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1.- INTRODUCIÓN 

 
Nunha sociedade democrática, como a nosa, o diálogo é un soporte 

sólido da convivencia. Da escola espéranse novas respostas para as que 

non se dispón de referencias de actuación. 

Sabemos que a convivencia nos centros escolares require de 

investigación e de reconstrución de novas prácticas docentes coherentes co 

presente, de forma que a aprendizaxe promova unha riqueza persoal 

percibida polos estudantes e que compense a dedicación requirida, e tal que 

os imperativos dos programas escolares non superen a capacidade de 

ilusión por parte dos máis novos para seguir aprendendo. 

A convivencia escolar é un valor social que se debe ensinar, promover 

e conquistar, sendo unha responsabilidade compartida. 

 

 

2.- DEFINICIÓN DE CONVIVENCIA 

A convivencia é un estilo de vida ético que se aprende. 

É a condición de relacionarse coas demais persoas a través 

dunha comunicación permanente baseada no afecto, no respecto e 

na tolerancia, que permita convivir e compartir en harmonía cos 

demais nas diferentes situacións da vida. 

No proceso de aprendizaxe do arte de vivir en paz e harmonía, xogan 

un papel fundamental na vida do alumnado, a familia e o profesorado. 

A familia desempeña un gran labor dende a infancia, ensinando 

normas de conduta que lles permita aos seus fillos/as desenvolverse dunha 

forma correcta no ámbito social. 

O profesorado debe actuar con moderación, flexibilidade e con 

criterio. 

 
 

 
 

3.- DIAGNÓSTICO DO ESTADO DA CONVIVENCIA NO CENTRO: 
 

3.1.-¿ Ónde estamos? 

 
O C.P.I. Pecalama está situado no lugar de Pontepedra, parroquia de 

Cabaleiros, Concello de Tordoia. 
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Tordoia atópase nunha zona rural interior da provincia de A Coruña, 

situada entre dous centros comarcais: Ordes e Carballo. Pertence á 

Mancomunidade de Ordes.  

Limita ao Norte cos concellos de Cerceda e Carballo, ao Sur con Val 

de Dubra e Trazo, ao Leste con Ordes e Cerceda e ao Oeste con Coristanco. 

A poboación está moi dispersa, como en todas as aldeas de Galicia. O 

núcleo de maior densidade está en Pontepedra, capital do municipio, dentro 

da parroquia de Cabaleiros. 

O concello está formado por 123 entidades de poboación que 

compoñen as seguintes parroquias: Andoio, Anxeríz, Bardaos, Cabaleiros, 

Castenda, Gorgullos, Numide, Tordoia e Viladabade. 

 

A actividade económica do municipio está claramente dominada pola 

explotación dos recursos agrarios: agricultura e gandaría, na que se ocupa 

a maioría  da poboación activa. Está moi mecanizada.  

O nivel económico da zona pódese considerar medio. 

A lingua dominante, tanto na familia como no colexio, é o galego. 

 

3.2.- ¿ Quen somos? 

 

As ensinanzas que se imparten no noso centro son as de Educación 

infantil, Educación primaria e Educación secundaria Obrigatoria. Atendemos 

polo tanto a alumnos de idades comprendidas entre os 3 e os 16 anos de 

idade conformando tres etapas diferentes: 

- 3 unidades de Educación Infantil ( 2º ciclo) 

- 6 unidades de Educación Primaria (de 1º a 6º EP) 

- 4 unidades de Educación Secundaria Obrigatoria ( de 1º a 4º ESO) 

Non temos ningún centro adscrito, todo o noso alumnado procede do noso 

propio centro. 

O centro consta de tres edificios: 

-  O edificio de educación infantil e primaria dispón de 9 aulas, unha 

biblioteca, unha aula de informática, unha aula de apoio aos alumnos con 

necesidades específicas de apoio educativo, unha de usos múltiples, unha 

de psicomotricidade, unha de música, unha de inglés e sala de profesores. 
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- O edificio de secundaria dispón de 6 aulas, unha biblioteca, unha aula de 

informática, un laboratorio, unha aula taller, unha aula de debuxo, unha de 

música, salón de actos, unha de usos múltiples, unha aula de audiovisuais, 

departamento de orientación, aula de apoio a alumnos con neae, sala de 

profesores, dependencias administrativas, comedor e cociña. 

- Estes dous edificios están separados por unha pista deportiva e o ximnasio 

que sería o terceiro edificio que se nomea. 

 

O horario en que se imparten as clases é de xornada partida:luns, martes e 

mércores de 9:35 a 13:05 h pola mañá e de 14:45 a 16:30h pola tarde, 

xoves de 9:35 a 13:15h e de 14:45 a 16:30h e venres de 9:35 a 13:15h e 

de 14:45 a 16:00h para Educación Infantil e Primaria e de 9:35 a 14:05h 

pola mañá e 14:50 a 16:30 h pola tarde para Educación Secundaria 

Obrigatoria. Durante a xornada de mañá hai un recreo para Educación 

Infantil e Primaria de 30 minutos os luns, martes e mércores e de 20 

minutos os xoves e venres. O recreo de Educación Secundaria Obrigatoria é 

de 20 minutos. Os recreos non coinciden no tempo. Todos os alumnos de 

Educación Infantil e Primaria teñen libre a tarde dos venres e cada curso de 

ESO unha libre á semana. Esta aínda que é libre, é de permanencia para os 

alumnos debido a que practicamente a totalidade do alumnado do centro 

ven en transporte escolar. 

 Todos os alumnos usan o servicio de comedor. 

           En canto ao persoal docente,  está composto por 3 mestras 

titoras de Educación Infantil , 5 mestres titores de Educación Primaria,1 

mestre especialista en Música, 1 mestre especialista en Lingua Estranxeira 

(Inglés), 1 mestre especialista en Lingua Estranxeira (Francés), 1 mestre 

especialista en  Educación Física e outro en Relixión. En Educación 

Secundaria contamos cun total de 16 profesores das seguintes materias 

(Lingua Castelá e Literatura, Lingua Galega e Literatura,  Matemáticas, 

Ciencias Sociais, xeografía e Historia, Ciencias da Natureza, Lingua 

Estranxeira (Inglés e Francés), Tecnoloxía, Educación Física, Música e unha 

profesora de Relixión itinerante. Dúas profesoras de Pedagoxía Terapéutica 

( unha para E.Primaria e outra para E.S.O.) , unha especialista en Audición 

e Linguaxe ( E. Primaria ) e a Orientadora . 
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O número de alumnos do colexio acércase aos 200, repartidos de 

maneira bastante homoxénea entre as unidades existentes. 

 

 

3.3.- A situación da convivencia no centro. 
 

Analizadas as respostas das enquisas cubertas polo profesorado, 

alumnado,familias e persoal non docente, podemos resaltar as seguintes 

cuestións: 

Aspectos positivos: 

- O alumnado sinala que en xeral cumpren as normas, atenden ás 

explicacións, fan as tarefas que os profesores mandan, respectan o 

horario de clases e obedecen e respectan aos profesores.  

- O profesorado considera que normalmente se coida o material e as 

instalacións do centro. 

- O profesorado opina que as familias amosan interese polos estudos 

dos seus fillos, fan un seguimento continuado da súa evolución 

escolar, escoitan ao profesor e chégase a acordos de actuación. 

Aspectos negativos: 

- O 19% dos rapaces e o 6% das rapazas afirman padecer algunha 

conduta negativa, acoso, agresión ou falta de respecto. 

- Ante estas condutas deféndense atacando de novo ou ben pedindo 

axuda a algún adulto do centro ou amigo. 

- As condutas negativas que se soen dar son: deixar de lado e non 

facer caso a algún compañeiro, ameazar, insultar, dicir mentiras ou 

rumores sobre alguén, poñer alcumes ou rirse doutra persoa. 

- En canto á convivencia no centro nos últimos tres anos, o 61% dos 

profesores non dan resposta a esta pregunta. Dos de secundaria, o 

44% consideran que empeorou de xeito alarmante. 

 

4.- OBXECTIVOS: 

 

- Contribuír a unha convivencia pacífica no centro (orde, tranquilidade, 

boas relacións dentro e fóra das aulas, actitude de traballo...) 
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- Concienciar aos membros da comunidade educativa que lograr un bo 

clima de convivencia no centro é labor de todos e todas. 

- Axudar a asumir e practicar os valores cívicos e democráticos: o 

respecto polas persoas e os bens materiais, a tolerancia, a 

solidariedade, os dereitos humanos, o coidado do medio ambiente, a 

igualdade efectiva entre homes e mulleres... 

-  Impulsar a adquisición de competencias e habilidades sociais que 

favorezan a resolución de conflitos. 

- Tomar conciencia da existencia dos conflitos. 

- Aprender a resolver os conflitos de forma pacífica, primando o diálogo 

e o entendemento. 

-  Procurar que as medidas correctoras impostas sexan educativas e 

recuperadoras, e non só punitivas. 

- Preparar para a vida social adulta a través da formación integral do 

alumnado. 

-  Integrar na vida do centro a todas as persoas que forman parte da 

comunidade educativa. 
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5.- INICIATIVAS E ACTUACIÓNS QUE SE DEBEN POÑER EN MARCHA PARA FAVORECER A CONVIVENCIA. 

A) Familias: 

ACTUACIÓNS PROCEDEMENTOS RESPONSABLES DESTINATARIOS 

 

 Mellorar a colaboración e 

implicación dos pais en todo 

o que respecta á educación 

dos seus fillos. 

 Informar , asesorar e 

formar aos pais e nais 

naqueles aspectos que 

afecten á educación dos 

seus fillos. 

 Reunións colectivas coas familias a principio de curso 

para a toma de contacto coa realidade escolar dos 

seus fillos : funcionamento do centro, características 

máis significativas das idades e niveis escolares, …. 

Estas reunións poden ter lugar tamén noutros 

momentos do curso para tratar temas máis 

concretos. 

 Entrevistas individuais cos pais para : o intercambio 

de información,  conseguir a súa colaboración para 

organizar o tempo de estudio e de lecer, anticiparse a 

situacións problemáticas, … . Pode ser a petición do 

titor/ profesor ou do pai/nai. Recoméndase realizar, 

polo menos , tres reunións ao longo do curso, unha 

por trimestre e con todos os pais. Para facer o 

seguimento é conveniente realizar un rexistro das 

mesmas. 

 Ademais da información trimestral que se lles da 

 

 Profesor- titor 

Equipo directivo 

Dpto. 

Orientación 

 

 Profesor- titor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Equipo directivo 

 

 Pais  

 

 

 

 

 

 Pais 
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sobre o rendemento académico dos seus fillos a 

través dos Boletín de notas , editar Boletíns 

Informativos para as familias, onde se recollan 

aspectos que se consideren de interese para a 

educación dos alumnos. 

 Habilitar un taboeiro de anuncios destinado a 

información de interese para as familias. 

 Manter un contacto máis estreito coa Asociación de 

Pais e Nais de alumnos a través de reunións 

periódicas. 

en colaboración 

con Equipos de 

ciclo e Dptos. 

didácticos. 

 

 Equipo directivo 

 Familias 

 

 

 

 

 

 

 

 Asociación de 

Pais e Nais de 

alumnos 
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B) Alumnado: 

Educación Infantil e Primaria  

 

ACTUACIÓNS PROCEDEMENTOS RESPONSABLES DESTINATARIOS 

-Programa de acollida para o 

alumnado que inicia a súa 

escolarización. 

-Visitas puntuais con motivo de algunha festa 

(Antroido) 

-Xornada de convivencia no mes de Xuño con xogos e 

actividades compartidas cos alumnos do centro. 

-Mestras de 

Educación Infantil 

Alumnos/as que 

asisten a gardería. 

-Educación en valores - Charlas e talleres: 

1. Educación en Igualdade e Prevención da 

Violencia de Xénero. 

2. Educación para á saúde. 

3. Cultura de paz e Interculturalidade. 

- Programa sobre :Normas e hábitos sociais e persoais 

no comedor. 

- Departamento de 

Orientación. 

- Profesorado. 

-Colaboradores 

alleos ó Centro. 

- Encargada de 

comedor e 

profesores de garda. 

Alumnos/as de E. 

Infantil e Primaria. 

-Programas de intelixencia 

emocional. 

-Desenvolver, a nivel de titoría actividades para 

traballar: 

 autoconcepto e autoestima, 

 autocontrol, 

- Titores. 

- Profesorado 

Alumnos e alumnas 

de Infantil e 

Primaria. 
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 motivación, 

 empatía, 

 actitudes positivas, 

 habilidades sociais (pedir e conceder favores, 

saúdo, compartir, habilidades 

conversacionais), 

 habilidades de solución de problemas 

interpersoais, 

 expresión  de emocións e sentimentos 

(aceptar e rexeitar críticas, como formular 

queixas, saber dicir non, saber escoitar) 

-Consensuar normas. - Partindo das normas xerais do centro os alumnos 

elaborarán unhas normas propias de aula. 

Organización e distribución de responsabilidades. 

-Todo o profesorado 

e alumnado. 

Todo o alumnado 
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Educación Secundaria Obrigatoria 

ACTUACIÓNS PROCEDEMENTOS RESPONSABLES DESTINATARIOS 
 

 Programa de acollida para 

os alumnos que inician a 

súa escolarización na 

Educación Secundaria 

Obrigatoria e para os de 

novo ingreso no noso 

centro. 

 Acollida do alumnado en 

xeral. 

 

 Charla informativa , ao finalizar o curso, para facilitar 

o tránsito á Educación Secundaria dos alumnos que 

están cursando 6º de Educación Primaria. 

Informaráselles sobre as características da nova 

etapa e realizarase un recorrido polas distintas aulas 

para que coñezan o edificio de secundaria. 

 Acollida a principio de curso por parte do Equipo 

directivo e do Titor . Indicaráselles a súa aula, 

horario e daránselles recomendacións xerais. 

 Acollida a novos alumnos no centro . Protocolo de 

actuación . Pode darse tanto ao comezo de curso 

como xa iniciado. 

 

 
 Dpto. 

Orientación  

 
 

 
 
 

 
 

 
 Equipo directivo 
 Titores 

 
 

 Equipo directivo 
 Titor 
 Profesores 

 Alumnos 
 

 

 
 Alumnos de 6º 

curso de 

Educación 
Primaria 

 
 
 

 
 

 
 Alumnos de 1º a 

4º curso de ESO. 

 
 

 
 Alumnos de novo 

ingreso 

 Desenvolvemento de 

programas preventivos : 

educación en valores . 

 Educación en Igualdade e prevención da 

violencia de xénero ,  desenvolve actividades de 

sensibilización e concienciación en temas de Igualdade 

 Educación para a saúde: 

         . Prevención de consumo de drogas :  

 
 Equipo directivo 

 
 Dpto. 

Orientación  

 
 

 

 
 

 Alumnos de 3º 
curso de ESO. 
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A finalidade do programa é influír nas crenzas e nas 

actitudes do alumnado sobre as drogas e o seu 

consumo,  a través de actividades  que faciliten o 

desenvolvemento integral da personalidade do alumno 

(desenvolvemento do espírito crítico, clarificación da 

propia escala de valores, capacidade para tomar 

decisións de maneira responsable , asertividade,…) 

         . Educación  afectivo sexual , iníciase no 1º curso 

de ESO cunha charla sobre os cambios físicos e 

emocionais que se dan na adolescencia e continúase en 

3º e 4º de ESO cun obradoiro onde se traballarán 

conceptos básicos sobre sexualidade e afectividade. 

Estas charlas permiten traballar os seguintes contidos: a 

diversidade cultural , a autoestima , a asertividade, a 

discriminación por sexo ou crenzas , o rexeitamento dos 

prexuízos ,… 

          .Prevención de lesións medulares. 

          .Charla sobre doazón e transplante de órganos 

 Seguridade viaria no rural: incidir nos 

comportamentos responsables e sensibilizar aos 

mozos educando en valores pola seguridade viaria. 

 
 Titores 

 
 

 
 
 Servicios 

educativos , 
culturais e 

sociais da 
Mancomunidad
e de Ordes  

 
 

 
 
 

 Asociacións  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 Alumnos de 1º e 
2º curso de ESO. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 Alumnos de 1º a 
4º curso de ESO. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 Alumnos de 1º a 
4ºcurso de ESO. 
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 Normas e hábitos sociais e persoais no 

comedor. 

 
 Centro Quérote 

 Encargada de 
comedor e 

profesores de 
garda. 

 
 

 Todo o alumnado 
da ESO. 

 

 Programa de intelixencia 

emocional . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Intentar consensuar as 

normas de convivencia 

existentes no centro , 

previamente clarificadas 

entre o profesorado , co 

alumnado . 

 Este programa estará composto por diferentes 

actividades secuenciadas por cursos e a desenvolver 

nas sesións de titoría . O obxectivo final é facer dos 

nosos alumnos persoas emocionalmente sans , que 

teñan unha actitude positiva cara a vida, que saiban 

expresar e controlar os seus sentimentos , que 

conecten coas emocións doutras persoas , que teñan 

autonomía e capacidade para tomar decisións 

axeitadas e poidan superar as dificultades e conflitos 

que xurdan. 

 As actividades  estarán integradas dentro do Plan de 

Acción Titorial e desenvolveranse nas sesións de 

titoría . Estas actividades permitiranlle ao alumnado 

elaborar as súas propias normas de comportamento, 

aportaranlle estratexias para afrontar os pequenos 

conflitos que poidan xurdir, cohesionarán a clase 

como grupo,desenvolverán habilidades socioafectivas 

 Profesores 
titores  

 Dpto. 

Orientación 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 Profesores 

titores  
 Dpto. 

Orientación 
 

 Alumnos de 1º a 
4º curso de ESO. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 Alumnos de 1º a 

4º curso de ESO. 
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6.- PROTOCOLO PARA A PREVENCIÓN, DETECCIÓN E 

TRATAMENTO DAS SITUACIÓNS DE ACOSO ESCOLAR. 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE SITUACIÓNS DE  

ACOSO ESCOLAR 

 

1.RECOLLIDA DE        

INFORMACIÓN.   

Nos Anexos2  preséntase 

un guión para a realización 

de entrevistas dirixidas ás 

distintas partes: - 

Alumno/a presuntamente 

maltratado/a (Anexo II) - 

Persoas observadoras non 

participantes (Anexo III) - 

Familia do presunto 

alumno/a maltratado/a 

(Anexo - IV) - Alumno/a 

agresor/a (Anexo V) - 

Familia do alumno/a 

maltratador/a (Anexo VI) 

 

- Calquera membro da comunidade educativa que teña 

coñecemento dun posible caso de acoso, debe informar ao 

equipo directivo da situación (Anexo I) 

 - Constitución do Equipo de Valoración. Este equipo 

estará formado polo director/a e/ou xefe/a de estudos, a 

orientadora e un profesor que imparta clase ao grupo no 

que está o alumno/a que se sospeita que está sendo 

maltratado (preferentemente o titor/a ou un profesor/a 

que coñeza ben ao alumno/a e co este empatice- 

responsable de atención e apoio á presunta vítima). 

Recoméndase que sexa unha destas persoas a que recolla 

a información.   

- O director/a poñerá a situación en coñecemento das 

familias do alumnado presuntamente implicado 

(telefónicamente e por escrito)Anexo II 

- Iniciase con inmediatez o proceso de recollida de 

información. Este proceso pode realizarse empregando 

distintos instrumentos, pero en todo caso ten que estar 

reflectido por escrito. A persoa que recolle a información é 

nomeada pola dirección. Pode solicitarse asesoramento a 

outros profesionais educativos os axentes externos.  

 

2. ELABORACIÓN DO  

INFORME  

 

- Análise e contraste de informacións, conforme ao 

modelo do Anexo VII. Neste informe farase  constar si se 

da unha situación de acoso escolar ou non e a proposta de 

medidas a adoptar. Este documento será entregado en 

dirección.   

 

3. INTERVENCIÓN  

 

- A dirección informará ás familias, ao titor/a e aos 

profesores/as dos alumnos/as implicados/as. - Aplicación 

de medidas (NOF,...) e información á Comisión de 

Convivencia.  

– Cando o caso o requira, comunicarase a situación á 

Inspección Educativa, Policía, Servizos Sociais, etc.  
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4. SEGUIMENTO  

 

- Nos casos en que se confirme o acoso, este seguimento 

e avaliación das medidas propostas será levado a cabo 

polo xefe/a de estudos, titor/a e a orientadora (Anexo 

VIII).  

 

 

 (1) Considéranse acoso escolar as agresións directas ou indirectas tanto físicas como 

verbais, psicolóxicas ou de exclusión e marxinación social que cumpren os seguintes criterios: 

intención de facer dano, repetición das condutas agresivas no tempo, existe desigualdade ou 

abuso de poder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Curso 2016/17  Páxina 17 

7.- NORMAS DE CONVIVENCIA DO CENTRO E  CONCRECIÓN 

DOS DEREITOS E DEBERES DOS DIFERENTES MEMBROS DA 

COMUNIDADE EDUCATIVA. 

As normas de convivencia do noso centro e os dereitos e deberes dos 

diferentes membros da comunidade educativa poden consultarse no 

documento “Normas de Organización e funcionamento do centro”, onde 

aparecen explicitamente desenvolvidas e detalladas. 

 

8.- CONDUTAS CONTRARIAS Á CONVIVENCIA E  CORRECCIÓNS 

QUE CORRESPONDEN AO SEU INCUMPRIMENTO 

       8.1.- Condutas leves contrarias á convivencia: tipificación 

e medidas correctoras 
 

TIPOS PROCEDEMENTO DE 
CORRECCIÓN 

 Agresión física  ou moral leve 

cara a alumnos, profesores ou 

persoal non docente. 

 Actos inxustificados que 

perturben non gravemente o 

normal desenvolvemento das 

actividades do centro. 

 Danos non graves en locais, 

material ou documentos do 

centro causados por uso 

indebido ou intencionado. 

 Non traer habitualmente a 

clase o material escolar 

necesario para seguir con 

normalidade as actividades 

lectivas. 

 Portar  calquera obxecto, 

substancia ou produto 

expresamente prohibido polas 

O profesor , unha vez oído o 

alumno, amoestarao privadamente 

ou por escrito, dependendo da 

gravidade e reiteración da falta. 

 

O profesor poderá  impoñer as 

seguintes correccións, dando conta 

ao xefe de estudos e ao titor: 

- Comparecencia inmediata do 

alumno ante a xefatura de 

estudos. 

- Amoestación por escrito 

 

O titor poderá impoñer as seguintes 

correccións: 

- Comparecencia inmediata do 

alumno ante a xefatura de 

estudos. 

- Amoestación por escrito 
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normas do centro que sexa 

perigoso para a saúde ou 

integridade persoal do 

alumnado ou dos demais 

membros da comunidade 

educativa, cando non 

constitúa conduta gravemente 

prexudicial para a convivencia 

 A falta de asistencia 

inxustificada á clase. 

 As faltas reiteradas de 

puntualidade 

 Non realizar habitualmente as 

tarefas escolares. 

 Tirar papeis ou outros 

obxectos dentro do recinto 

escolar 

 Mal uso dos aseos: atascar os 

desaugadoiros, desperdiciar o 

papel, encharcar o chan, facer 

pintadas... 

 Utilizar entradas ou saídas 

distintas das asignadas. 

 Molestar aos compañeiros de 

palabra ou obra. 

 Saír ao corredor ou ao aseo 

entre clase e clase sen 

permiso do profesor. 

 Permanecer durante os 

recreos ou períodos de lecer 

fóra dos espazos reservados 

para tal fin ou nas aulas sen 

permiso dalgún profesor. 

  Subir ás portas de entrada, 

- Realización de traballos 

específicos en horario non 

lectivo 

- Realización de tarefas que 

contribúan a mellorar o 

desenvolvemento de 

actividades do centro dirixidas 

a reparar o desenvolvemento 

de actividades do centro ou 

dirixidas a reparar o dano 

causado ás instalación, 

equipos e material de centro 

ou pertencentes a outros 

membros da comunidade 

educativa. 

 

O director/a e xefe/a de estudios, 

oído o alumno o seu profesor ou 

titor, poderán impoñer as seguintes 

correccións: 

 

- Realización de traballos 

específicos en horario non 

lectivo 

- Realización de tarefas que 

contribúan a mellorar o 

desenvolvemento de 

actividades do centro dirixidas 

a reparar o desenvolvemento 

de actividades do centro ou 

dirixidas a reparar o daño 

causado ás instalación, 

equipos e material de centro 

ou pertencentes a outros 
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varandas, muralla, colgarse 

das canastras … 

 Proferir tacos e blasfemias. 

 Descoido no aseo persoal. 

 Mastigar goma de mascar en 

períodos de traballo escolar. 

 Alborotar durante o cambio de 

clase. 

 Andar ás carreiras polo 

corredor. 

 Saír a buscar o balón fóra do 

recinto escolar. 

 Uso de teléfonos móbiles e 

outros dispositivos 

electrónicos como mecanismo 

de comunicación durante os 

períodos lectivos. Permitir que 

soe. 

membros da comunidade 

educativa. 

- Suspensión do dereito a 

participar nas actividades 

complementarias ou 

extraescolares do centro 

- Cambio de grupo 

 

O director/a, oído o titor e o xefe/a 

de estudios, tras entrevistarse co 

alumno e os seus representantes 

legais poderá impoñer as seguintes 

correccións: 

- Suspensión do dereito de 

asistencia a determinadas 

clases durante un período 

máximo de tres días 

- Suspensión do dereito de 

asistencia ao centro por un 

período máximo de tres días 

- En dito período o alumno 

deberá realizar deberes ou 

tarefas que se determinen 

para evitar a interrupción do 

proceso formativo. 

 

En calquera caso, quedará 

constancia da falta cometida polo 

alumno e da sanción imposta no 

libro de incidencias do centro. 
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   8.2.- Condutas gravemente prexudicial para a convivencia: 
tipificación e medidas correctoras 

 

TIPOS PROCEDEMENTO CORRECTOR 
 Actos de indisciplina, inxuria 

ou ofensa graves cara aos 

alumnos , profesores ou 

persoal non docente 

 

 Actos inxustificados que 

perturben gravemente o 

normal desenvolvemento das 

actividades do centro 

 

 

 Agresión física ou moral grave 

a alumnos, profesores ou 

persoal non docente 

 

 Danos graves en locais, 

material ou documentos do 

centro causados por uso 

indebido ou intencionado 

 
 

 Substracións de bens e 

obxectos que pertenzan ao 

centro ou a membros da 

comunidade escolar 

 

 Gravación ou difusión de 

imaxes que rexistren calquera 

acto da vida académica (salvo 

autorización expresa do 

profesorado). 

 

O profesor elaborará un documento 

de comunicación da incidencia que 

trasladará ao equipo directivo. 

 

O equipo directivo, xunto ao titor/a 

do alumno/a e o orientador/a  de 

ser necesario, despois de facer 

averigüacións sobre o acontecido, 

poderá tipificar a falta como grave 

ou leve. 

 

No caso de falta grave, o director/a 

incoará expediente disciplinario para 

o que designará un profesor 

instrutor. 

 

O instrutor será  un profesor que 

teña un bo coñecemento do centro e 

da súa comunidade educativa, 

preferiblemente da etapa que estea 

cursando o alumno que comete a 

falta  e que poida actuar de xeito 

imparcial. 

 

Sempre que sexa posible para a 

resolución seguirase o 

procedemento conciliado. 

 

O inicio do procedemento será 

comunicado á familia do menor e á 

Inspección Educativa. 
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 Actos prexudiciais para a 

saúde e a integridade persoal 

dos membros da comunidade 

educativa ou a incitación aos 

mesmos 

 

 Falsificación ou subtración de 

documentos académicos 

 
 

 Suplantación da 

personalidade en actos da 

vida docente 

 

 Incumprimento das sancións 

impostas por condutas leves 

contrarias ás normas de 

convivencia. 

 

 

 Reiteración de condutas leves 

contrarias ás normas de 

convivencia (tres 

amoestacións) 

 

O director poderá , 

excepcionalmente , adoptar medidas 

provisionais que estime 

convenientes e comunicará isto á 

familia.   

 

O director/a poderá impoñer as 

seguintes correccións cando incoe 

expediente: 

a) Realización, dentro ou fóra 

do horario lectivo, de tarefas 

que contribúan á mellora e 

ao desenvolvemento das 

actividades do centro. 

b) Suspensión do dereito a 

participar nas actividades 

extraescolares ou 

complementarias do centro 

por un período de entre dúas 

semanas e un mes. 

c) Cambio de grupo. 

d) Suspensión do dereito de 

asistencia a determinadas 

clases por un período de 

entre catro días lectivos e 

dúas semanas. Durante o 

tempo que dure a 

suspensión, o alumnado 

deberá realizar os deberes 

ou traballos que se 

determinen para evitar a 

interrupción no proceso 

formativo. 
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e) Suspensión temporal do 

dereito de asistencia ao 

centro por un período de 

entre catro días lectivos e un 

mes. Durante o tempo que 

dure a suspensión, o 

alumnado deberá realizar os 

deberes ou traballos que se 

determinen para evitar a 

interrupción no proceso 

formativo. 

f) Cambio de centro. 

 

 

 

 

8.3. Circunstancias atenuantes e agravantes 

As circunstancias posteriormente descritas teranse en conta á hora de 

establecer as sancións e propoñer as medidas correctivas que se consideren 

oportunas segundo cada caso particular. 

Circunstancias atenuantes: 

- Ausencia de sancións con anterioridade 

- Falta de intencionalidade 

- Confesión espontánea da falta antes de que o profesorado tivese 

coñecemento dela. 

- Reparación espontánea do dano antes da instrución da sanción. 

- Petición pública de escusas estimadas como suficientes polos 

afectados. 

Circunstancias agravantes: 

- Reiteración 

- Premeditación 

- Dano e inxuria ou ofensa a compañeiros de menor idade ou recen 

incorporados ao centro. 

- Actos discriminatorios por razón de nacemento , cultura, etnia, sexo 

ou calquera outra circunstancia persoal ou social. 
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- Incitación ou estímulo a la actuación irregular 

- Publicidade das condutas irregulares 

- Uso da violencia 

 

9.- COMISIÓN DE CONVIVENCIA. 

 

A comisión de convivencia constituirase no seo do consello escolar e na súa 

composición haberá representantes do profesorado, das familias, do 

alumnado e do persoal de administración e servizos, na mesma proporción 

que se encontran representados no consello escolar. 

Será presidida pola persoa titular da dirección do centro e unha das persoas 

integrantes actuará como secretario/a, quen levantará actas das súas 

reunións. O nomeamento das persoas integrantes da comisión de 

convivencia corresponde ao director ou á directora por proposta dos 

colectivos representados. 

Cando a comisión de convivencia o considere oportuno , e co obxecto de 

que informen no ámbito das súas respectivas competencias, poderá solicitar 

o asesoramento dos/as profesionais do departamento de orientación que 

interveñen no centro, do profesorado titor relacionado co tema que se 

analice, do educador/a social do concello ou doutros profesionais segundo 

da problemática de que se trate, así como das asociacións do sector que 

poidan colaborar na mellora da convivencia. 

A comisión de convivencia queda constituída no Consello Escolar, celebrado 

o día 7 de decembro de 2016, polas seguintes persoas: 

A directora Dna Gloria Casas Ponte. 

A xefa de estudos de educación primaria Dna Lucía Couceiro Fernández. 

A xefa de estudos de educación secundaria Dna Nieves Regueira Berdomás. 

O profesor de educación primaria D. Jesús Fernández García. 

O profesor de ensino secundario D. Rancisco Antonio Pérez Otero. 

O pai . José Antonio Castro Calviño. 

O representante do persoal non docente D. Juan Carlos Sande Vázquez. 

O alumno D. Iván Iglesias Iglesias. 
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Funcións: 

 Elaborar o plan de convivencia do centro e dinamizar todos os sectores 

da comunidade educativa, incorporando as súas iniciativas e achegas no 

procedemento de elaboración, desenvolvemento e seguimento do plan. 

 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 de conflitos. 

 Propor ao consello escolar as medidas que considere oportunas para 

mellorar a convivencia, así como dar conta a este, cando menos dúas 

veces ao longo do curso, das actuacións desenvolvidas e das correccións 

e medidas disciplinarias impostas. 

 Propor, de ser o caso, á persoa titular da dirección do centro persoas que 

poidan formar parte do equipo de mediación. 

 Coñecer o cumprimento efectivo das correccións e medidas correctoras 

nos termos en que fosen 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 cal se reflictan as iniciativas no ámbito do 

centro sobre a materia. Este informe será trasladado ao consello escolar 

do centro e ao correspondente servizo territorial de Inspección 

Educativa. 

 Aqueloutras que lle sexan encomendadas polo consello escolar do centro 

docente ou polo órgano da Administración educativa con competencias 

na materia. 

Cando a comisión de convivencia o considere oportuno poderá solicitar o 

asesoramento dos profesionais do departamento de orientación e a 

colaboración do profesorado titor, do educador social do concello, de 

asociacións que poidan colaboras na mellora da convivenciae doutros 

profesionais segundo a problemática que se trate. 
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Plan de reunións: 

A comisión de convivencia reunirase como  mínimo unha vez ao trimestre 

para avaliar e informar da aplicación das normas de convivencia e das 

iniciativas propostas. Pódense realizar reunións extraordinarias tantas veces 

como sexa necesario para a resolución ou mediación en conflitos. Estas 

reunións serán convocadas tanto pola directora do centro ou ben por 

proposta dos seus membros, sendo necesario para isto como mínimo a 

terceira parte dos seus membros. 

 

 

10.- MECANISMOS DE COORDINACIÓN E COLABORACIÓN 

INTERNA NO CENTRO , COAS FAMILIAS E CON OUTROS 

CENTROS EDUCATIVOS OU ORGANISMOS DO CONTORNO 

 

Equipo directivo: 

Entre as funcións do equipo directivo está a de garantir  as condicións para 

que no centro exista un adecuado clima escolar , que se  siga a normativa 

vixente en relación á convivencia e que se cumpra o establecido neste plan. 

Departamento de Orientación: 

O Departamento de Orientación intervén na elaboración, desenvolvemento 

e coordinación do Plan de Acción Titorial. Neste documento establécense as 

funcións dos titores, os recursos e a medidas encamiñadas a conseguir o 

desenvolvemento integral de todo o alumnado e incide en aspectos 

importantes para a xestión da convivencia no centro.  

Os aspectos recollidos neste plan serán traballadas polos titores nas sesións 

de titoría . No inicio de curso os titores xunto ao departamento de 

orientación reuniranse para conformar as liñas do que se planifica para cada 

curso académico. 

Ademais dos titores e do traballado nas sesión de titoría é fundamental a 

implicación do resto do profesorado polo que a mellora da convivencia se 

traballará dende todas as áreas. Durante o curso celebraranse as reunión 

que sexan necesarias para tal fin. 

Familias: 
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A participación dos pais na vida do centro é un elemento esencial para que 

a evolución dos seus fillos sexa un éxito. Ademais de formar parte do 

Consello Escolar e das Asociacións de Pais/Nais, existen outras medidas 

directas de participación e colaboración cos profesores dos seus fillos, que 

no noso centro serían as seguintes: 

- Reunións colectivas cos pais (polo menos unha ao ano) coa finalidade 

de explicar e facer partícipes aos pais dos obxectivos, criterios de 

avaliación, metodoloxía que se vai empregar e normas de convivencia do 

centro. Celebrarase ao inicio de curso. 

- Entrevistas individuais cos pais (polo menos unha por trimestre) para 

discutir sobre a marcha dos seus fillos. Poden ser tanto a instancia do 

profesorado como dos pais. 

É responsabilidade dos titores/as manter informada á familia do 

alumno/a sobre  calquera incidencia que se produza e na que estea 

implicado os seu fillo/a.  

- Comunicacións por escrito sobre as cuestións que requiran a atención 

educativa dos pais. 

Outros organismos: 

No caso de ser necesario o centro poñerase en contacto con outros servizos 

externos ao centro si así o require para poder solucionar problemas 

relacionados coa convivencia: Servizos Sociais do Concello, Servizo de 

Atención Temperá da Mancomunidade dos Concellos de Ordes, Pediatra do 

Centro de Saúde, Equipo de Orientación Específico da provincia de A 

Coruña,... 

 

11.- DIFUSIÓN, SEGUIMENTO, AVALIACIÓN DO PLAN DE 

CONVIVENCIA. 

 

APROBACIÓN E DIFUSIÓN DO PLAN DE CONVIVENCIA 

Unha vez aprobado o Plan de convivencia polo Consello Escolar  é 

necesario facelo chegar a todos os sectores da comunidade educativa. 

Deixaranse copias escritas na sala de profesores para dalo a coñecer entre 

os membros do claustro. Os titores dedicarán as primeiras sesións de titoría 
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para explicar aos alumnos o Plan de Convivencia  e informará aos pais nas 

reunións a principio de curso . Serán responsables da súa difusión o equipo 

directivo, os titores e o departamento de Orientación. 

Unha vez aprobado incorporarase ao Proxecto Educativo de Centro. 

SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DO PLAN. 

 

A Comisión de Convivencia será a responsable de levar a cabo o seguimento 

e avaliación do Plan de convivencia . Para isto recadará información e datos 

que lle permitan valorar a marcha do Plan e propoñer , se cómpre, as 

modificacións oportunas para a súa maior eficacia . 

A valoración global das accións realizadas quedará reflectida nunha 

memoria final , na que se indicará : o nivel de consecución dos obxectivos 

previstos , as dificultades atopadas e as modificacións introducidas, así 

como as conclusións e as propostas de mellora que deberán incorporarse en 

posteriores plans. 

 

Addenda: 

Os membros da Comisión de Convivencia actualizada a día 15 de 
outubro de 2019 en reunión ordinaria son: 

Sector profesorado: Gloria Casas Ponte (Presidenta) 
       Ilda Lortes Gómez (Secretaria) 

                      María Isabel Carballeiro Becerra (XE Primaria) 
                      María Nieves Regueira Berdomás (XE Secundaria) 

       Jesús Fernández García 
 

Sector nais/pais: Alberto Liste Ríos 
Sector alumnado: María Castro Señarís 

Sector PAS: José Manuel Otero Pazos   


