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PLAN DE CONVIVENCIA DO 

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE 

MÚSICA 
 

 

INTRODUCIÓN 

Segundo establece o Artigo 121.2 da LOE  os centros educativos deben elaborar, como parte 

do seu Proxecto Educativo, un plan de convivencia entendido como un programa de 

actuación adaptado aos distintos contextos, que: 

1. Facilitará a prevención de situacións conflictivas e axilizará a resolución pacífica dos 

problemas que puidesen producirse 

2. Regule a convivencia e axilice, en caso de conflicto, a aplicación de medidas 

correctoras 

3. Garanta o exercicio dos dereitos e deberes do alumnado dos centros docentes non 

universitarios, establecendo ao efecto os dereitos e deberes por parte do resto de 

membros da comunidade educativa 

 

O Conservatorio Profesional de Música elabora o presente Plan de Convivencia, que ten por 

obxecto: 

1. Conseguir unha boa convivencia escolar que permita o desenvolvemento integral do 

alumnado, facilite o traballo docente con total normalidade para que o sistema 

educativo alcance os fins e obxectivos previstos 

2. A regulación dos dereitos e deberes do alumnado; dos pais, nais, titores ou titoras; do 

profesorado, e do persoal de administración e servizos no ámbito da convivencia 

escolar. 

3. A regulación das normas de convivencia e dos procedementos para a resolución dos 

conflitos que alteren a convivencia escolar. 
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E para iso partirá dos seguintes principios xerais: 

1. Todo o alumnado ten os mesmos dereitos e deberes, sen máis distincións que aquelas 

que se deriven da súa idade e ou do grao das ensinanzas de música na que cursen. 

2. Todos os pais, nais, titores ou titoras de alumnos e alumnas teñen os mesmos dereitos 

e responsabilidades no desenvolvemento educativo dos seus fillos, fillas, tutelados ou 

tuteladas. 

3. Todo o profesorado, así como calquera persoa que desenvolva a súa actividade 

educadora no centro, ten os mesmos dereitos e deberes no desenvolvemento 

educativo do alumnado, sen máis distincións que aquelas que se deriven da súa 

relación xurídica co centro, cargos directivos ou funcións docentes que desempeñe. 

4. A participación da comunidade educativa na elaboración, control do cumprimento e 

avaliación das normas de convivencia do centro, e a do profesorado e alumnado nas 

normas de aula. 

 

O exercicio dos dereitos por parte dos alumnos e as alumnas, dos pais, nais, titores ou titoras, 

do profesorado, así como do persoal de administración e servizos, no ámbito da convivencia 

escolar, implica o recoñecemento e o respecto dos dereitos de todos os membros da 

comunidade educativa. 

 

Co fin de garantir unha aplicación correcta do que dispón o DECRETO 85/2007, do 12 de abril, 

créase unha Comisión de Convivencia do Consello Escolar do centro á que lle corresponden 

as seguintes funcións: 

Art. 7.3. 

a. A participación na dinamización do plan de convicencia do centro en a mediación escolar. 

b. A elaboración dun informe anual sobre a análise da convivencia e conflitividade no seu 

ámbito, así como sobre as iniciativas a nivel centro. Este informe será trasladado  ao 

Observatorio da Convivencia Escolar a nivel provincial. 

c. A coordinación de actuacións conxuntas dos ámbitos implicados e relacionados coa 

mellora da convivencia. 

d. Propoñer a Administración educativa todas aquelas medidas que se consideren oportunas 

para a mellora da convivencia escolar no centro. 
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e. Aqueloutras que lle sexan encomendadas pola Administración educativa ou polo 

Observatorio da Convivencia Escolar a nivel provincial. 

 

Todos os membros da comunidade educativa, desde os seus respectivos ámbitos, 

promoverán e impulsarán cantas medidas e accións fosen necesarias para favorecer o 

adecuado ambiente de estudo e clima escolar, ao obxecto de desenvolver as capacidades 

individuais do alumnado e facilitar os procesos de ensino-aprendizaxe e as mellores 

condicións para a calidade da educación. 

 

DOS DEREITOS E DEBERES DOS ALUMNOS E ALUMNAS 

Dos dereitos do alumnado 

1. Dereito a unha formación integral 

Todos os alumnos e as alumnas teñen dereito a recibir unha formación integral que 

contribúa ao pleno desenvolvemento da súa personalidade. 

Para facer efectivo este dereito, a educación dos alumnos e as alumnas incluirá: 

a. A formación nos valores e principios recolleitos na normativa internacional, 

Constitución Española e no Estatuto de Autonomía de Galicia.  

b. A consecución de hábitos intelectuais e sociais e estratexias de traballo, así como dos 

necesarios coñecementos científicos, técnicos, humanísticos, históricos e de uso das 

tecnoloxías da información e da comunicación. 

c. A formación integral da persoa e o coñecemento da súa contorna social e cultural 

inmediato e, en especial, da lingua, historia, xeografía, cultura e realidade da sociedade 

actual. 

d. A formación na igualdade entre homes e mulleres. 

e. A formación no respecto da pluralidade lingüística e cultural da sociedade actual. 

f. A formación ética ou moral que estea de acordo coas súas propias crenzas e 

conviccións, e, no caso de alumnado menor de idade, coa dos seus pais, nais, titores 

ou titoras; en calquera caso, de conformidade coa Constitución. 

g. A orientación educativa e profesional. 

h. A capacitación para o exercicio de actividades profesionais e intelectuais. 

i. A formación para a paz, cooperación e solidariedade entre os pobos. 
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j. A educación emocional que lles permita afrontar adecuadamente as relacións 

interpersoais. 

k. A educación que asegure a protección da saúde e o desenvolvemento das 

capacidades físicas e psíquicas. 

l. A adecuada organización do traballo dentro da xornada escolar axustada á idade do 

alumnado, a fin de permitir o pleno desenvolvemento da súa personalidade e das súas 

capacidades intelectuais. 

m. A formación no esforzo e o mérito. 

n. A formación do lecer e tempo libre 

o. A formación nos bos hábitos do consumo 

p. Calesquera outras cuestións que lles recoñeza a lexislación vixente 

 

Os alumnos e as alumnas teñen dereito a que os seus pais, nais, titores ou titoras velen 

pola súa formación integral, colaborando para iso coa comunidade educativa, 

especialmente no cumprimento das normas de convivencia e das medidas establecidas 

nos centros docentes para favorecer o esforzo e o estudo. 

 

2. Dereito á obxectividade na avaliación 

a. Os alumnos e as alumnas teñen dereito a que a súa dedicación, esforzo e rendemento 

escolar sexan valorados e recoñecidos con obxectividade. 

b. Así mesmo, terán dereito a ser informados, ao comezo de cada curso, dos criterios de 

avaliación, de cualificación e das probas ás que serán sometidos, de acordo cos 

obxectivos e contidos do ensino en cada curso ou período de avaliación. 

c. Os alumnos e as alumnas poderán solicitar revisións respecto de as cualificacións de 

actividades académicas ou de avaliación tanto parciais como finais de cada curso. 

d. Os alumnos e as alumnas poderán reclamar contra as cualificacións obtidas e as 

decisións de promoción ou obtención do título académico que corresponda. Para ese 

efecto, a consellería con competencias en materia de educación establecerá o 

procedemento para facer efectivo este dereito. 

e. Estes dereitos poderán ser exercidos, no caso de alumnado menor de idade, polos 

seus pais, nais, titores ou titoras. 
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3. Dereito ao respecto das propias conviccións 

O respecto ás propias conviccións do alumnado comprende os seguintes dereitos: 

a. A que se respecte a súa liberdade de conciencia e as súas conviccións relixiosas, 

éticas, morais e ideolóxicas, de acordo coa Constitución. 

b. A recibir información sobre o proxecto educativo do centro, así como sobre o carácter 

propio de leste. No caso de alumnos e alumnas menores de idade, este dereito tamén 

corresponderá aos seus pais, nais, titores ou titoras. 

c. Calesquera outros recoñecidos pola lexislación vixente. 

 

4. Dereito á integridade e a dignidade persoal 

O dereito á integridade e a dignidade persoal do alumnado implica: 

a. O respecto á súa identidade, intimidade e dignidade persoais. 

b. O respecto ao seu integridade física, psicolóxica e moral. 

c. A protección contra toda agresión física, sexual, psicolóxica, emocional ou moral, non 

podendo ser obxecto, en ningún caso, de tratos vexatorios ou degradantes. 

d. O desenvolvemento da súa actividade educativa en adecuadas condicións de 

seguridade e hixiene. 

e. A disposición no centro educativo dun ambiente que fomente o respecto, o estudo, a 

convivencia, a solidariedade e o compañerismo entre os alumnos e as alumnas. 

f. A confidencialidade dos seus datos persoais e familiares, de conformidade coa 

normativa vixente. 

 

5. Dereito de participación 

Os alumnos e as alumnas teñen dereito a participar no funcionamento e na vida do centro, 

de conformidade co disposto nas normas vixentes. 

 

6. Dereito de asociación e de reunión 

O dereito de asociación e de reunión comprende os seguintes dereitos: 

a. A asociarse, coa posibilidade de creación de asociacións, federacións e 

confederacións de alumnos e alumnas. 
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b. A asociarse unha vez terminada a súa relación co centro ou ao término da súa 

escolarización, en entidades que reúnan aos antigos alumnos e alumnas e colaborar a 

través delas no desenvolvemento das actividades do centro. 

c. A reunirse no centro educativo. O exercicio deste dereito desenvolverase de acordo 

coa lexislación vigente e respectando o normal desenvolvemento das actividades 

docentes. 

d. As asociacións de alumnos e alumnas poderán utilizar os locais dos centros docentes 

para a realización das actividades que lles son propias, a cuxo efecto, os directores ou 

as directoras dos centros docentes facilitarán a integración de devanditas actividades 

na vida escolar, tendo en conta o normal desenvolvemento da mesma. 

 

7. Dereito de información 

a. Os alumnos e as alumnas teñen dereito a ser informados polos seus representantes 

nos órganos de participación nos que estean representados e por parte das 

asociacións de alumnos e alumnas, tanto sobre as cuestións propias do centro como 

sobre aqueloutras que afecten a outros centros docentes e ao sistema educativo en 

xeral. 

b. Os alumnos e as alumnas, ou os seus pais, nais, titores ou titoras, cando os alumnos 

ou alumnas sexan menores de idade, teñen dereito a ser informados, antes da 

recolleita dos seus datos, do destino dos datos persoais que se lles soliciten no centro, 

da finalidade coa cal van ser tratados, do seu dereito de oposición, acceso, 

rectificación ou cancelación e o lugar no cal poderán exercitalo, nos termos indicados 

na normativa sobre protección de datos de carácter persoal. 

 

8. Dereito á liberdade de expresión 

Os alumnos e as alumnas teñen dereito a manifestar libremente as súas opinións, de xeito 

individual e colectiva, sen prexuízo do respecto dos dereitos dos membros da comunidade 

educativa e de acordo cos principios e dereitos constitucionais e dentro dos límites 

establecidos pola lexislación vixente 

 

9. Dereito de axudas e apoios 

O dereito de axudas e apoios comprende os seguintes dereitos: 
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a. A recibir as axudas e apoios precisos para compensar as carencias e desventaxas de 

tipo persoal, familiar, económico, social e cultural, especialmente no caso de presentar 

necesidades educativas especiais. 

b. Ao establecemento dunha política de becas e servizos de apoio adecuados ás 

necesidades dos alumnos e as alumnas. 

c. Á protección social, no ámbito educativo no caso de infortunio familiar ou accidente, 

segundo a lexislación vixente. 

d.  A calesquera outros que se establezan na lexislación vixente 

 

Dos deberes do alumnado 

10. Deber de estudo e de asistencia a clase 

1. O estudo é un deber básico dos alumnos e as alumnas, que comporta o 

desenvolvemento e aproveitamento das súas aptitudes persoais e dos coñecementos 

que se impartan. 

2. A finalidade do deber ao estudo é que, por medio da aprendizaxe efectiva das distintas 

materias que compoñen os currículos, os alumnos e as alumnas adquiran unha 

formación integral que lles permita alcanzar o máximo rendemento académico, o pleno 

desenvolvemento da súa personalidade, a adquisición de hábitos intelectuais e 

técnicas de traballo, a preparación para participar na vida social e cultural, e a 

capacitación para o exercicio de actividades profesionais. 

3. Este deber básico, que require do esforzo, da disciplina e da responsabilidade por 

parte dos alumnos e as alumnas, concrétase nas obrigacións seguintes: 

a. Ter unha actitude activa, participativa e atenta en clase sen interromper nin alterar o 

normal funcionamento das clases. 

b. Participar nas actividades formativas orientadas ao desenvolvemento do currículo. 

c. Asistir ao centro educativo co material e equipamento necesarios para poder 

participar activamente no desenvolvemento das clases. 

d. Realizar as tarefas encomendadas polo profesorado no exercicio das súas 

funcións. 

e. Realizar o esforzo necesario en función da súa capacidade, para comprender e 

asimilar os contidos das distintas materias que compoñen o currículo, ben sexan 

teóricas ou instrumentais. 
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f. Respectar o exercicio do dereito e o deber ao estudo dos demais alumnos e 

alumnas. 

g. Respectar o exercicio do dereito e o deber á participación nas actividades 

formativas dos demais alumnos e alumnas. 

h. Permañecer no centro ao longo da xornada lectiva de cada alumno/a. 

i. Atender ás explicacións, manifestar esforzo persoal e de superación para sacar o 

máximo rendemento. 

j. Calesqueira outras establecidas pola normativa vixente. 

4. Os alumnos e alumnas teñen, así mesmo, o deber de asistir a clase con puntualidade. 

 

11. Deber de respecto aos demais 

1. Os alumnos e alumnas teñen o deber de respectar o exercicio dos dereitos e as 

liberdades de todos os membros da comunidade educativa. 

2. Este deber concrétase nas obrigacións seguintes: 

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

ideolóxicas dos membros da comunidade educativa. 

b. Respectar a identidade, a integridade, a dignidade e a intimidade de todos os 

membros da comunidade educativa. 

c. Colaborar co profesorado na súa responsabilidade de transmisión de 

coñecementos e valores. 

d. Cumprir as normas e seguir as pautas establecidas polo profesorado. 

e. Non discriminar a ningún membro da comunidade educativa por razón de 

nacemento, raza, sexo, lingua ou por calquera outra circunstancia persoal ou social 

 

12. Deber de respectar as normas de convivencia 

1. Os alumnos e as alumnas teñen o deber de respectar as normas de organización, 

convivencia e disciplina do centro educativo. 

2. Este deber concrétase nas obrigacións seguintes: 

a. Participar e colaborar na promoción dun adecuado ambiente de convivencia 

escolar, así como coñecer o plan de convivencia do centro. 

b. Respectar o dereito do resto dos alumnos e alumnas a que non sexa perturbada a 

actividade educativa. 
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c. Utilizar adecuadamente as instalacións, materiais e recursos educativos utilizados 

no centro. 

d. Respectar os bens e pertenzas dos membros da comunidade educativa. 

e. Respectar e cumprir as decisións dos órganos unipersoais e colexiados do centro, 

sen prexuízo de facer valer os seus dereitos cando considere que algunha das 

decisións vulnere algún deles, de acordo co procedemento que estableza o centro 

e a lexislación vixente. 

f. Cumprir as normas de seguridade, saúde e hixiene nos centros docentes, 

considerando expresamente a prohibición de fumar, portar e consumir bebidas 

alcohólicas, estupefacientes e psicótropos. 

g. Respectar o proxecto educativo, ou o carácter propio do centro, de acordo coa 

lexislación vixente. 

h. Responsabilizarse das comunicacións que se establezan entre a familia e o centro 

educativo, e viceversa. 

i. Utilizar o equipamento informático, software e comunicacións do centro, incluído 

Internet, para fins estrictamente educativos. 

j. Respectar o establecido nas Normas do centro respecto de os usos e prohibicións 

na utilización das novas tecnoloxías (teléfonos móbiles, aparellos reproductores, 

videoxogos, etc.), tanto na actividade académica como cando non sirvan aos fins 

educativos establecidos no proxecto educativo do centro. 

 

 

DOS DEREITOS E DEBERES DOS PAIS/NAIS/TITORES DO 

ALUMNADO 

13. Dereitos dos pais, nais, titores ou titoras dos alumnos e alumnas 

 Os representantes legais teñen dereito: 

a. A ser respectados, recibir un trato adecuado e ser valorados pola comunidade 

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

b. A que os seus fillos e fillas reciban unha educación coa máxima garantía de calidade, 

conforme, cos fins e dereitos establecidos na Constitución, no Estatuto de Autonomía 

de Galicia e nas Leis Educativas. 
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c. A participar no proceso de ensino e aprendizaxe dos seus fillos e fillas, sen menoscabo 

das competencias e responsabilidades que corresponden a outros membros da 

comunidade educativa. 

d. A coñecer os procedementos, establecidos polo centro educativo para unha adecuada 

colaboración con este. 

e. A estar informados sobre o progreso da aprendizaxe e integración socio-educativa dos 

seus fillos e fillas. 

f. A recibir información achega das normas que regulan a convivencia no centro. 

g. A participar na organización, funcionamento, goberno e avaliación do centro educativo, 

nos termos establecidos na lexislación vixente.. 

h. A ser informados sobre o procedemento para presentar queixas, reclamacións e 

suxestións. 

i. A ser oídos naquelas decisións que afecten á orientación académica e profesional dos 

seus fillos e fillas. 

j. A que lles sexan notificadas as faltas de asistencia e faltas de puntualidade. 

k. A que lles sexan notificadas as medidas educativas correctoras e disciplinarias nas que 

poidan verse incursos os seus fillos e fillas.  

l. A ser informados do proxecto educativo do centro, e do carácter propio do centro. 

m. A presentar por escrito as queixas, reclamacións e suxestións que consideren 

oportunas, relativas tanto ao funcionamento do centro educativo como das decisións 

ou medidas adoptadas cos seus fillos e fillas. 

 

14. Dereito de asociación dos pais, nais, titores ou titoras dos alumnos e alumnas 

1. Os pais, nais, titores ou titoras dos alumnos e alumnas teñen garantida a liberdade de 

asociación no ámbito educativo. 

2. As asociacións de pais, nais, titores ou titoras de alumnos e alumnas asumirán, entre 

outras, as seguintes finalidades: 

a. Asistir aos pais, nais, titores ou titoras en todo aquilo que concierne á educación 

dos seus fillos e fillas ou pupilos e pupilas. 

b. Colaborar nas actividades educativas dos centros docentes. 

c. Promover a participación dos pais, nais, titores ou titoras dos alumnos e alumnas 

na xestión do centro. 
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3. Neste Conservatorio poderán existir asociacións de pais e nais de alumnos integradas  

polos pais, nais, titores ou titoras. 

4. As asociacións de pais e nais de alumnos e alumnas poderán utilizar os locais dos 

centros docentes para a realización das actividades que lles son propias, a cuxo 

efecto, os ou as titulares dos centros privados concertados ou os directores ou 

directoras dos centros docentes públicos facilitarán a integración de devanditas 

actividades na vida escolar, sempre que non alteren o normal desenvolvemento destas. 

5. As Administracións Educativas favorecerán o exercicio do dereito de asociación dos 

pais e nais, así como a formación de federacións e confederacións. 

6. Reglamentariamente estableceranse, de acordo coa Lei, as características específicas 

das asociacións de pais e nais de alumnos e alumnas. 

 

15. Deberes dos pais, nais, titores ou titoras dos alumnos e alumnas 

Aos pais, nais, titores ou titoras dos alumnos e alumnas correspóndelles asumir os 

seguintes deberes: 

a. Inculcar o valor da educación nos seus fillos e fillas e o do esforzo e estudo para a 

obtención dos mellores rendementos académicos no proceso de aprendizaxe e a 

responsabilidade que conleva. 

b. Asumir a responsabilidade que teñen de cumprir coa escolarización dos seus fillos e 

fillas e atender correctamente as necesidades educativas que xurdan da 

escolarización. 

c. Colaborar co centro educativo. Cando os pais, nais, titores ou titoras, por acción ou 

omisión, non colaboren co centro educativo dos seus fillos e fillas, procederase 

conforme aos disposto no apartado 33.2 do presente Plan de convivencia. 

d. Escolarizar aos seus fillos ou fillas. Os pais, nais, titores ou titoras dos alumnos e 

alumnas que, por acción ou omisión, non cumpran responsablemente cos deberes que 

lles corresponden respecto de a escolarización dos seus fillos ou fillas, é dicir, que 

permitan o absentismo, a administración educativa, previo informe da inspección 

educativa, poñerá en coñecemento das institucións públicas competentes os feitos, co 

fin de que adopten as medidas oportunas para garantir os dereitos do alumno e 

alumna contidos en plan de convivencia. 
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e. Estar involucrados na educación dos seus fillos e fillas, ao longo de todo o proceso 

educativo. 

f. Fomentar o respecto dos seus fillos e fillas cara ás normas de convivencia do centro. 

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

h. Ensinar aos seus fillos e fillas a coidar dos materiais e instalacións do centro e 

responder dos desperfectos causados nestes, nos términos do apartado 23.1 do 

presente Plan de Convivencia. 

i. Velar pola asistencia e puntualidad dos seus fillos e fillas no centro escolar. 

j. Proporcionar ao centro a información que pola súa natureza sexa necesaria coñecer 

por parte do profesorado. 

k. Comunicarse co equipo educativo sobre o proceso de ensino e aprendizaxe dos seus 

fillos e fillas e o seu desenvolvemento persoal, socioeducativo e emocional, así como 

cooperar na resolución de conflitos. 

l. Proporcionar, na medida da súa disponibilidade, os recursos e as condicións 

necesarias para o progreso escolar. 

m. Adoptar as medidas necesarias, ou solicitar a axuda correspondente en caso de 

dificultade, para que os seus fillos e fillas ou pupilos e pupilas cursen os ensinos 

impartidas neste Conservatorio e asistan regularmente a clase. 

n. Estimularlles para que leven a cabo as actividades de estudo que se lles encomenden. 

o. Participar de xeito activo nas actividades que se establezan en virtude dos 

compromisos educativos que os centros docentes establezan coas familias, para 

mellorar o rendemento dos seus fillos e fillas. 

p. Coñecer, participar e apoiar a evolución do seu proceso educativo, en colaboración 

cos profesores, profesoras e o centro docente. 

q. Respectar e facer respectar as normas establecidas polo centro, a autoridade e as 

indicacións ou orientacións educativas do profesorado. 

r. Ensinar aos seus fillos e fillas a desenvolver unha actitude responsable no uso das 

tecnoloxías da información e comunicación, vixiar o tipo de información á que os seus 

fillos e fillas acceden a través das novas tecnoloxías e medios de comunicación. 

s. Respectar o proxecto educativo do centro, así como o carácter propio do centro. 



 

 14

t. No caso que as Normas de Organización e Funcionamento do centro prevexan o uso 

da uniformidade de vestuario nas actividades musicais dos alumnos e as alumnas, os 

pais, nais, titores ou titoras terán a obrigación de cumprir a mencionada medida. 

 

 

DOS DEREITOS E DEBERES DOS PROFESORADO NO ÁMBITO DA 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

16. Dereitos do profesorado 

Aos profesores e profesoras, dentro do ámbito da convivencia escolar, recoñécenselles os 

seguintes dereitos: 

a. A ser respectados, recibir un trato adecuado e ser valorados pola comunidade 

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

b. A recibir a colaboración necesaria por parte dos pais e nais (na realización das tarefas 

escolares en casa, control de asistencia a clase, asistencia a tutorías, información 

necesaria para a adecuada atención do alumno ou alumna) para poder proporcionar un 

adecuado clima de convivencia escolar e facilitar unha educación integral para os seus 

fillos e fillas. 

c. A desenvolver a súa función docente nun ambiente educativo adecuado, onde sexan 

respectados os seus dereitos, especialmente o seu dereito á integridade física e moral. 

d. A exercer as competencias que no ámbito da convivencia escolar lles sexan atribuídas 

por parte deste Plan e do resto da normativa vixente. 

e. A ter autonomía para tomar as decisións necesarias para manter un adecuado clima de 

convivencia durante as clases asegurando o desenvolvemento da función docente e 

discente, así como durante as actividades complementarias e extraescolares, segundo 

o procedemento que se estableza nas Normas do centro. 

f. A recibir a axuda e colaboración da comunidade educativa para mellorar a convivencia 

no centro. 

g. A participar na elaboración das normas de convivencia do centro, directamente ou a 

través dos seus representantes nos órganos colexiados do centro. 

h. A expresar a súa opinión achega do clima de convivencia no centro, así como a realizar 

propostas para melloralo. 
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i. A recibir, por parte da administración, os plans de formación do profesorado para dotar 

ao profesorado de ferramentas básicas para a detección, prevención e resolución de 

conflictos, así como a formación permanente nos termos establecidos no artigo 102 da 

Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación. 

j. A ter a consideración de autoridade pública, no desempeño da función docente, aos 

efectos do disposto no presente Plan de convivencia. 

k. Á defensa xurídica e protección da administración Pública nos procedementos que se 

sigan ante calquera orde xurisdiccional, como consecuencia do exercicio lexítimo das 

súas funcións ou cargos públicos, nos termos establecidos na lexislación vixente. 

l. Coñecer o proxecto educativo do centro, así como o seu carácter propio. 

 

 

17. Deberes do profesorado 

Os profesores e profesoras, dentro do ámbito da convivencia escolar, teñen as seguintes 

responsabilidades: 

a. Respectar e facer respectar o proxecto educativo do centro, así como o seu carácter 

propio. 

b. Cumprir coas obrigacións establecidas pola normativa sobre a convivencia escolar e as 

derivadas da atención á diversidade dos seus alumnos e alumnas. 

c. Exercer, de forma dilixente, as competencias que no ámbito da convivencia escolar 

atribúanlles este Plan de convivencia e o resto da normativa vixente. 

d. Respectar e dar un trato adecuado aos membros da comunidade educativa. 

e. Impoñer as medidas correctoras que lles corresponda en virtude do presente Plan de 

convivencia. 

f. Inculcar aos alumnos e ás alumnas o respecto por todos os membros da comunidade 

educativa. 

g. Fomentar un clima de convivencia no aula e durante as actividades complementarias e 

extraescolares, que permitan o bo desenvolvemento do proceso de ensino- 

aprendizaxe. 

h. Informar aos pais, nais, titores ou titoras dos alumnos e alumnas das normas de 

convivencia establecidas no centro, dos incumprimentos destas por parte dos seus 

fillos e fillas, así como das medidas educativas correctoras impostas. 
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i. Informar aos alumnos e ás alumnas das normas de convivencia establecidas no centro, 

fomentando o seu coñecemento e cumprimento. 

j. Establecer na programación da súa docencia, e especialmente na programación da 

titoría, aspectos relacionados coa convivencia escolar e coa resolución pacífica de 

conflictos. 

k. Controlar as faltas de asistencia, así como os atrasos dos alumnos e as alumnas e 

informar diso aos pais, nais, titores ou titoras, segundo o procedemento que se 

estableza nas Normas de Organización e Funcionamento do centro. 

l. Actuar con dilixencia e rapidez ante calquera incidencia relevante no ámbito da 

convivencia escolar e comunicalo ao profesor-titor ou a profesora-titora de maneira 

que se informe convenientemente aos pais, nais, titores ou titoras e póidanse tomar as 

medidas oportunas. 

m. Informar aos pais, nais, titores ou titoras das accións dos alumnos e alumnas que 

sexan gravemente prexudiciais para a convivencia no centro. 

n. Formarse en mellóraa da convivencia nos centros docentes e na solución pacífica de 

conflictos. 

o. Gardar reserva e sixilo profesional sobre toda aquela información de que se dispoña 

achega das circunstancias persoais e familiares dos alumnos e as alumnas, sen 

prexuízo da obrigación de comunicar á autoridade competente as circunstancias que 

poidan implicar o incumprimento dos deberes e responsabilidades establecidos pola 

normativa de protección de menores. 

p. Informar á consellería competente en materia de educación das alteracións da 

convivencia nos termos previstos na lexislación vixente. 

q. Informar aos responsables do centro das situacións familiares que puidesen afectar ao 

alumno ou á alumna. 

r. Gardar reserva e sixilo profesional sobre os contidos das probas parciais ou finais, 

ordinarias e extraordinarias programadas polos centros docentes e das planificadas 

pola administración Educativa. 

s. Fomentar a utilización das tecnoloxías da información e a comunicación no proceso de 

ensino-aprendizaxe.. 

t. Utilizar as tecnoloxías da información e a comunicación para fins estrictamente 

educativos. 
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u. Velar polo bo uso das tecnoloxías da información e a comunicación, e en particular 

cumprir e facer cumprir o previsto na Lei Orgánica de Protección de Datos de Carácter 

Persoal e na Lei de Propiedade Intelectual. 

v. Atender a pais, nais, titores, titoras, alumnos e alumnas e, no seu caso, o exercicio da 

titoría. 

 

DOS DEREITOS E DEBERES DO PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E 

SERVIZOS NO ÁMBITO DA CONVIVENCIA ESCOLAR NOS CENTROS 

DOCENTES PÚBLICOS 

 

18. Dereitos e deberes do persoal de administración e servizos 

1. O persoal de administración e servizos, como membros da comunidade educativa, e 

no exercicio das súas funcións legalmente establecidas, terán os seguintes dereitos: 

a. A ser respectados, recibir un trato adecuado e ser valorados pola comunidade 

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

b. A colaborar co centro para establecer un bo clima de convivencia en este. 

c. A recibir defensa xurídica e protección da administración Pública nos 

procedementos que se sigan ante calquera orde xurisdiccional como 

consecuencia do exercicio lexítimo das súas funcións ou cargos públicos, nos 

termos establecidos na lexislación vixente. 

2. O persoal de administración e servizos terá os seguintes deberes: 

a. Colaborar co centro para establecer un bo clima de convivencia en este. 

b. Utilizar as tecnoloxías da información e a comunicación para fins estrictamente 

administrativos ou relacionados co seu posto de traballo. 

c. Velar polo bo uso das tecnoloxías da información e a comunicación. 

d. Cumprir e facer cumprir o previsto na Lei Orgánica de Protección de Datos de 

Carácter Persoal e na Lei de Propiedade Intelectual. 

e. Custodiar a documentación administrativa, así como a gardar reserva e sigilo 

respecto de a actividade cotiá do centro escolar. 
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f. Comunicar á dirección do centro cantas incidencias supoñan violencia exercida 

sobre persoas e bens, e que, pola súa intensidade, consecuencias ou 

reiteración, prexudiquen a convivencia nos centros docentes. 

 

 

DAS NORMAS DE CONVIVENCIA 

PRINCIPIOS XERAIS 

PLAN DE CONVIVENCIA 

 

19. Plan de convivencia 

1. Conservatorio Profesional de Música elaborou este plan de convivencia, de 

conformidade co disposto na Lei 4/2011 de 30 de xuño de convivencia e participación 

da comunidade educativa, como modelo de actuación planificada para a prevención e 

a intervención ante condutas que alteren ou prexudiquen gravemente a convivencia 

entre os seus membros. 

2. O plan de convivencia contribuirá a favorecer o adecuado clima de traballo e respecto 

mutuo e prevención dos conflitos entre os membros da comunidade educativa, para 

que o alumnado adquira as competencias básicas, principalmente a competencia 

social para vivir e convivir nunha sociedade en constante cambio. Co cal, un bo clima 

de convivencia escolar favorecerá mellóraa dos rendementos académicos. 

3. Na súa elaboración, seguimiento e avaliación participaron todos os membros da 

comunidade educativa no ámbito das súas competencias, polo que pon especial 

coidado na prevención de actuacións contrarias ás normas de convivencia, 

establecendo as necesarias medidas educativas e formativas para o normal 

desenvolvemento da actividade educativa no aula e no centro. 

4. O director ou a directora do centro poderá propoñer aos pais, nais, titores ou titoras 

dos alumnos ou as alumnas, e no seu caso ás institucións públicas competentes, a 

adopción de medidas dirixidas a mellorar aquelas circunstancias persoais, familiares ou 

sociais que poidan ser determinantes de condutas contrarias ás normas de 

convivencia. 
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20. Incumprimento das normas de convivencia 

1. Poderán ser obxecto de medidas correctoras ou disciplinarias as condutas tipificadas 

nos apartados 27 e 34 do presente Plan de convivencia que sexan realizadas polos 

alumnos e as alumnas dentro do recinto escolar ou durante a realización de actividades 

complementarias e extraescolares. 

2. Igualmente poderán ser corrixidas ou sancionadas aquelas accións ou actitudes que, 

aínda que levadas a cabo fora do recinto escolar, estean motivadas ou directamente 

relacionadas coa vida escolar e afecten a algún membro da comunidade educativa. 

Todo iso sen prexuízo da obrigación, no seu caso, de poñer en coñecemento das 

autoridades competentes ditas condutas. 

 

21. Aplicación de medidas correctoras e disciplinarias 

1. As medidas correctoras e disciplinarias que se apliquen polo incumplimiento das 

normas de convivencia terán un carácter educativo e rehabilitador, garantirán o 

respecto aos dereitos dos alumnos e as alumnas e procurarán mellóraa nas relacións 

de convivencia de todos os membros da comunidade educativa. 

2. 2. En ningún caso, os alumnos e as alumnas poderán ser privados do exercicio do seu 

dereito á educación, nin no caso da educación obrigatoria, do seu dereito á 

escolaridade. 

3. Non poderán impoñerse medidas educativas correctoras nin disciplinarias que sexan 

contrarias á dignidade nin á integridade física, psicolóxica ou moral dos alumnos e as 

alumnas. 

4. A imposición das medidas educativas correctoras e disciplinarias previstas no presente 

Plan respectará a proporcionalidade coa conduta do alumno e da alumna e deberá 

contribuír a mellóraa do proceso educativo. 

5. Cando os feitos imputados puidesen ser constitutivos de delito ou falta, deberán 

comunicarse á autoridade xudicial. Todo iso sen prexuízo de que se tomen as medidas 

cautelares oportunas. 

 

22. Gradación das medidas educativas correctoras e das medidas educativas 

disciplinarias 



 

 20

1. Os incumprimentos das normas de convivencia haberán de ser valorados 

considerando a situación do alumno ou da alumna. Para iso, os órganos responsables 

da instrución do expediente ou de imposición de medidas educativas correctoras ou 

disciplinarias, deberán ter en conta as circunstancias persoais, familiares ou sociais, e 

a idade do alumno ou da alumna, para o que poderán solicitar cantos informes 

consideren pertinentes con tal de acreditar dita situación ou circunstancia. 

2. Aos efectos da gradación das medidas educativas correctoras e das medidas 

educativas disciplinarias, teranse en conta as seguintes circunstancias atenuantes: 

a. O recoñecemento espontáneo da conduta incorrecta. 

b. A non comisión con anterioridade de accións contrarias ás normas de convivencia. 

c. A petición de escusas nos casos de inxurias, ofensas e alteración do 

desenvolvemento das actividades do centro. 

d. O ofrecemento de actuacións compensadoras do dano causado. 

e. A falta de intencionalidade. 

f. O carácter ocasional do acto na conduta e comportamento habitual. 

g. A provocación suficiente. 

3. Aos mesmos efectos teranse en conta as seguintes circunstancias agravantes: 

a. A premeditación. 

b. A reiteración. 

c. Calquera conduta discriminatoria por razón de nacemento, raza, sexo, cultura, 

lingua, capacidade económica, nivel social, conviccións políticas, morais ou 

relixiosas, por discapacidades físicas, sensoriais ou psíquicas, ou calquera outra 

condición ou circunstancia persoal ou social. 

d. Cando a sustracción, agresión, inxuria ou ofensa realícese contra quen se ache en 

situación de inferior idade, minusvalía, recente incorporación ao centro ou situación 

de indefensión. 

e. A publicidade, incluíndo a realizada a través das tecnoloxías da información e a 

comunicación. 

f. A realización en grupo ou con intención de ampararse no anonimato. 

 

23. Reparación de danos materiais 
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1. Os alumnos ou as alumnas que individual ou colectivamente causen de forma 

intencionada ou por neglixencia danos ás instalacións, equipamento informático 

(incluído o software) ou calquera material do centro, así como aos bens dos membros 

da comunidade educativa, quedarán obrigados a reparar o dano causado ou facerse 

cargo do custo económico do seu reparación ou restablecemento, a condición de que 

o profesorado, titores, titoras ou calquera membro do centro docente responsable da 

vixilancia do alumnado menor de idade, proben que empregaron toda a dilixencia 

esixida pola lexislación vixente e nos termos previstos nela. 

2. Os alumnos ou as alumnas que subtraeren bens no centro deberán restituír os bens 

subtraídos, ou reparar economicamente o valor destes. 

3. Os pais, nais, titores ou titoras serán responsables civís nos termos previstos pola 

lexislación vixente, en relación ao disposto nos apartados 1 e 2 do presente artigo 

4. A reparación económica do dano causado non será eximente do posible expediente 

disciplinario pola actuación cometida. 

5. A dirección do centro comunicará as autoridades competentes os feitos recollidos nos 

apartados 1 e 2 do presente artigo para que inicie o oportuno expediente de reintegro. 

 

24. Práctica e recepción das comunicacións 

1. A práctica das notificacións das resolucións e actos administrativos aos alumnos ou 

alumnas, os seus pais, nais, titores ou titoras no ámbito dos centros docentes públicos 

deberá realizarse conforme á Lei de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e 

Procedemento Administrativo Común; calquera outro tipo de comunicación poderase 

notificar por outros medios, nos termos que se determine reglamentariamente. 

2. Os alumnos ou alumnas, ou os seus pais, nais, titores ou titoras en caso de ser 

menores de idade, están obrigados a facilitar, ao comezo do curso ou no momento da 

incorporación a un centro docente, a dirección postal do seu domicilio, co fin de ser 

notificadas, no seu caso, as comunicacións relacionadas coas condutas que alteren a 

convivencia escolar. 

3. Os cambios que se produzan ao longo do curso escolar da dirección postal do 

domicilio, así como da dirección electrónica, deberán ser comunicadas ao centro no 

momento en que se fagan efectivos. 
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25. As faltas de asistencia e a avaliación 

Sen prexuízo das medidas educativas correctoras que se adopten ante as faltas de 

asistencia, nas Normas de Organización e Funcionamento establecese o número máximo 

de faltas por materia e os procedementos extraordinarios de avaliación para os alumnos e 

as alumnas que superen devandito máximo, tendo en conta que a falta de asistencia a 

clase de modo reiterado pode ocasionar a perda do dereito a avaliación contínua. 

 

26. Decisións colectivas de inasistencia a clase 

1. De conformidade co artigo 8 da Lei Orgánica 8/1985, de 3 de xullo, Reguladora do 

Dereito á Educación, segundo a redacción dada pola disposición final primeira da Lei 

Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación, as decisións colectivas adoptadas polos 

alumnos e as alumnas a partir do terceiro curso da Educación Secundaria Obligatoria, 

con respecto á inasistencia a clase, non terán a consideración de faltas de conduta nin 

serán obxecto de sanción cando estas sexan resultado do exercicio do dereito de 

reunión e sexan comunicadas previamente á dirección do centro. 

2. As decisións colectivas de inasistencia a clase adoptadas polos alumnos e alumnas 

deberán dispoñer da correspondente autorización dos seus pais, nais, titores ou 

titoras, no caso de que os alumnos ou alumnas sexan menores de idade. 

3. As decisións colectivas de inasistencia a clase, ás que se refire o apartado anterior, 

terán que estar avaladas por máis de 20 alumnos ou alumnas, de conformidade co 

artigo 1.2 da Lei Orgánica 9/1983, de 15 de xullo, Reguladora do Dereito de Reunión. 

4. A autorización do pai, nai, titor ou titora do alumno ou da alumna para non asistir a 

clase implicará a exoneración de calquera responsabilidade do centro derivada da 

actuación do alumno ou da alumna, tanto co resto do alumnado como con respecto a 

terceiras persoas. 

5. A autorización do pai, nai, titor ou titora do alumno ou da alumna deberá 

cumprimentarse conforme ao modelo establecido no anexo II do presente Plan de 

convivencia. 

6. En todo caso, o centro garantirá o dereito a asistir a clase e a permanecer no centro 

debidamente atendido ao alumnado que non desexe exercitar o seu dereito de reunión 

nos termos previstos na lexislación vixente, así como aos alumnos ou as alumnas que 

non dispoñan da preceptiva autorización dos seus pais, nais, titores ou titoras. 
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7. As decisións colectivas dos alumnos ou as alumnas de exercer o seu dereito de 

reunión, que impliquen a inasistencia a clase e a autorización dos pais, nais, titores ou 

titoras dos alumnos ou as alumnas, deberán ser comunicadas á dirección do centro 

cunha antelación mínima de cinco días naturais. 

8. Os centros docentes comunicarán aos pais, nais, titores ou titoras, con carácter previo, 

as decisións colectivas adoptadas polos alumnos ou as alumnas respecto ao exercicio 

do dereito de reunión. 

 

CONDUTAS CONTRARIAS ÁS NORMAS DE CONVIVENCIA DO 

CENTRO EDUCATIVO E MEDIDAS CORRECTORAS 

 

27. Tipificación 

Considéranse condutas contrarias ás normas de convivencia do centro educativo as 

seguintes: 

a. As faltas de puntualidade. 

b. Os actos que alteren o normal desenvolvemento das actividades do centro, 

especialmente os que alteren o normal desenvolvemento das clases. 

c. Os actos de indisciplina. 

d. Os actos de incorrección ou desconsideración, as inxurias e ofensas contra os 

membros da comunidade educativa. 

e. O hurto ou o deterioro intencionado de inmobles, materiais, documentación ou 

recursos do centro. 

f. O hurto ou o deterioro intencionado dos bens ou materiais dos membros da 

comunidade educativa. 

g. As accións que poidan ser perxudiciais para a integridade e a saúde dos membros da 

comunidade educativa. 

h. A negativa sistemática a levar o material necesario para o desenvolvemento do 

proceso de ensino-aprendizaxe. 

i. A negativa a trasladar a información facilitada aos pais, nais, titores ou titoras por parte 

do centro e viceversa. 

j. A alteración ou manipulación da documentación facilitada aos pais, nais, titores ou 

titoras por parte do centro. 



 

 24

k. A suplantación da personalidade de membros da comunidade escolar. 

l. A utilización inadecuada das tecnoloxías da información e comunicación durante as 

actividades que se realizan no centro educativo. 

m. O uso de teléfonos móbiles, aparellos de son e outros aparellos electrónicos alleos ao 

proceso de ensino-aprendizaxe durante as actividades que se realizan no centro 

educativo. 

n. Os actos que dificulten ou impidan o dereito e o deber ao estudo dos seus 

compañeiros e compañeiras. 

o. A incitación ou estímulo a cometer unha falta contraria ás normas de convivencia. 

p. A negativa ao cumprimento das medidas correctoras adoptadas ante condutas 

contrarias ás normas de convivencia. 

q. O uso inadecuado das infraestructuras e bens ou equipos materiais do centro. 

r. A desobediencia no cumprimento das normas de carácter propio do centro e que 

estean incluídas no seu proxecto educativo. 

 

 

28. Medidas educativas correctoras 

1. Ante as condutas contrarias ás normas de convivencia do centro, tipificadas no 

apartado anterior, o plan de convivencia do centro poderá contemplar medidas de 

intervención que concreten, axusten ou modulen as medidas educativas correctoras 

recolleitas neste artigo e que son as seguintes: 

a. Amonestación verbal. 

b. Comparencia inmediata ante o xefe ou xefa de estudos ou o director ou a directora. 

c. Amonestación por escrito. 

d. Retirada de teléfonos móbiles, aparellos de son ou outros aparellos electrónicos 

alleos ao proceso de ensino-aprendizaxe, utilizados de forma reiterada durante as 

actividades que se realizan no centro educativo. Retiraranse apagados e serán 

devoltos aos pais, nais, titores ou titoras legais en presenza do alumno ou da 

alumna. No caso de que o alumno ou a alumna sexa maior de idade, devolveráselle 

unha vez finalizada a xornada lectiva. Non obstante o anterior, o uso de aparellos 

electrónicos no recinto dos centros docentes poderase prohibir, sempre que non 
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sexan necesarios para levar a cabo as tarefas docentes, si así o contempla nas 

Normas do centro.  

e. Realización de tarefas educadoras polo alumno ou a alumna en horario non lectivo. 

A realización destas tarefas non se poderá prolongar por un período superior a 

cinco días lectivos. 

f. Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou 

complementarias que teña programadas o centro durante os quince días seguintes 

á imposición da medida educativa correctora. 

g. Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases por un período non 

superior a cinco días lectivos. Durante a impartición desas clases, e co fin de evitar 

a interrupción do proceso formativo do alumnado, este permanecerá no centro 

educativo efectuando os traballos académicos que lle sexan encomendados por 

parte do profesorado que lle imparte docencia. O xefe ou a xefa de estudos do 

centro organizará a atención a este alumnado. 

2. Para a aplicación das medidas educativas correctoras, non será necesaria a previa 

instrución de expediente disciplinario; sen embargo, para a imposición das medidas 

educativas correctoras do apartado g) será preceptivo o trámite de audiencia aos 

alumnos, as alumnas, ou aos seus pais, nais, titores ou titoras en caso de ser menores 

de idade, nun prazo de dez días hábiles. 

3. As medidas educativas correctoras que se impoñan serán inmediatamente executivas. 

 

29. Comunicación aos pais, nais, titores ou titoras legais do alumnado que sexa obxecto 

de medidas educativas correctoras 

Todas as medidas correctoras previstas no apartado anterior deberán ser comunicadas 

formalmente aos pais, nais, titores ou titoras dos alumnos ou alumnas menores de idade. 

 

30. Competencia para aplicar as medidas educativas correctoras 

1. Corresponde ao director ou á directora do centro e á Comisión de Convivencia, no 

ámbito das súas competencias, favorecer a convivencia e facilitar a mediación na 

resolución dos conflitos. Ao director ou á directora do centro correspóndelle, así 

mesmo, impoñer as medidas educativas correctoras que correspondan aos alumnos 

ou alumnas, en cumprimento da normativa vixente, de acordo co establecido neste 
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Plan de convivencia e nas Normas de Organización e Funcionamento, sen prexuízo das 

competencias atribuídas ao efecto ao Consello Escolar deste Conservatorio. 

2. Non obstante o anterior, co fin de axilizar a aplicación das medidas educativas 

correctoras contempladas no apartado 28 deste Plan de convivencia e de que estas 

sexan o máis formativas posibles e favorecedoras da convivencia no centro, o xefe ou 

a xefa de estudos ou o profesor ou a profesora de aula, por delegación do director ou 

directora, poderán impoñer as medidas correctoras contempladas no anexo I do 

presente Plan de convivencia. 

 

31. Constancia escrita e rexistro das medidas educativas correctoras 

De todas as medidas educativas correctoras que se apliquen quedará constancia escrita 

no centro, con excepción das previstas nas letras a), b) e d), do apartado sobre Medidas 

educativas correctoras deste plan, que inclúa a descrición da conduta que a ten motivado, 

a súa tipificación e a medida educativa correctora adoptada. Posteriormente o director ou 

directora do centro ou persoa en quen delegue procederá a notificar á sanción, de se-lo 

caso,  as autoridades competentes. 

 

32. Prescripción 

1. As condutas contrarias ás normas de convivencia prescribirán no prazo dun mes, 

contado a partir da data de comisión. 

2. As medidas educativas correctoras adoptadas por condutas contrarias ás normas de 

convivencia prescribirán no prazo dun mes desde a súa imposición. 

 

33. Reiteración de condutas contrarias á convivencia e falta de colaboración dos pais, 

nais, titores ou titoras 

1. Naqueles supostos nos que, unha vez levada a cabo a corrección oportuna, o alumno 

ou a alumna siga presentando reiteradamente condutas perturbadoras para a 

convivencia no centro, ademais de aplicar as medidas educativas correctoras que 

correspondan, darase traslado, previa comunicación aos pais, nais, titores ou titoras 

legais no caso de menores de idade, ás institucións públicas que se consideren 

oportunas, da necesidade de adoptar medidas dirixidas a modificar aquelas 
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circunstancias persoais, familiares ou sociais do alumno ou alumna que poidan ser 

determinantes da aparición e persistencia de devanditas condutas. 

2. Naquelas actuacións e medidas educativas correctoras nas que o centro reclame a 

implicación directa dos pais, nais, titores ou titoras do alumno ou alumna e estes 

rexéitena, o centro poñerao en coñecemento da administración Educativa, co fin de 

que se adopten as medidas oportunas para garantir os dereitos do alumno e da alumna 

contidos no presente Plan de convivencia e o cumprimento dos deberes recollidos nos 

apartados de referencia. A Administración Educativa, si considera que esta conduta 

causa grave dano ao proceso educativo do seu fillo ou filla, poñerao en coñecemento 

das institucións públicas competentes, previo informe da inspección educativa. 

 

CONDUTAS GRAVEMENTE PREXUDICIAIS PARA A CONVIVENCIA NO 

CENTRO  

 

34. Tipificación 

Considéranse condutas gravemente prexudiciais para a convivencia no centro as 

seguintes: 

a. Os actos graves de indisciplina e as inxurias ou ofensas contra membros da 

comunidade educativa que excedan a incorrección ou a desconsideración previstas no 

apartado 27 do presente Plan de convivencia. 

b. A agresión física ou moral, as ameazas e coacciones e a discriminación grave a 

calquera membro da comunidade educativa, así como a falta de respecto grave á 

integridade e dignidade persoal. 

c. As vexacións e humillacións a calquera membro da comunidade escolar, 

particularmente si teñen un compoñente sexista ou xenófobo, así como as que se 

realicen contra os alumnos ou as alumnas máis vulnerables polas súas características 

persoais, sociais ou educativas. 

d. O acoso escolar. 

e. A suplantación de personalidade en actos da vida docente. 

f. A falsificación, deterioro ou sustracción de documentación académica. 
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g. Os danos graves causados nos locais, materiais ou documentos do centro ou nos bens 

dos membros da comunidade educativa. 

h. Os actos inxustificados que perturben gravemente o normal desenvolvemento das 

actividades do centro. 

i. As actuacións que poidan prexudicar ou prexudiquen gravemente a saúde e a 

integridade persoal dos membros da comunidade educativa. 

j. A introdución no centro de obxectos perigosos ou sustancias perjudiciales para a 

saúde e a integridade persoal dos membros da comunidade educativa. 

k. As condutas tipificadas como contrarias ás normas de convivencia do centro educativo 

si concorren circunstancias de colectividade ou publicidade intencionada por calquera 

medio. 

l. A incitación ou o estímulo a cometer unha falta que afecte gravemente á convivencia 

no centro. 

m. A negativa reiterada ao cumprimento das medidas educativas correctoras adoptadas 

ante condutas contrarias ás normas de convivencia. 

n. A negativa ao cumprimento das medidas disciplinarias adoptadas ante as faltas que 

afecten gravemente á convivencia no centro. 

o. O acceso indebido ou sen autorización a ficheros e servidores do centro. 

p. Actos atentatorios respecto ao proxecto educativo, así como ao carácter propio do 

centro. 

 

35. Medidas educativas disciplinarias 

1. Ante as condutas tipificadas no apartado anterior, o plan de convivencia e as Normas 

de Organización e Funcionamento do centro poderán contemplar medidas de 

intervención que concreten, axusten ou modulen as medidas disciplinarias recolleitas 

neste artigo. 

2. As medidas disciplinarias que poden impoñerse por incurrir nas condutas tipificadas no 

apartado anterior, letras h), m) e n), son as seguintes: 

a. Realización de tarefas educadoras para o alumno ou a alumna, en horario non 

lectivo, por un período superior a cinco días lectivos e igual ou inferior a quince días 

lectivos. 
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b. Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou 

complementarias que teña programadas o centro durante os trinta días seguintes á 

imposición da medida disciplinaria. 

c. Cambio de grupo ou clase do alumno ou alumna por un período superior a cinco 

días lectivos e igual ou inferior a quince días lectivos. 

d. Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases por un período 

comprendido entre seis e quince días lectivos. Durante a impartición desas clases, 

e co fin de evitar a interrupción do proceso formativo do alumnado, este 

permanecerá no centro educativo efectuando os traballos académicos que lle 

sexan encomendados por parte do profesorado que lle imparte docencia. O xefe ou 

a xefa de estudos do centro organizará a atención a este alumnado. 

3. As medidas disciplinarias que poden impoñerse por incurrir nas condutas tipificadas no 

apartado anterior, excepto as letras h), m) e n) recolleitas no apartado anterior, son as 

seguintes: 

a. Suspensión do dereito de asistencia ao centro educativo durante un período 

comprendido entre seis e trinta días lectivos. Para evitar a interrupción no seu 

proceso formativo, durante o tempo que dure a suspensión, o alumno ou alumna 

deberá realizar os traballos académicos que determine o profesorado que lle 

imparte docencia. As Normas de Organización e Funcionamento poderán 

determinar os mecanismos que posibiliten un adecuado seguemento de devandito 

proceso, especificando a persoa encargada de levalo a cabo e o horario de visitas 

ao centro por parte do alumno ou alumna sancionada. 

b. Cambio de centro educativo. No caso de aplicar esta medida disciplinaria, ao 

alumnado que se atope en idade de escolaridad obligatoria, a administración 

Educativa proporcionaralle unha praza escolar noutro centro docente sostido con 

fondos públicos, con garantía dos servizos complementarios que sexan necesarios, 

condición sen a cal non poder levar a cabo dita medida. 

 

 

36. Responsabilidade penal 
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A dirección do Conservatorio comunicará, simultaneamente as autoridades competentes, 

calquera feito que poida ser constitutivo de delito ou falta penal, sen prexuízo de adoptar 

as medidas cautelares oportunas. 

 

37. Aplicación e procedementos 

1. As condutas gravemente prexudiciais para a convivencia no centro docente só 

poderán ser obxecto de medida disciplinaria coa previa instrución do correspondente 

expediente disciplinario. 

2. Corresponde ao director ou directora do centro incoar, por propia iniciativa ou a 

proposta de calquera membro da comunidade escolar, os referidos expedientes ao 

alumnado. 

3. O acordo sobre a iniciación do expediente disciplinario acordarase no prazo máximo 

de dous días hábiles do coñecemento dos feitos. 

4. O director ou directora do centro fará constar por escrito a apertura do expediente 

disciplinario, que deberá conter: 

a. O nome e apelidos do alumno ou alumna. 

b. Os feitos imputados. 

c. A data na que se produciron os mesmos. 

d. O nomeamento da persoa instrutora. 

e. O nomeamento dun secretario ou secretaria, se procede pola complejidad do 

expediente, para auxiliar ao instrutor ou instrutora. 

f. As medidas de carácter provisional que, no seu caso, acorde o órgano 

competente, sen prexuízo das que poidan adoptarse durante o procedemento. 

5. O acordo de iniciación do expediente disciplinario debe notificarse a cadea instrutora, 

ao alumno ou alumna presunto autor dos feitos e aos seus pais, nais, titores ou titoras, 

no caso de que o alumno ou alumna sexa menor de idade non emancipado. Na 

notificación advertirase aos interesados que, de non efectuar alegacións no prazo 

máximo de dez días sobre o contido da iniciación do procedemento, a iniciación 

poderá ser considerada proposta de resolución cando conteña un pronunciamento 

preciso achega da responsabilidade imputada. 

6. Só quen teñan a condición legal de interesados no expediente teñen dereito a coñecer 

o seu contido en calquera momento do seu tramitación. 
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38. Instrución e proposta de resolución 

 

1. O instrutor ou a instrutora do expediente, unha vez recibida a notificación de 

nomeamento e no prazo máximo de dez días hábiles, practicará as actuacións que 

estime pertinentes e solicitará os informes que xulgue oportunos, así como as probas 

que estime convenientes para o esclarecemento dos feitos. 

2. Practicadas as anteriores actuacións, o instrutor formulará proposta de resolución, que 

se notificará ao interesado, ou ao seu pai, nai, titor ou titora, si o alumno ou a alumna é 

menor de idade; concedéndolles audiencia polo prazo de dez días hábiles. 

3. Poderase prescindir do tramite de audiencia cando non figuren no procedemento, nin 

sexan tidos en conta na resolución, outros feitos nin outras alegacións e probas que as 

aducidas polo interesado. 

4. A proposta de resolución deberá conter: 

a. Os feitos imputados ao alumno ou á alumna no expediente. 

b. A tipificación que a estes feitos pódese atribuír, segundo o previsto no apartado 34 

deste Plan de convivencia. 

c. A valoración da responsabilidade do alumno ou da alumna, con especificación, se 

procede, das circunstancias que poden agravar ou atenuar a súa acción. 

d. A medida educativa disciplinaria aplicable entre as previstas no apartado 35 deste 

Plan de convivencia. 

e. A competencia do director ou da directora do centro para resolver. 

5. Cando razóns de interese público aconsélleno, poderase acordar, de oficio ou a 

petición do interesado, a aplicación ao procedemento da tramitación de urxencia, polo 

cal reduciranse á metade os prazos establecidos para o procedemento ordinario. 

 

39. Resolución e notificación 

 

1. O prazo máximo para a resolución do expediente disciplinario desde a incoación ata a 

súa resolución, incluída a notificación, non poderá exceder dun mes. 

2. A resolución, que deberá estar motivada, conterá: 

a. Os feitos ou condutas que se imputan ao alumno ou alumna. 
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b. As circunstancias atenuantes ou agravantes, no caso de existir. 

c. Os fundamentos xurídicos en que se basea a corrección imposta. 

d. O contido da sanción e data de efecto desta. 

e. O órgano ante o que cabo interpoñer reclamación e prazo do mesmo. 

3. A resolución do expediente por parte do director ou directora do centro público poñerá 

fin á vía administrativa, polo que a medida disciplinaria que se impoña será 

inmediatamente executiva, excepto no caso da medida correctora prevista no apartado 

35.3.b, que poderá ser recorrida ante a consellería competente en materia de 

educación. 

4. As resolucións dos directores ou directoras dos centros docentes públicos poderán ser 

revisadas nun prazo máximo de cinco días polo Consello Escolar do centro a instancia, 

dos pais, nais, titores ou titoras legais dos alumnos ou alumnas, de acordo co 

establecido no artigo 127 da Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación. A tales 

efectos, o director ou directora convocará unha sesión extraordinaria do Consello 

Escolar no prazo máximo de dous días hábiles, contados desde que se presentou a 

instancia, para que este órgano proceda a revisar, no seu caso, a decisión adoptada e 

propoñer as medidas oportunas. 

 

40. Prescripción 

1. As condutas tipificadas como gravemente prexudiciais para a convivencia no centro 

prescriben no transcurso do prazo de tres meses contados a partir da súa comisión. 

2. As medidas educativas disciplinarias prescribirán no prazo de tres meses desde o seu 

imposición. 

 

41. Medidas de carácter cautelar 

1. Ao incoarse un expediente ou en calquera momento da súa instrución, o director ou a 

directora do centro, por propia iniciativa ou a proposta do instrutor ou instrutora e oída 

a Comisión de Convivencia do Consello Escolar do centro, poderá adoptar a decisión 

de aplicar medidas provisionais con finalidades cautelares e educativas, si así for 

necesario para garantir o normal desenvolvemento das actividades do centro. 

2. As medidas provisionais poderán consistir en: 

a. Cambio provisional de grupo. 
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b. Suspensión provisional de asistir a determinadas clases. 

c. Suspensión provisional de asistir a determinadas actividades do centro. 

d. Suspensión provisional de asistir ao centro. 

3. As medidas provisionais poderán establecerse por un período máximo de cinco días 

lectivos. 

4. Ante casos moi graves, e logo de realizar unha valoración obxectiva dos feitos por 

parte do director ou directora do centro, por propia iniciativa ou a proposta o instrutor 

ou instrutora e oída a Comisión de Convivencia do Consello Escolar do centro, de xeito 

excepcional e tendo en conta a perturbación da convivencia e a actividade normal do 

centro, os danos causados e a transcendencia da falta, manterase a medida 

provisional ata a resolución do procedemento disciplinario, sen prexuízo de que esta 

non deberá ser superior en tempo nin distinta á medida correctora que se propoña, 

salvo no caso de que a medida correctora consista no cambio de centro. 

5. O director ou directora poderá revogar ou modificar, en calquera momento, as medidas 

provisionais adoptadas. 

6. No caso de que o alumno ou alumna que cometeu presuntamente os feitos sexa menor 

de idade, estas medidas provisionais deberanse comunicar ao seu pai, nai ou titores. 

7. Cando a medida provisional adoptada comporte a non asistencia a determinadas 

clases, durante a impartición destas, e co fin de evitar a interrupción do proceso 

formativo do alumnado, leste permanecerá no centro educativo efectuando os traballos 

académicos que lle sexan encomendados por parte do profesorado que lle imparte 

docencia. O xefe ou xefa de estudos do centro organizará a atención a este alumnado. 

8. Cando a medida provisional adoptada comporte a suspensión temporal de asistencia 

ao centro, o titor ou titora entregará ao alumno ou alumna un plan detallado das 

actividades académicas e educativas que ten que realizar e establecerá as formas de 

seguimento e control durante os días de non asistencia ao centro para garantir o 

dereito á avaliación continua. 

9. Cando se resolva o procedemento disciplinario, si a medida provisional e a medida 

disciplinaria teñen a mesma natureza, os días que se estableceron como medida 

provisional, e que o alumno ou a alumna cumpriu, consideraranse a conta da medida 

disciplinaria a cumprir. 
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ANEXO I 

 

Táboa explicativa das responsabilidade de cada membro do claustro 

 

Condutas contrarias ás normas de convivencia do centro 

 

P T XE D 

a. Amonestación privada ou por escrito 

 
X X   

b. Comparecencia inmediata ante o Xefe de Estudios ou Director. 

 

X X   

c. Realización de traballos específicos en horario non lectivo 

 
 X X X 

d. Realización de tarefas que contribúan á mellora e desenvolvemento 

das actividades do centro ou, se procede, dirixidas a reparar o dano 

causado ás instalacións ou ao material do centro ou ás pertenzas 

doutros membros da comunidade educativa. 

  X X 

e. Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou 

complementarias do centro. 
  X X 

f. Cambio de grupo do alumno ou alumna por un prazo máximo dunha 

semana. 
   X 

g. Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases por un 

prazo máximo de tres días. Durante o tempo que dure a suspensión, 

os alumnos ou alumnas deberán realizar os deberes ou traballos que 

se determinen para evitar a interrupción no proceso formativo. 

   X 

 

P: Profesor 

T: Titor 

XE: Xefe de Estudos 

D: Director 
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RÉXIME DISCIPLINARIO 

Os alumnos que individual ou colectivamente causen danos ás instalacións ou ao 

material do centro quedan obrigados a reparar o dano causado ou facerse cargo do 

custo económico da súa reparación sen prexuízo das amonestacións previstas neste 

Plan de convivencia do centro. Os pais ou representantes legais dos alumnos 

serán responsables civís nos termos previstos nas leis. 

As condutas contrarias ás normas de convivencia do centro poderán ser sancionadas 

con amonestacións, suspensión temporal de dereitos, cambio de grupo ou mediante a 

instrución dun expediente nos termos previstos na lexislación vixente. 

As sancións que haxan de aplicarse polo incumprimiento das normas de convivencia 

haberán de ter un carácter educativo e recuperador. Non poderán impoñerse 

as que sexan contrarias á integridade física ou á dignidade persoal do alumno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprobado polo Claustro de Profesores de data 5 de febreiro de 2014 

Aprobado polo Consello Escolar de data 14 de febreiro de 2014 

Aprobado pola Xunta de Goberno Local de data 4 de abril de 2014 


