funcións dos titores serán:  

Participar nas actividades de orientación e no desenvolvemento do plan de acción titorial.  

Proporcionar no principio de curso, aos alumnos/as e ás familias, información documental, 

calendario escolar, horarios, horas de titoría, actividades extraescolares e complementarias 

previstas, programas escolares e criterios de avaliación do grupo…  

Consultar o expediente académico ou calquera outro documento que sirva para coñecer as 

características persoais e escolar de cada alumno da titoría e que repercutan no 

rendemento académico.  

Informar ao equipo de docentes do grupo das características dos alumnos.  
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Realizar un seguimento dos procesos de ensinanza – aprendizaxe para detectar 

dificultades e necesidade especiais co obxecto de buscar solución o antes posible.  

Realizar as entrevistas cos país, e atender nas reunións de titorías ( no día e hora 

acordado no claustro ); aos país que o soliciten o cando sexa necesario para informar sobre 

o rendemento académico dos seus fillos.  

Manterase unha reunión global con todos os país no mes de Outubro para informarlle de 

todos os puntos que se acorden no primeiro claustro de profesores e informarlles sobre as 

liñas de traballo e actuacións que levarán a cabo.  

O titor vixiará ao seu grupo de alumnos/as nas diferentes actividades e nas saídas, 

atenderá co resto de profesores aos alumnos no momento de lecer, fará gardas de 

transporte segundo a asignación da dirección. Ademais deberá cubrir informes, firmar actas, 

poñer as notas, cubrir as cualificación no programa de Xade, adoptar a decisión da 

promoción ou non do alumno, coordinar a sesión de avaliación, realizar as adaptacións 

curriculares necesarias, coordinar o axuste das diferentes metodoloxía, controlar a falta de 

asistencia ou puntualidade dos alumnos.  

É obriga do profesorado asistir ás reunións de claustro, orientación…, e todas as que 

corresponda e que se lle convoque.  

Facilitar a integración do alumnado novo ao grupo e fomentar a súa participación nas 

actividades do centro.  

Orientar e solucionar as inquedanzas dos alumnos e mediar nos conflitos dos alumnos da 

súa titoría.  

Fomentar a colaboración das familias nas actividades de apoio á aprendizaxe e orientación 

dos seus fillos.  

Todas aquelas funcións que se podan ir encomendando para mellorar o desenvolvemento 

da acción titorial.  

 

TRANSMISIÓN DA INFORMACIÓN: En beneficio da claridade e da eficacia informativa 

calquera información de interese para os país / titores do alumnado será transmitida a 

través de notas informativas ás familias e exposta na entrada principal do Colexio. 

Cando se trate de información persoal ou sobre aspectos académicos individuais, a titora 

porase en contacto coa familia para concertar unha entrevista privada e tratar os aspectos 

necesarios para establecer acordos que melloren o proceso educativo e de aprendizaxe. 

Este contacto poderá ser establecido a través da axenda persoal do alumnado, de notas por 
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escrito ou chamadas telefónicas. Da mesma maneira, as familias poderán pórse en contacto 

coa titora ante calquera dúbida ou cuestión. 

A información de interese para o profesorado estará exposta no taboleiro da sala de 

profesores ou ben se lles informará por correo electrónico.  

 

XUSTIFICACIÓN DAS FALTAS DE ASISTENCIA : 

Do alumnado: se a falta é prolongada os país teñen que comunicarllo ao centro por 

teléfono e cando o alumno se reincorpore traerá o xustificante médico ao igual que se ten 

revisión periódica. No caso de non ter xustificante médico ou se o alumno/a faltou por 

motivos persoais ou imprevistos da familia; o pai e nai terán que cubrir e asinar o 

xustificante de falta de asistencia que lle facilitará a titora; este xustificante tamén será 

asinado en caso de chegar tarde.  

No caso que un alumno falte de maneira reiterativa sen xustificación o titor terá que pórse 

en contacto ca familia para obter información sobre a situación, se non hai resposta positiva 

nin nada que xustifique as ausencias porase en marcha o protocolo de absentismo escolar. 

O proceso pode rematar por non poder aplicarse os criterios xerais de avaliación.  

A asistencia ao colexio do alumnado é obrigatoria, tanto as faltas de asistencia como as 

faltas de puntualidade serán rexistradas polo titor que será o encargado de cubrilas no 

Xade.  

Do profesorado: rexeranse segundo a lexislación vixente. O profesor solicitará á dirección 

o permiso pertinente para faltar coa suficiente antelación para prever a substitución, e 

sempre que as circunstancias o permitan, o profesor ausente deberá deixar programado 

traballo para os alumnos.  

Se o profesor ausente é o titor a súa ausencia será cuberta polos Mestres de garda, senón 

houbera por os especialistas de AL ou PT, e a última opción sería agrupar as clases. No 

caso de que a ausencia sexa dun especialista a súa falta sería cuberta por o titor do grupo.  

 

SERVIZO DE COMEDOR: O servizo de comedor do centro é de Xestión Indirecta, e está 

xestionado polo concello de Muíños, polo que, a súa organización e posta en funcionamento 

dependerá desta Institución. A coidadora do comedor velará para que os usuarios coiden 

das instalación e material do comedor. A dirección velará polo seu correcto funcionamento e 

coordinará calquera tarefa cos responsables do Concello.  
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TRANSPORTE ESCOLAR: O transporte escolar está regulado polo Rela Decreto 

2.296/1983 do 25 de agosto (BOE do 27 de agosto); polo Decreto 203/1986 do 12 de xuño 

(DOG do 9 de xullo); polo Decreto 160/1988 do 9 de xuño (DOG do 27 de xuño) e pola Orde 

do 1 de marzo de 1999 (DOG do 14 de marzo).  

As empresas que realizan as dúas ou tres rutas dependendo do curso son: ANPIAN e 

PERDIZ. Realizan dous servizos á mañá e a tarde despois do comedor.  

Ningún alumno/a poderá variar nin de ruta nin de parada sen autorización. As familias terán 

que informar o antes posible de calquera cambio que desexen efectuar no transporte do seu 

fillo/a. Se algún día un alumno/a ten que facer outra ruta ou baixar noutra parada que non 

sexa a súa, os pais terán que comunicarlla por escrito, e se é posible avisar ao condutor ou 

a coidadora do transporte.  

Os autobuses deixarán e esperarán ao alumnado na explanada que hai diante do Pavillón 

de Deportes. Cada un dos autobuses tendrá unha coidadora. O alumnado transportado 

respectará a normativa xeral do centro así como a lexislación vixente ao respecto.  

 

ASISTENCIA SANITARIA: cando o alumno se matricula no centro solicitarase a familia a 

tarxeta sanitaria e sacarase unha fotocopia para que quede no seu expediente.  

No caso de accidente dun alumno/a e que este necesite atención médica porase de 

inmediato en coñecemento da familia. No suposto de que un familiar non puidera facerse 

cargo o seu titor ou outro mestre do centro o acompañará ao centro sanitario; dependendo 

da gravidade avisarase directamente ao 061.  

O centro está no programa de Alerta Escolar por estar matriculado un alumno diabético, 

tamén no centro atópase medicación en caso de perdida de conciencia pola 

descompensación do azucre. [Ver anexo 6] 

No centro hai un botiquín que conta co material básico para realizar as primeiras curas.  

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES ORGANIZADAS POLOS PAIS / NAIS: os país/nais 

do alumnado do centro poderá organizar actividades extraescolares os luns de 15:30 a 

17:30 horas. As actividades que planifiquen e que se desenrolen se presentaran á dirección 

do centro indicando a actividade e alumnos que participan. Os responsables destas 

actividades extraescolares velarán polo coidado das instalacións e o equipamento das 

dependencias utilizadas  
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 PERSOAL NON DOCENTE: O centro non conta con conserxe ou persoal encargado de 

funcións auxiliares ou de mantemento polo que parte das súas funcións serán asumidas 

polos mestres e mestras do centro.  

As cociñeiras e a coidadora que atende o servizo de comedor teñen todos os deberes e 

dereitos da lexislación vixente, que teñen que cumprir.  

Coidadoras de alumnos con algunha deficiencia motora: O centro neste momento non 

conta con ningún persoal con este perfil por non ter matriculado ningún alumno que 

presente esta deficiencia, se nalgún momento os houbese os seus deberes serían: atención 

ata o transporte do alumnado con minusvalía, atención en aseo, control de esfínteres e 

alimentación, facilitar a participación en actividades tanto dentro do centro coma fóra - 

incluídos recreos -, vixiar ao alumno no recreo e dentro da aula, e todas aquelas función 

propias do cargo e que establece a lexislación vixente.  

Persoal de Limpeza: Depende do Concello polo que os seus deberes e dereitos 

dependerán do seu regulamento, pero os servizos e o comedor terán que limparse todos os 

días.  

 

USO DOS ORDENADORES E DA FOTOCOPIADORA: xa que o centro carece dunha aula 

de informática, na biblioteca habilitouse un recuncho onde se instalaron tres ordenadores, 

un escáner e unha pantalla dixital. Os alumnos/as deberán utilizar este recuncho baixo a 

supervisión dalgún mestre que prestará especial atención á navegación por internet.  

A fotocopiadora debe ser manipulada por persoas que a entendan polo que o alumnado 

non poderá ter acceso a ela.  

 

PLAN DE AUTO-PROTECCIÓN:  

Segundo  a Lei 5/2007 do 7 de Maio artigo 40, o Decreto 171/2010 do 1 de Outubro e o  RD 

393/2007 do 23 de marzo, todos os centros teñen que ter un Plan de Autoprotección que será 

elaborado e asinado por técnicos. Nestes plans teñen que quedar recollidos os seguintes puntos 

como mínimo: 

 Descrición da actividade e do medio físico no que se desenvolve. 

 Localización do botiquín. 

 Sistema de seguridade ( o centro ten unha alarma) 

 Análise e avaliación de Riscos. 

 Programa de mantemento das instalacións. 

 Inventario e descrición das Medidas e dos Medios de Autoprotección. 
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 Plan de actuación ante emerxencias: Plan de evacuación do Centro, nº de 

extintores, saídas de emerxencia… 

 Implantación de novas  medidas. 

O Centro non ten un Plan de Autoproteción, ten un Plan de Emerxencia moi rudimentario. 

Toda a documentación do Plan de Emerxencia atópase no centro  para a súa consulta. 

O centro mantén todas as portas pechadas durante o horario escolar por diversos motivos 

relacionados cos escasos recursos persoais, pero ten timbre e os mestres ou mestras dispoñibles 

acoden a abrir a porta no momento que poden facelo. 

 

 

7. ESTABLECEMENTO DAS CONDUCTAS CONTRARIAS Á CONVIVENCIA E DAS 

CORRECCIÓNS QUE CORRESPONDAN AO SEU INCUMPRIMENTO 

 

7.1. CONDUTAS GRAVEMENTE PREXUDICIAIS PARA A CONVIVENCIA E MEDIDAS CORRECTORAS. 

O deterioro grave e intencional das dependencias do centro de obxectos e pertenzas 

doutros membros da comunidade escolar  

Tirar intencionadamente obxectos á estrada.  

Non obedecer as instrucións dos profesores.  

Falta de respecto a algún membro da Comunidade Escolar.  

Actos inxustificados que perturben gravemente o normal funcionamento de calquera 

tipo de actividade do centro.  

Incumprir as sancións impostas.  

Incitar a outras persoas ao incumprimento das normas.  

Acumulación de tres faltas leves.  

Adoptar actitudes ou realizar xestos obscenos.  

Agredir física ou psiquicamente ao persoal docente, non docente ou compañeiros.  

Inxuriar, ofender, ameazar ou coaccionar a calquera persoa dentro ou fóra do centro no 

horario escolar.  

Discriminar por razón de nacemento, raza, sexo, orientación sexual, discapacidade 

física, sensorial ou psíquica.  

Saír do centro sen autorización ou sen a compañía dun dos país.  

Traer ao centro obxectos perigosos.  

Rotura intencionada ou polo mal uso consciente do material do centro.  

Portar obxectos, substancias ou produtos prohibidos polo centro.  
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Tirar intencionadamente obxectos a calquera persoa pertencente a comunidade 

educativa.  

Apropiarse de cousas do centro, dos compañeiros, mestres ou persoal non docente.  

Mostrar actitudes desafiantes á autoridade do profesorado ou de calquera membro da 

comunidade educativa.  

Acumulación de tres faltas graves.  

 

Estas condutas corrixiranse coas MEDIDAS CORRETORAS E SANCIÓNS:  

o Amoestación privada ou por escrito.  

o Privación do tempo de lecer onde se aproveitará para a realización de traballos ou tarefas 

que contribuían a continuación do proceso formativo e a favorecer a toda a comunidade 

educativa.  

o Realizar traballos específicos en horario lectivo ou non lectivo.  

o Realización, en horario lectivo ou non lectivo, de tarefas que contribuían á mellora das 

actividades do Centro ou se procede a reparar o dano causado ás instalación ou ao material 

escolar.  

o Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou complementarias do 

centro.  

o Sempre que se teña o persoal suficiente poderá tomarse como medida correctora a 

suspensión do dereito a asistencia a determinadas clases durante un período non superior a 

3 días, durante este tempo o alumno estará no centro co profesor de garda e deberá realizar 

os traballos que se determinen para evitar a interrupción do proceso formativo.  

o Pagar os desperfectos ou repoñer o material deteriorado de maneira intencional ou por 

neglixencia.  

 

7.2. CONDUTAS LEVES CONTRARIAS Á CONVIVENCIA  

As faltas inxustificadas de asistencia a clases.  

Faltas inxustificadas de puntualidade.  

Emprego de linguaxe non axeitada.  

Calquera acto inxustificado que perturbe levemente o desenrolo das actividades do 

centro.  

A reiterada falta de realización das tarefas encomendadas polos profesores  

Asistir a clases sen o material e equipamento preciso de forma reiterada.  

Usar ou xogar co móbil dentro da aula.  
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7.3. PROCEDEMENTOS E PROCESOS DE CORRECCIÓN DAS CONDUTAS GRAVEMENTE 

PREXUDICIAIS PARA A CONVIVENCIA DO CENTRO. 

Os procesos de corrección das condutas do alumnado contrarias á convivencia escolar 

reunirán os requisitos establecidos no artigo 32 do Decreto 8/2015 de convivencia e 

participación da comunidade educativa en materia de convivencia escolar. 

As medidas correctoras adoptadas estarán incluídas entre as que seguen: 

o Amoestación privada ou por escrito.  

o Privación do tempo de lecer onde se aproveitará para a realización de traballos ou tarefas 

que contribuían a continuación do proceso formativo.  

o Realizar traballos específicos en horario lectivo ou non lectivo.  

o Realización, en horario lectivo ou non lectivo, de tarefas que contribuían á mellora das 

actividades do Centro ou se procede a reparar o dano causado ás instalación ou ao 

material escolar.  

o Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou complementarias do 

centro.  

o Sempre que se teña o persoal suficiente poderá tomarse como medida correctora a 

suspensión do dereito a asistencia a determinadas clases durante un período non 

superior a 3 días, durante este tempo o alumno estará no centro co profesor de garda e 

deberá realizar os traballos que se determinen para evitar a interrupción do proceso 

formativo.  

o Pagar as reparacións ou repoñer o material estragado.  

 

Para mais información consúltense os documentos anexos e publicados pola consellería de 

educación ao respecto: Anexo 7 Orientacións do procedemento corrector; Anexo 8 Mapa do 

procedemento corrector. 

Estas normas e procedementos correctores contidos no Regulamento de Reximen Interno 

(na actualidade Normas de Funcionamento) foi presentado ao Claustro de Profesores en 

Sesión Ordinaria o día 12 de Xaneiro do 2015; e tras a súa análise foi aprobado dito día.  

Na reunión do Consello Escolar do Centro, celebrado o 19 de Xaneiro do 2015, quedou 

aprobado o presente Regulamento de Réxime Interno (agora Normas de Funcionamento) do 

Centro Valle-Inclán de Muíños.  
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8. A COMISIÓN DE CONVIVENCIA DO CENTRO 

A comisión de convivencia do centro é a encargada de dinamizar, realizar propostas, avaliar 

e coordinar convivencia no centro escolar. 

Terá carácter consultivo e desempeñará as súas funcións por delegación do consello escolar 

para facilitar o cumprimento das competencias que, en materia de convivencia escolar, ten 

asignadas o consello escolar.  

Está formada por todos os membros do claustro, a dirección, un representante de país e un 

representante do concello.  

A Comisión de convivencia reunirase ao comezo e ao final de curso e unha vez por 

trimestre. Ademais poderán convocarse reunións extraordinarias cando a ocasión o requira 

para ser informada, consultada ou precísese para tomar unha decisión. A convocatoria 

destas reunións deberá ter en conta a dispoñibilidade horaria de todos os seus membros 

para facilitar a súa asistencia.  

A información das decisións e acordos tomados despois de cada reunión da Comisión de 

Convivencia poderá ser coñecida por todos os sectores da Comunidade Educativa a través 

dos comunicados que aquela realice. De forma preceptiva, o Consello Escolar, nas súas 

reunións periódicas, recibirán toda a información que a Comisión de Convivencia xere.  

As súas funcións e actuacións son: 

 Elaborar o plan de convivencia do centro e as demais actuacións derivadas do seu 

desenvolvemento, seguimento, avaliación e revisión, función que será asumida polo 

equipo directivo cando non estea constituída, que será aprobado polo consello 

escolar do centro, tal como se recolle no artigo 10 da Lei 4/2011. 

 Velar pola correcta aplicación do disposto na normativa existente en materia de 

convivencia e no plan e normas de convivencia. 

 Elevar ao consello escolar de cada centro e recoller na memoria anual da comisión 

de convivencia as iniciativas tendentes a previr e resolver conflitos de convivencia, 

mellorar a convivencia e fomentar o respecto mutuo e a tolerancia no centro 

educativo propostas polas escolas de nais e pais que se poidan crear no centro e 

se establezan no plan de convivencia. 

Funcións, por delegación do consello escolar: 

 Dinamizar todos os sectores da comunidade educativa, incorporando as súas 

iniciativas no procedemento de elaboración, desenvolvemento, seguimento e 

revisión do plan de convivencia do centro. 
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 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. 

 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 dos conflitos. 

 Propoñerlle 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. 

 Propoñerlle, de ser o caso, ao director do centro persoas que poidan formar parte 

do equipo de mediación. 

 Coñecer o cumprimento efectivo das correccións e medidas correctoras nos termos 

que foran impostas e informar o consello escolar sobre o grao de cumprimento da 

normativa vixente. 

 Realizar o seguimento dos compromisos de convivencia subscritos no centro. 

 Elaborar unha memoria anual sobre a análise da convivencia e conflitividade no 

centro, no que 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. 

 Aqueloutras que lle sexan encomendadas polo consello escolar do centro ou o 

órgano da Administración educativa con competencias na materia. 

Cando a comisión de convivencia o considere oportuno, e co obxecto de que informen no ámbito 

das súas respectivas competencias, poderá solicitar: 

 Asesoramento dos profesionais do departamento de orientación que interveñen no 

Centro.  

 Colaboración: 

- Do profesorado titor relacionado co tema que se analice. 

- Do educador ou educadora social do concello onde se atope o centro 

educativo. 

- Doutros profesionais segundo a problemática de que se trate. 

- Das asociacións do sector que poidan colaborar na mellora da convivencia. 
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9. ESTRATEXIAS PARA DIFUNDIR O PLAN DE CONVIVENCIA 

O centro levará a cabo diversas accións encamiñadas a difundir o plan de convivencia entre 

a comunidade educativa. As accións propostas son as seguintes: 

 Presentación do plan de convivencia ao profesorado.  

– Inclusión do tema nun claustro ordinario ou extraordinario como punto destacado 

dentro da orde do día para revisar o plan de convivencia.  

– Posta a disposición nos equipos informáticos tanto de dirección como da sala de 

traballo de carpetas informáticas que conteñan o plan de convivencia, as NOF e os 

documentos relacionados.  

– Visibilización dun documento resumo do plan de convivencia no que se expliciten 

fundamentalmente as normas, medidas correctoras e/ou reeducadoras e 

procedementos de actuación, para incluír en carpetas informáticas específicas de 

cada etapa/ciclo ou nivel.  

 Acollida do profesorado de nova incorporación, explicando os aspectos 

fundamentais do plan de convivencia  

 Presentación do plan de convivencia ao persoal de administración e servizos. –  

 Dar a coñecer entre o alumnado o plan de convivencia e as NOF. 

– Desenvolver traballos de análise do plan de convivencia e das NOF nas sesións 

de titoría.  

– Propiciar asembleas de aula para analizar distintos aspectos do plan de 

convivencia e das NOF.  

 Informar as nais e pais/titores legais nas reunións de inicio de curso sobre o plan de 

convivencia e NOF.  

 Incluír na páxina web información sobre a elaboración, aplicación e contidos do plan 

de convivencia.  

 Divulgar entre o profesorado, alumnado e familias orientacións básicas sobre o 

acoso e a súa prevención cando se prevea unha posible situación de acoso ou 

situación sensible en relación co mesmo. 
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10. PROCESOS DE SEGUIMENTO, AVALIACIÓN E MELLORA DO PLAN DE CONVIVENCIA. 

10.1. MEMORIA DO PLAN DE CONVIVENCIA. 

Na memoria anual do centro incluirase un apartado específico que conteña a memoria 

da posta en práctica do plan de convivencia durante o ano escolar en cuestión. A 

mesma debe incluír os apartados que se detallan a continuación:  

 DATOS 

Neste apartado presentaranse todas as actividades organizadas, promovidas ou nas que 

se participou dende o centro que impliquen un traballo pola mellora da convivencia 

escolar e todo aquilo que isto supón. 

Ademais, cando se produzan conflitos graves, comportamentos que non cumpren coas 

normas de convivencia e que sexan considerados graves ou moi graves, deixarase 

rexistro neste apartado da memoria anual en que consistiron, como se resolveron e que 

foron os axentes implicados. 

Poderá incluirse calquera outro asunto que a comisión de convivencia considere de 

interese ou que paga a pena deixar rexistrados mediante este instrumento. 

 CONCLUSIÓNS  

As conclusións incluirán os cambios observados no ambiente escolar, na convivencia, 

nas relacións entre os distintos axentes implicados no proceso educativo e/ou de 

aprendizaxe e como foron ou non froito das accións desenvolvidas e promovidas dende 

o plan de convivencia. Ademais, de xurdir novas ideas ou propostas ao longo do curso 

relacionadas coa materia de convivencia, todas estas serán incluídas na memoria e 

serán tidas en conta para enriquecer os futuros plans ou proxectos para seguintes anos 

e cursos. 

Para a extracción de ditas conclusións serán moi valiosas as seguintes ferramentas de 

avaliación que se presentan a continuación. 

 AVALIACIÓN 

Para levar a cabo a avaliación do Plan de Convivencia e dos proxectos desenvolvidos ao 

seu abeiro utilizaranse os criterios e informes de seguimento propostos pola Consellería 

de educación no seu documento de Orientacións sobre o Plan de Convivencia: 
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Criterios Algúns aspectos que hai que considerar 

1. Evolución do número, tipo e gravidade dos 

conflitos respecto do curso anterior. 

1. Existen informes anuais nos que se recollan 

clasificados os conflitos detectados?  

2. Como se considera a evolución do número, tipo e 

gravidade dos conflitos respecto do curso anterior? 

3. Os obxectivos do plan de convivencia 

determínanse a partir de informes anuais e outras 

evidencias contrastables? 

2. Alcance do plan de convivencia. 1. Recolle valores e actitudes (acollida, 

coeducación, competencia social, comunicación, 

educación emocional, educación para a paz, 

inclusión, mediación, símbolos identitarios)?  

2. Recolle resolución de conflitos (absentismo, 

conflitos leves, conflitos graves)?  

3. Afecta á organización escolar (estrutura e xestión 

dos recursos, participación, normas)? 

3.Cumprimento dos obxectivos propostos no plan 

de convivencia. 

1. Alcanzáronse os obxectivos propostos no plan 

de convivencia?  

2. O plan de convivencia deu resposta a aspectos 

que inciden na convivencia escolar nos tres ámbitos 

de actuación (aula, centro e contorno)? 

4. Renovación do plan de convivencia. 1. Existe un procedemento de renovación anual do 

plan de convivencia?  

2. O plan avalíase anualmente e fanse propostas 

de mellora? 

5. Desenvolvemento das actividades incluídas no 

plan de convivencia 

1. Faise un seguimento periódico do plan?  

2. As actividades desenvolvéronse coa 

temporalización prevista?  

3. O desenvolvemento das actividades produciu os 

efectos esperados? 

6. Implicación no plan dos diferentes sectores da 

comunidade educativa. 

1. Cal é o grao de implicación do profesorado na 

prevención e resolución de conflitos?  

2. Cal é o grao de implicación do persoal de 

administración e servizos na prevención e 

resolución de conflitos?  

3. Implicouse o alumnado nas actuacións de 

mediación?  

4. Cal foi o grao de colaboración das familias nas 

diferentes actuacións de corrección levadas a cabo 

no centro? 
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7. Funcionamento da comisión de convivencia do 

centro. 

1. Cantas veces se reuniu ao longo do curso?  

2. Cales foron os principais temas tratados?  

3. Realizou o seguimento do plan de convivencia? 

4. Colaborou na planificación de medidas 

preventivas e na resolución de conflitos no centro? 

8. Coordinación dos órganos do centro para a 

mellora da convivencia 

1. Existe a figura de coordinador da convivencia no 

centro?  

2. Dáse resposta ás súas necesidades formativas? 

3. Cal foi a colaboración do/a xefe/a de estudos, 

dos/as titores/as e da comisión de coordinación 

pedagóxica co departamento de orientación no 

desenvolvemento das actividades previstas no plan 

de convivencia?  

4. Cal foi a colaboración do/a xefe/a de estudos, 

dos/as titores/as e da comisión de coordinación 

pedagóxica co departamento de orientación no 

desenvolvemento na aplicación do plan de acción 

titorial?  

5. Cal foi o grao de colaboración e coordinación do 

departamento de orientación e o EOE? 

9. Actividades formativas á comunidade educativa 

para mellora da convivencia 

1. Realizáronse actividades formativas dirixidas á 

mellora da convivencia?  

2. Cal foi a resposta e a implicación nas actividades 

dos diferentes sectores da comunidade educativa? 

10. Existencia, e coñecemento, de protocolos 

propios de actuación en situacións de conflito, 

incluíndo condutas reprobables acaecidas fóra das 

aulas, en función de características específicas. 

1. Existen protocolos claros e definidos de 

actuación?  

2. Recóllense nestes os documentos nos que o 

profesorado formalice por escrito os feitos 

constatados?  

3. Existe un procedemento de actualización dos 

protocolos?  

4. Os ditos protocolos son coñecidos e as versións 

actualizadas están á disposición de todos os 

membros da comunidade educativa afectados por 

eles? 

11. Existencia, e coñecemento, de protocolos de 

actuación encamiñados á detección, prevención e 

tratamento de situacións de acoso. 

1. Existen protocolos claros e definidos de 

actuación?  

2. Inclúen estes protocolos o illamento ou baleiro 

social e o acoso informático?  

3. Recóllense neles os documentos nos que o 
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profesorado formalice por escrito os feitos 

constatados?  

4. Os ditos protocolos son coñecidos por todos os 

membros da comunidade educativa?  

5. A dirección do centro nomea a unha persoa 

responsable da atención á vítima? 

12. Existencia dun protocolo de funcionamento da 

aula de convivencia inclusiva. 

1. Existe un protocolo?  

2. Hai profesorado nomeado especificamente para 

a organización e atención da aula de convivencia? 

3. Está elaborado, e utilízase na aula de 

convivencia, un programa de habilidades sociais? 

12. Existencia dun protocolo de funcionamento da 

aula de convivencia inclusiva. 

1. Existe un protocolo?  

2. Hai profesorado nomeado especificamente para 

a organización e atención da aula de convivencia? 

3. Está elaborado, e utilízase na aula de 

convivencia, un programa de habilidades sociais? 

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. 

1. Existen protocolos de actuación ante o 

absentismo e o abandono escolar temperán?  

2. Existen mecanismos de detección temperá nos 

casos de desatención familiar ou situacións 

externas ao centro que teñan repercusión sobre a 

escolarización do alumnado?  

3. Entre os obxectivos do plan de convivencia 

recóllese favorecer os cambios metodolóxicos que 

potencien o éxito académico?  

4. Demandáronselles propostas de actuación para 

a mellora do éxito académico aos departamentos 

didácticos e á comisión de coordinación 

pedagóxica?  

5. Os departamentos didácticos e a comisión de 

coordinación pedagóxica fixeron propostas neste 

sentido?  

6. Desenvolvéronse accións específicas 

encamiñadas a favorecer a inclusión e a mellora da 

convivencia a través do éxito académico? 

15. Existencia dun programa específico para o 

desenvolvemento da competencia social e cidadá 

1. Está elaborado o programa de habilidades 

sociais?  

2. Trátase de forma transversal a competencia 

social e cidadá?  

3. Elabóranse programas nos que se traten 
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contidos como aprender a pensar, educación 

emocional, educación en valores e habilidades 

sociais? 

16. Valoración global da situación da convivencia 

escolar no centro. 

1. Establecéronse mecanismos para medir o grao 

de satisfacción da comunidade educativa coa 

situación da convivencia no centro?  

2. Cal é o grao de satisfacción da comunidade 

educativa en relación coa convivencia no centro?  

3. Cales son as principais propostas de 

continuidade e mellora? 

 

Criterio Puntuación 

(0 a 10) 

Observacións 

Evolución do número, tipo e gravidade dos conflitos respecto 

do curso anterior. Moi negativa: 0 Moi positiva: 1 

  

Alcance do plan de convivencia. Non hai plan: 0 Alcance moi 

amplo:1 

  

Cumprimento dos obxectivos propostos no plan de 

convivencia. Non se cumpriu ningún: 0 Cumpríronse todos:10 

  

Renovación do plan de convivencia. Non se renova: 0 

Renóvase anualmente:10 

  

Desenvolvemento das actividades incluídas no plan de 

convivencia. Non se desenvolveu ningunha: 0 

Desenvolvéronse todas: 1 

  

Implicación no plan dos diferentes sectores da comunidade 

educativa. 

Non hai implicación: 0 Implicación total: 10 

  

Funcionamento da comisión de convivencia do centro Moi 

deficitario:  

0 Excelente:10 

  

Coordinación dos órganos do centro para a mellora da 

convivencia Non existiu coordinación:  

0 A coordinación foi moi alta: 10 

  

Actividades formativas para membros da comunidade 

educativa dirixidas á mellora da convivencia Non existen:  

0 Fixéronse un gran número: 10 

  

Existencia, e coñecemento, de protocolos propios de 

actuación en situacións de conflito, incluíndo condutas 

reprobables acaecidas fóra das aulas, en función de 

características específicas Non existen:  
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0 Existen e aplícanse con eficacia:10 

Existencia, e coñecemento, de protocolos de actuación 

encamiñados á detección, prevención e tratamento de 

situacións de acoso? Non existen:  

0 Existen e aplícanse con eficacia:10 

  

Existencia dun protocolo de funcionamento da aula de 

convivencia inclusiva. Non existe:  

0 Existe e é moi eficaz: 10 

  

Existencia de procedementos conciliados de resolución dos 

conflitos. Non existen:  

0 Existen e aplícanse con eficacia: 1 

  

Existencia, e coñecemento, de propostas de acción 

específicas encamiñadas a favorecer a inclusión, así como a 

mellora da convivencia a través do éxito académico Non 

existen:  

0 Existen e aplícanse con eficacia: 10 

  

Existencia dun programa específico para o desenvolvemento 

da competencia social e cidadá Non existe:  

0 Existe e é moi eficaz: 10 

  

Valoración global da situación da convivencia escolar no 

centro Moi negativa:  

0 Moi positiva: 10 

  

PUNTUACIÓN TOTAL   

 

 PROPOSTAS DE MELLORA 

Neste apartado tomarase nota de todas aquelas observacións realizadas ao longo do 

curso de aspectos que se poderían mellorar e, se xa se teñen ideas ao respecto, das 

accións propostas para mellorar tanto o plan de convivencia como calquera dos 

protocolos de actuacións ou a convivencia en si mesmas. 


