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 1. Introducción 

A escola non só debe ocuparse dos contidos académicos, senón que debe 
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traballar as actitudes, as normas e valores. A educación regrada debe educar 
na cooperación, na tolerancia, na solidariedade, na resolución pacífica de 
conflitos, no respecto ás normas de convivencia,.. intentando formar futuros 
adultos que saiban resolver os conflitos que lles vaian xurdindo ó longo da vida
dunha forma pacífica, é dicir, que aprendan a convivir, respectándose a si 
mesmos e ós demais. A mellora da convivencia escolar empeza pola 
responsabilidade compartida de tódolos membros da comunidade educativa.

É necesario pois, que o profesorado e as familias estreiten a súa 
colaboración, contando, ademais, coa axuda das institucións que traballan no 
ámbito da infancia e da adolescencia.

Dende o centro  elaboramos o presente plan coa intención de promover e 
desenvolver actuacións relativas ó fomento da convivencia, tendo en conta a 
definición de convivencia escolar que se fai no DECRETO 8/2015, do 8 de 
xaneiro polo que se desenvolve a Lei 4/ 2011 do 30 de xuño , de convivencia e 
participación da comunidade educativa en materia de convivencia escolar. 

"A convivencia escolar é a capacidade que teñen as persoas de vivir con 
outras nun marco de respecto mutuo e de solidariedade recíproca, expresada 
na interrelación harmoniosa e sen violencia entre os diferentes actores e 
estamentos da comunidade educativa. Ten un enfoque formativo, ao tratarse 
dunha aprendizaxe enmarcada en obxectivos fundamentais e transversais e, 
pola súa vez, é unha responsabilidade compartida por toda a comunidade 
educativa." 

O noso Plan de convivencia, pretende  incorporar  actuacións, programas e
medidas para a mellora da  convivencia no noso centro, dende todos os 
ámbitos, órganos de goberno e coordinación, equipo directivo e titores, 
fomentarase a aprendizaxe e a práctica de condutas de responsabilidade e 
respecto, de esixencia de cumprimento de deberes e exercicio de dereitos 
individuais, como un dos fins primordiais de toda actividade educativa. Todo 
iso, tanto no centro escolar, dentro e fóra da aula, como nas actividades 
extraescolares e complementarias que se realicen fóra do recinto escolar.

 2. Análise ou diagnóstico da situación do contexto 
Características do centro e do seu contorno que contextualizan a 

intervención educativa. 

O centro situase en San Cristovo de Cea, municipio da provincia de 
Ourense, está situado a 22 Km. da capital da provincia, posúe unha extensión 
de 56 Km2 e unha poboación aproximada de 2.337 habitantes, distribuídos en 
varias parroquias. 

3



A este centro acuden alumnos-as pertencentes aos concellos de Cea, Piñor
e Maside. 

O C.P.I. "Virxe da Saleta" é un centro que imparte ensinanzas obrigatorias 
(Primaria e Educación Secundaria Obrigatoria -E.S.O.-) e Educación Infantil. 
Este curso esá formado por unha única liña en Educación Primaria e na E.S.O. E
en E.I, hai actualmente dúas aulas, unha mixta con alumnos de 4º e 5º de 
infantil e unha con alumnos/as de 6º de infantil. Na actualidade está formado 
aproximadamente por 150 alumnos/as e 29 profesores/as.O profesorado titor/a 
é a canle no desenvolvemento da participación dos pais e nais na vida do 
centro. 

As familias teñen a súa disposición, unha hora de visita no horario lectivo, 
onde o titor/a que queda establecida a comezos de curso e que ten como 
finalidade a información de todo o que se refire ós seus fillos tanto no ámbito 
académico como persoal. 

O centro oferta servizo de comedor, transporte escolar,  departamento de 
orientación, actividades extraescolares, sección bilingüe en inglés con auxiliar 
de conversa nos últimos anos e programa de conciliación da vida familiar e 
laboral, dende o vindeiro curso, co programa almorza no cole de 8:30h a 
10:30h. 

Tal como se reflicte no Proxecto Educativo, o ámbito do alumnado é 
marcadamente rural. 

A maioría dos pais e nais dous alumno/as teñen idades comprendidas 
entre os 30 e 50 anos, pero tan só un 50% posúe ou Graduado Escolar. Trátase 
na maioría dos casos de familias pouco numerosas, con un ou dous fillos. A 
nivel socio-laboral, podemos sinalar que algo máis da metade dos pais 
traballan no sector secundario, principalmente no subsector da construcción e 
da madeira; sendo tamén significativo o número de pais que traballan no 
sector servizos (transportistas, algún funcionario, pequenos comerciantes, 
panadeiros). En canto ás nais, convén resaltar que aproximadamente un 65% 
son amas de casa. É pouco significativo o número de pais/nais que traballan na
agricultura. 

O claustro de profesores está constituído por profesores con destino 
definitivo e provisional, sendo os primeiros os predominantes. 

As familias participan no centro da seguinte maneira: a través do Consello 
Escolar, a través da ANPA, da Comisión de Convivencia e a través de reunións 
cos titores e participación en distintas actividades así como no coidado do 
comedor. 

Consideramos aos pais e nais como os principais responsables da 
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educación dos seus fillos/as. Son os transmisores de valores, actitudes, 
hábitos…, que logo repercutirán na vida educativa. Por iso a participación no 
centro debe ser un intercambio de información e apoio, é dicir, unha unión de 
esforzos para aproximar o colexio ao entorno social.     

Dentro das características diferenciais do alumnado, podemos sinalar a 
existencia de  alumnos/as con necesidades educativas específicas aos que se 
lle proporciona reforzo educativo mediante as  medidas de atención á 
diversidade.

 2.1. Situación actual da convivencia 
En términos xerais, pódese considerar que a convivencia no centro é boa, 

manténdose nos últimos anos unhas  boas relacións entre os diferentes 
sectores da comunidade educativa. Proba delo son os resultados da enquisa da
convivencia que se realizou fai pouco na que se demostra claramente que 
predominan as conductas positivas (arredor do 70% ) sobre as negativas 
(10%).  

As situacións particulares que afectan á convivencia e resolución de 
conflitos son sempre dadas a coñecer á familia, pedindo a súa colaboración 
tanto na aplicación das sancións como no labor de formación e creación de 
actitudes positivas que perseguen. 

Ata o momento desenvolvéronse as seguintes actuacións co fin de 
mellorar a convivencia: 

Actuacións individuais, puntuais, do equipo directivo, do departamento de 
orientación, da comisión de coordinación pedagóxica,  ou as realizadas en 
colaboración con outras entidades (concellos).  

Contamos coas NOF adaptadas á lexislación vixente como o instrumento 
que regula os diversos aspectos da convivencia no centro, en especial os 
dereitos e deberes de alumnado, profesorado, pais e persoal non docente, 
normas contrarias á convivencia e as correcións previstas.  

No Plan de Acción Tutorial recóllense diversas actividades que realizamos 
e están favorecendo a convivencia:  

Actuación directa dos titores/as ao longo do horario de clases. 

Facilitar a integración do alumnado no grupo-clase e na vida do centro e 
canalizar os seus problemas e inquedanzas. 

Titorías coas familias para tratar aspectos de comportamento dos fillos/as, 
tanto individualmente como de grupo. 

Actuación dos xefes de estudos como mediador@s entre familias, 
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profesorado e alumnado . 

 En consecuencia, e según os resultados da enquisa da convivencia, 
podemos valorar a situación actual da convivencia no noso centro como boa. 
Os problemas que aparecen, sempre de forma esporádica, nas relacións do 
alumnado entre si son basicamente de falta de respecto (insultos, escasa 
cooperación,...) e nas súas causas atopamos falta de estratexias para resolver 
os conflitos adecuadamente, impulsividade e pouca reflexión. As relacións do 
profesorado co alumnado tamén se valoran de modo positivo, excepto 
situacións puntuais derivadas do incumprimento das normas establecidas. Para
rematar, tamén son ben valoradas en xeral as relacións do profesorado coas 
familias. Non hai que sinalar ningún caso de acoso escolar.

 3. Obxectivos 

 3.1. Obxectivos xerais
• Efectuar un diagnóstico preciso da realidade escolar no terreo da 

convivencia e suscitar propostas de actuación. 

• Favorecer a integración de todos os alumnos na aula e no centro sen 
discriminación por razón de raza, sexo, idade, crenza ou condición social, 
así como o coñecemento mutuo entre alumnos, non só como medida de 
prevención de conflitos senón tamén como medio de enriquecimiento 
persoal.  

• Educar en valores (educación para a paz, moral, cívica, ambiental) e no 
respecto aos dereitos humanos, favorecendo valores como a tolerancia e 
a solidariedade, así como desenvolver a democracia escolar. 

• Apreciar os valores positivos das diferentes culturas existentes no centro.

• Fomentar habilidades sociais no alumno de forma que este poida 
desenvolver cambios cognitivos, afectivos e de comportamento, 
favorecendo así o desenvolvemento da súa autoestima e impedindo que 
se discrimine (este obxectivo requirirá unha atención específica ao 
alumnado que presente comportamentos que alteren a convivencia no 
centro). 

• Potenciar a acción titorial como instrumento para favorecer a 
convivencia, consolidar o grupo-clase e aportar información ao 
profesorado, desenvolvendo actitudes de comunicación, intercambio e 
coñecemento mutuo.  

• Fomentar a colaboración entre escola e familia, a partir dunha 
coordinación adecuada entre o equipo docente  e a ANPA na organización
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de actividades dirixidas á formación das familias. Con isto pretendese 
mellorar as relacións entre todos os membros da comunidade educativa. 

• Ensinar a toda a Comunidade educativa a detectar e a resolver os 
problemas que conducen á violencia e a situacións racistas, xenófobas, 
discriminatorias e de acoso. 

• Fomentar o diálogo e ensinar a denunciar e a condenar a violencia. 

• Actuar ante os conflitos de xeito inmediato, priorizando a mediación e a 
negociación co esforzo conxunto de profesores e alumnos.  

• Actuar ante os conflitos de forma positiva e constructiva para a 
prevención dun conflito futuro.  

• Proceder ante os problemas de conduta seguindo uns principios de 
actuación coherentes que orienten as intervencións de todos os 
profesores, evitando así contradicións que desorienten aos alumnos. 

• Utilizar a sanción como medida educativa cando se considere convinte. 

 3.2. Obxetivos específicos  
• Atender o plano emocional e afectivo das persoas. Fomentar o emprego 

entre o alumnado de habilidades sociais. 

• Ter control sobre un mesmo á hora de enfrontarse ás contrariedades. 
Aprender a vivir os conflitos con calma, recoñecendo a súa natureza e 
non deixarse arrastrar pola agresividade 

• Formar ao alumnado no respecto á dignidade persoal, na tolerancia, na 
non discriminación e no exercicio da liberdade responsable.  

• Protexer aos alumnos/as contra a agresión física e moral. Dar resposta 
inmediata ao acoso e intimidación entre iguais en canto a súa 
prevención, tratamento e erradicación.  

• Previr situacións violentas, agresivas ou de indisciplina.  

• Previr e reducir as conductas disruptivas na aula para evitar os conflictos 
que delas se derivan.  

• Dispor dun procedemento sistematizado de recollida de datos que 
permita analizar a incidencia dos problemas de convivencia, tipoloxía, 
frecuencia, etc., que sirva de apoio á toma de decisións en canto a 
estratexias a adoptar, priorización de tareas e avaliación do plan.  

• Concienciar a todos os sectores da comunidade educativa da necesidade 
de coñecer os dereitos e deberes do alumnado, profesorado, persoal de 
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administración e servicios, pais e nais.  

• Coñecer estratexias de resolución pacífica de conflictos e priorizar a 
resolución de conflictos de maneira formativa mediante a negociación, o 
diálogo e o esforzo conxunto dos sectores implicados. 

• Acadar, por parte do profesorado, unha liña de conducta coherente, 
uniforme e sistemática no tratamento do orden e a aplicación das 
normas.  

• Divulgar entre os membros da comunidade educativa o Plan de 
convivencia, as NOF, a normativa sobre dereitos e deberes de todos os 
sectores e canta información se considere útil para o logro dos 
obxectivos e fomento dos principios do Plan de convivencia.  

• Empregar as  medidas de castigo como último recurso só cando as 
estratexias educativas fracasen  ou se poidan prever males maiores, e, 
en todo caso, facendo uso previamente, sempre que sexa posible, dos 
acordos reeducativos. 

• Mellorar o respecto e a educación entre os membros da comunidade 
educativa. Fomentar o emprego das normas básicas de educación nas 
relacións cotiás. 

• Mellorar as canles de comunicación no centro respecto ás actividades 
desenvolvidas durante o curso. 

• Fomentar o coidado do centro e o seu entorno e que a comunidade 
educativa o sinta como propio. 

• Mellorar a convivencia no comedor e nas zonas comúns e de lecer. 

 4. Actuacións, medidas e programas para favorecer a 
convivencia
Para alcanzar os obxectivos que se inclúen neste Plan de Convivencia 

Escolar resulta imprescindible a colaboración estreita de todos os sectores da 
Comunidade Educativa, o desenvolvemento de actividades que favorezan a 
mellora do clima de convivencia escolar e o seguimento titorial e docente 
continuo que advirta e axude a previr as conductas que alteren o clima de 
convivencia escolar. Isto non quere dicir que os conflitos desaparezan, pero si 
se pretende reducilos e que cando se presenten, dispor xa dunha serie de 
recursos e medidas educativas para neutralizalos.

Neste sentido algunhas das ideas que debemos ter en conta neste Plan de
Convivencia son:
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• O noso traballo non pode ser só como "lexisladores" ou "sancionadores".

• É importante antepoñer o valor educativo ao punitivo.

• A solución debe ser: global, preventiva, democrática, adaptada á nosa 
realidade e debe implicar toda a comunidade educativa.

Tendo en conta esto, no centro se contemplarán unha serie de programas, 
actuacións e medidas preventivas destinadas a favorecer a convivencia. 

 4.1. Programas a desenvolver no centro
O centro conta cos seguintes programas: 

Programa Responsable Recursos Metodoloxía e 
Espazo físico

Temporalización

Plan de acollida a 
alumnado de novo
ingreso

Xefatura de 
Estudios

Dep. Orientación

Titores

Cuestionario e 
folla de recollida 
de datos para os 
centros e pais

Reunións dos 
diferentes 
responsables cos 
pais

Maio ou xuño e 
setembro.

Plan de acollida a 
alumnado 
inmigrante

Xefatura de 
Estudios 

Dep. de 
Orientación

Titores

Protocolo de 
actuación

Reunións co 
alumnado e pais e
avaliacións 
iniciais

No momento da 
chegada

Programa para o 
coidado e mellora 
dos espazo físicos
do centro e 
respecto do 
material común.

Toda a 
comunidade 
educativa, 
coordinados polo 
equipo directivo.

Espazos comúns 
do centro.

Pinturas, murais...

O aspecto físico 
do centro a través
dun mantemento, 
coidado e 
decoración 
permitirá que se 
respire un clima 
agradable e 
acolledor e que se
poida apreciar o 
centro como algo 
propio e valioso 
(este é un factor 
de primeira orde 
para a prevención
da violencia).

Valoración ao 
longo do curso, con
continuidade nos 
seguintes.

Potenciación do 
traballo coa xunta 
de delegados, 
para coordinar a 
participación do 
alumnado nas 
actividades do 
centro.

Toda a 
comunidade 
educativa, 
coordinada pola 
xefatura de 
estudios.

Titorías Todo o curso

Organización de 
xornadas de 
orientación laboral

Dpto. orientación Ponentes de 
diferentes ámbitos 
laborais

Unha semana

Revisión do Plan 
de Atención á 
Diversidade

Equipo directivo, 

Departamento de 
Orientación, 

CCP Ao longo do curso
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Profesorado en 
xeral

 4.2. Actividades a nivel de centro
Cada curso se realizan actividades actividades dentro do horario lectivo, 

coas que se pretende contribuír a convivencia e bo clima no centro.

Actividade Responsable Recursos Metodoloxía e 
Espazo físico

Temporalización

Festival de Nadal Toda a 
comunidade 
educativa, 
coordinada pola 
xefatura de 
estudios

Titorías Nadal

Entroido Equipo Directivo.

Titores

Dpto. Orientación.

Xefatura de 
estudos 

Semana do 
entoido

Día da paz Equipo Directivo.

Titores

Dpto. Orientación.

Xefatura de 
estudos 

Traballo nas 
distintas titorías 

sobre temas 
relacionados coa 

Paz

Exposicións de 
traballos.

Publicación de 
traballos sobre a 

“Paz” na páxina 
web do centro

Última semana de 
xaneiro

Día da Muller Titorías

Día da árbore Titorías

Organización de 
actividades 
deportivas

Xefatura de 
estudos

Profesores de Ed. 
Física

Material deportivo Pavillón e patios 
do colexio

Ao longo do curso

Organización de 
talleres 
audiovisuales, 
música, teatro…

Xefatura de 
estudos

Aula de música Ao longo do curso

Charla Querote + Dpto. orientación Titorías Ao longo do curso

 4.3. Actuacións para a mellora da convivencia e prevención 
de conflictos
Se recollen as senguintes actuacións que contribuen á una boa 

convivencia dentro da comunidade educativa.
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 a) Actuacións destinadas ao profesorado

Actividade Responsable Recursos Metodoloxía e 
Espazo físico

Temporalización

Plan de acollida dos 
profesores de nova 
incorporación ao CPI

Equipo directivo Guión de acollida
para o 
profesorado

Reunión e 
entrevista, 
facilitándolle a 
súa incorporación
ao Centro

Primeira quincena 
de setembro ou 
cando se incorporan

Difusión Normas de 
organización e 
fucionamento

Equipo directivo NOF

Instrucións

Dereitos e 
deberes do 
profesorado

Facilitar ao 
profesorado 
dunha copia do 
NOF e do Plan 
de Convivencia.

Entrega dos 
dereitos e 
deberes dos 
profesores.

Durante o mes de 
setembro

Potenciar co 
profesorado o uso de
metodoloxías máis 
colaborativas e 
baseadas no traballo 
cooperativo.

Xefatura de 
Estudios  

Profesorado 

Xefes de 
Departamento.

Programacións 
didácticas.

Programación 
Xeral de Centro e
participación nas 
actividades 
programadas

Diseño mes de 
Setembro e 
desenvolvemento 
todo o curso

Reunión entre 
profesorado de 
primaria e secundaria
co obxetivo de 
compartir criterios de 
relación coa 
convivencia.

Xefatura de 
Estudios

CCP Durante o mes de 
setembro e octubre 
e cando sexa 
necesario

 b) Actuacións destinadas aos pais

Actividade Responsable Recursos Metodoloxía e 
Espazo físico

Temporalización

Charlas para 
concienciar do papel 
da familia como 
preventora de conflitos
e dunha autentica 
educación en valores.

Equipo directivo e
Presidente da 
ANPA

Organizadas 
polas ANPAS

 c) Actuacións destinadas para o alumnado de carácter preventivo

Actividade Responsable Recursos Metodoloxía e 
Espazo físico

Temporalización

Información sobre o 
Plan de convivencia e 
as Normas de 
Convivencia co 
alumnado. 

- Equipo Directivo,

- titores  

- Departamento de
Orientación

Material 
impreso 
concretando o 
máis esencial 
do NOF

Charla e debate
co alumnado.

Durante o primeiro
trimestre 
dedicarase 1 ou 2 
sesións de titoría 
co alumnado.

Debate, discusión e 
dinámicas de grupos 
sobre Dereitos e 
deberes

- Titores  

- Departamento de
Orientación

Material 
impreso onde 
se recollan 
dinámicas para 

Plan de Acción 
Titorial. 
Dinámicas de 
grupo.

Durante o primeiro
trimestre 
dedicarase 1 ou 2 
sesións de titoría 
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traballar os 
dereitos e 
deberes do 
alumnado

co alumnado.

Analizarase en titoría a 
marcha da convivencia 
da clase unha vez ao 
final de cada trimestre 
para analizalo 
posteriormente nas 
Xuntas de Avaliación

- Equipo Directivo 

- titores 

- Departamento de
Orientación

Cuestionario 
individual e 
debate da clase.

Aula de titoría e
Xunta de 
Avaliación.

Unha vez ao final 
de cada trimestre 
na sesión de titoría 
e outra vez na 
Xunta de Avaliación
do curso.

Tratarase na hora de 
titoría de clase, cando o 
titor o considere 
necesario, calquera 
aspecto que afecte a 
boas relacións e a 
convivencia do grupo ou
parte del.

- Titor 

- Departamento de
Orientación.

Resolución do 
conflito de 
forma dialogada
e, se é o caso, 
aplicación das 
Normas de 
Convivencia.

Aula de titoría Temporalización: 
Durante todo o 
curso

Fomentar os valores 
democráticos: a 
tolerancia, a igualdade, 
a xustiza, a aceptación 
da diversidade, a 
resolución de conflitos 
de forma pacífica e non 
violenta, etc.

- Todo o 
profesorado 

- Titores 

- Departamento de
Orientación.

Formación nas 
reunións de 
ciclo, de 
departamento e 
titoría. Material 
concreto para a 
súa aplicación 
na aula.

A través da 
Programación 
de Aula.

Polo menos 1 
sesión mensual en 
infantil e primaria e 
1 trimestral en 
cada curso da ESO
cada profesor.

Sensibilización contra o
Maltrato entre Iguais 
(bullying) na etapa da 
ESO.

- Titores 

- Departamento de
Orientación.

Forma de 
proceder para 
evitar que estas 
situacións se 
poidan dar no 
centro. 

Aula de titoría Polo menos 1 
sesión de titoría en 
cada curso da ESO

Abordarase ao longo do
curso calquera 
incidencia puntual que 
altere a convivencia do 
centro co alumnado 
implicado e a súa familia
se procede.

- Equipo Directivo, 

- titores 

- Departamento de
Orientación.

Resolución do 
conflito de 
forma dialogada
e, se é o caso, 
aplicación das 
Normas de 
Convivencia.

Centro Durante todo o 
curso.

Recollida de 
información dos 
alumnos

- Titores 

- xefatura de 
estudos

Reunións 
periódicas coa 
Xunta de 
Delegados

Información 
aos alumnos, 
individual e de 
grupo

Reunións, 
enquisas a 
través da titoría

Cada trimestre

 5. Normas de convivencia
Tendo en conta os dereitos e deberes sinalados anteriormente, neste 

apartado concrétanse as normas de convivencia nos distintos momentos do 
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periodo lectivo:

 5.1. Normas de convivencia de carácter xeral
• O centro permanecerá aberto ós alumnos/as e profesores de 9:15 a 

16:40. Non se permite a permanencia  no interior dos edificios sen 
autorización a todas as persoas que non sexan alumnos/as, profesores/as
ou persoal non docente. Para calquera trámite, acudirase ás oficinas do 
centro.

• A explanada principal de acceso ó centro queda reservada para uso 
exclusivo do transporte escolar en horario de comezo e finalización das 
clases.

• Todos os membros da comunidade escolar observarán a máxima 
puntualidade no seu horario, accedendo ó centro polo lugar asignado 
para cada un. 

• O alumnado debe permanecer no Centro durante todo o horario escolar, 
estando prohibido saír do recinto sen autorización. 

• Todo membro do colexio deberá coidar o mantemento da limpeza e a 
orde en todas as dependencias. Neste senso, é inaceptable calquera tipo 
de acción ou actitude que degrade o Centro, por exemplo: facer pintadas,
ensuciar paredes ou portas, raiar mesas, tirar papeis, etc.

• O alumno/a será responsable do lugar de traballo que ocupe e do 
material del, que deberá conservar en bo estado, utilizándoo para o seu 
uso específico. Esa responsabilidade esixirase tamén en todas as 
instalacións comúns (ximnasio, aulas específicas, comedor, autobús, 
etc.).

• Os alumnos/as que individual ou colectivamente causen danos de forma 
intencionada ou por neglixencia nas instalacións ou material do Centro 
quedan obrigados a reparar o dano causado ou a facerse cargo do custo 
económico da súa reparación.

• Os alumnos/as que subtraian bens do Centro, dos compañeiros/as ou dos 
profesores/as e demais persoal, deberán restituílo. 

• Durante a realización de actividades complementarias e extraescolares 
que supoñan a saída do Centro, os alumnos/as quedan obrigados a 
cumprir as normas que establezan os profesores/as responsables da 
mesma.

• Para calquera actividade fóra do centro, os alumnos/as levarán un 
impreso de autorización para realizar dita saída, que terá que ser devolto
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ó profesor/a firmado polo pai/nai ou titor/a na maior brevidade posible.

• Está prohibido o uso de móbiles, mp3 ou outros aparellos electrónicos, 
excepto como ferramente pedagóxica e sempre baixo a supervisión do/a 
profesor/a que o autorizou. Recomendamos desde o centro non traer 
móbil, xa que o alumnado ten a a súa disposición o teléfono do centro. 
No caso de traelo, deberá estar apagado e na mochila. 

• Como norma xeral, no caso de actividades extraescolares tampoco se 
permite o seu uso, salvo expresa autorización do profesor/a responsable. 
En todo caso deberán pedir permiso ó profesor para facer uso do teléfono
durante a actividade.

• No caso dun mal uso do móbil, tanto no centro como nas actividades 
estraescolares, o profesorado poderá requisalo. O alumno/a deberá 
apagar o móbil e este será entregado polo profesor en xefatura onde 
permanecerá custodiado ata a súa recollida polos pais. 

• Nos supostos  de utilización do móvil por parte das familias para 
captación de imaxes e gravacións en actos e festivais do centro, 
enténdese que se trata dunha imaxe que se obtén para un ficheiro 
familiar, polo que é responsabilidade da persoa que obtivo dita imaxe a 
súa correcta utilización, que debe respectar o establecido na Lei orgánica
1/1996, do 15 de xaneiro, de protección xurídica do menor. Asi se lles 
notificará nunha circular correspondente.

• Está expresamente prohibido consumir ou traer alcohol ou outro tipo de 
drogas, vir ó centro baixo o seu efecto, fumar ou portar calquera obxecto 
perigoso.

• Están expresamente prohibidos todos os xogos que vaian en contra dos 
principios educativos do centro.

 5.2. Entradas e saídas
• Todo o alumnado transportado entrará unicamente polo acceso de 

transporte, e agardará á hora de entrada preto da entrada do edificio 
correspondente (EP, ESO). No caso do alumando de EI, as coidadoras 
acompañaranos á cancela do patio de Primaria e deixaranos a cargo do 
profesorado de garda.

• O alumnado non transportado poderá acceder pola porta específica de 
peóns situada onda o parking para as familias.

• Os adultos responsables do alumnado que o acompañen ao centro 
educativo, deberán entrar pola porta indicada anteriormente. No caso de 
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chegar fora do horario de entrada, deberán dirixirse á secretaría do 
centro e deixar o/a alumno/a, cun documento escrito que xustifique o 
retraso.

• No caso do alumnado de Infantil, os pais/nais/titores permanecerán xunto
á cancela ata que o alumnado quede baixo a custodia do profesorado de 
garda.

• Co obxetivo de favorecer a autonomía e a libre convivencia, nos casos de
Primaria e Secundaria os acompañantes abandonarán o centro 10 
minutos antes do inicio das clases, quedando o alumnado baixo a 
custodia do profesorado.

• As portas do recinto permanecerán pechadas excepto a do parking do 
profesorado durante o período lectivo, e só se abrirán 15 minutos antes 
das horas de entrada e saída. 

• No período que trascorre entre a chegada do alumnado transportado e o 
inicio das clases haberá profesorado de garda, tal e como estipula a Orde
do 23 de Xuño de 2011. Dito profesorado efectuará os labores de garda 
nese período. Ningún alumno poderá permanecer no centro antes de dita
hora a non ser que esté usando o servizo de almorzos no cole, 
xestionado pola ANPA e co custo económico correspondente.

• O alumnado procedente dos almorzos do cole estará custodiado polo/a 
cuidador/a ata 15 minutos antes do inicio do horario lectivo, momento no
que pasn a cargo do profesorado de garda.

• Nas entradas e saídas o alumnado debe proceder con orde, sen 
empurróns, nin berros.

• Ás entradas, despois de tocar o timbre, o alumnado de Infantil e Primaria 
formarán filas por cursos e entrarán dirixidos polo profesor 
correspondente. En Secundaria, entrarán cando o indique o profesor de 
garda.

• Durante as saídas, os alumnos de EP permanecerán en dúas filas en 
ambos lados do corredor cuberto mentras as coidadoras recollen os 
nenos de EI. Cando o mestre o indique, poderán sair. Igualmente, os 
alumnos da ESO permanecerán no patio de secundaria, en filas, ata que 
saian os compañeiros e Infantil e Primaria. Cando o indique o profesor, 
poderán sair.

• Os adultos que leven aos alumnos/as deberán firmar no libro de saídas 
(anexo X). Non permanecerán no recinto ata 15 minutos da entrada e a 
saída do alumnado. Deberán aparcar no parking habilitado para pais e 
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nais e sair pola porta correspondente.

• Na garda de bus, o profesor deberá estar 15 minutos antes do horario da 
entrada. Será o encargado de abrir as portas. Distribuiranse da seguinte 
maneira: un mestre na cancela, un no corredor de Infantil, outro na 
entrada do edificio de Primaria e o profesor de ESO vixiando o alumnado 
de secundaria. Na saída, un dos profesores pechará a cancela unha vez 
que suban todos os alumnos ao transporte, momento no cal os buses 
poderán arrancar.

• Durante o horario lectivo, soamente alumnado e persoal do centro 
poderán permanecer dentro dos edificios, salvo casos xustificados ou 
autorización expresa.

 5.3. Clases
• Tendo en contas os deberes e obrigas tanto dos profesores coma do 

alumnado, o comportamento durante o tempo lectivo será o seguinte:

• Tanto no desenvolvemento das clases, como nos cambios de clase, o 
alumnado non poderá saír da aula. Nos cambios, permanecerán dentro 
da súa aula e sentados no seu lugar agardando en silencio a que chegue 
o profesor da seguinte sesión. Non é momento de ir ao aseo nin a outro 
lugar; para isto están os recreos.

• Como norma xeral, non poderá ir ao aseo, agás con permiso do profesor/
a.

• Non se poderá comer ou beber nas aulas, salvo casos excepcionais e 
sempre con autorización do profesor/a.

• O alumnado asistirá puntualmente ás clases e demais actividades 
académicas, segundo os horarios establecidos. Se non se presenta o 
profesor/as que lles corresponde, esperarán na aula durante dez minutos 
ó profesor/a de garda e seguirán as súas indicacións. Ó pasar este 
tempo, o delegado/a dará parte de que o seu grupo se atopa sen 
profesor/a.

• Se o/a profesor/a se tivese que ausentar por algún motivo durante uns 
minutos, o alumnado permanecerá no seu asento, comportándose 
debidamente.

• Sempre que o alumno/a sexa amoestado e excluído da clase polo 
profesor/a, deberá presentarse ao profesor de garda ou na xefatura de 
estudos. O profesor/a deberá reflectir nun parte (anexo XII) dita 
amoestación e os seus motivos. A negación do alumno/a a presentarse 
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na dirección suporá unha nova amoestación. 

• No caso de Primaria, ademais, haberá un axenda por aula onde se 
rexistrarán calquera incidencia ou conducta disruptiva que afecte o 
normal desenvolvemento da clase.

• Baixo ningún concepto poderá usarse o móbil durante a clase. Este 
deberá estar apagado e na mochila.

• Non se pode andar nos caixóns das mesas do profesorado nin no material
do mesmo. 

• Como foi descrito anteriormente neste documento, o comportamento 
durante as clases será correcto, favorecendo o desenvolvemento do 
proceso de ensino e aprendizaxe, respectando o dereito á educación dos 
compañeiros, valorando o labor docente do profesor/a e comportándose 
de forma civilizada e responsable:

◦ As intervencións orais realizaranse por orde e sempre autorizadas polo
profesor/a. 

◦ Débese atender as explicacións do/a profesor/a e cumprir as súas 
indicacións en todo momento.

◦  Hai que favorecer o clima de traballo. 

◦ Todas as intervencións hanse realizar de forma correcta e educada, 
empregando unha linguaxe axeitada. 

◦ O material e as instalacións deben ser coidados, comunicando 
inmediatamente os desperfectos detectados.

◦ Respectarase os compañeiros e compañeiras, e as dimensións persoal
e profesional do profesor ou profesora. 

• Está totalmente prohibido que o alumnado manipule o material TIC das 
aulas (ordenador, altavoces, proxector…) sen supervisión do profesor. 

• Nos cambios de clase o alumnado permanecerá dentro da aula sen facer 
ruído. 

 5.4. Comedor
As horas de entrada ao comedor son as seguintes: EI e EP ás 14:30 e ESO 

ás 15:00h. Como obxetivo xeral, preténdese que o alumnado adquira 
autonomía e bos hábitos saudables fomentando o consumo de froita e a 
variedade de alimentos.

• No caso de EI, os/as mestres/as levarán aos seus alumnos ao comedor.
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• O alumnado de EP saldrá da clase cando o indique o profesor e 
dirixiranse ao comedor de forma ordeada.

• O alumnado de ESO deberá esperar á entrada do edificio de primaria ata 
que o encargado de comedor, director ou xefe de estudos de a orde de 
entrada. Permanecerán en filas e gardando orde e silencio.

• Nas mesas de EP, haberá un xefe de mesa, preferentemente de 6º ou 5º 
de Primaria, encargado de servir a auga, apilar as bandexas ao rematar e
axudar á coidadora. Nas mesas de Infantil, serán as coidadoras as 
encargadas de axudar ao alumnado, potenciando a súa autonomía e os 
seus bos hábitos alimenticios.

• Nas mesas de ESO, cada alumno porá a súa bandexa á entrada do 
comedor. Turnaranse nas tarefas de recoller as bandexas e levalas á 
cociña. 

• O alumnado deberá lavar as mans e ir ao baño antes e despois do uso do
comedor.

• Non se poden levar obxetos nin apuntes ou libros ao comedor.

• O alumnado deberá comportarse no comedor con corrección e sen 
levantar demasiado a voz. 

• Deberá comer a cantidade que sexa posta na súa bandexa pola 
coidadora, que intentará que proben de todo.

• No comedor, as coidadoras deben ser respectadas e obedecidas. Levarán
parte de todos os acontecementos salientables e poderán castigar o mal 
comportamento tanto individual como colectivo. Se acontece unha 
incidencia grave, deberán comunicalo ao encargado de comedor, 
director/a ou xefe de estudos, que tramitará a falta según o código 
disciplinario.

 5.5. Recreos
Diferenciamos os recreo da mañá (11:30-12:00 en EI e EP, de 12:00 a 

12:30 en ESO) dos recreo do mediodía (14:10- 15:10 luns e martes e de 14:10 
a 15:00 nos mércores, xoves e venres na EI e EP).

Os espazos de lecer son os seguintes: para todas as etapas a biblioteca 
está disponible nos tempos de lecer da mañá e no caso de ESO, tamén nos 
recreos do mediodía. Os alumnos de Infantil disfrutarán do patio de Infantil e 
do de Primaria. Os días de choiva estarán na aula de psicomotricidade. Os 
alumnos de EP poderán disfrutar do patio de primaria e o ximnasio. Nos 
mediodías poderán acceder ao polideportivo en días preestablecidos. En 
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Secundaria, os alumnos disfrutarán do patio de secundaria, ximnasio e 
polideportivo.

• En EI, o alumnado irá a buscar a froita acompañado do profesor/a e 
despois dirixiranse ao patio sempre acompañados dun profesor/a

• En EP, o alumnado sairá da aula cando o profesor o indique, dirixirase a 
recoller a froita e posteriormente ao patio.

• Na ESO, o delegado da clase debe esperar a que salgan os seus 
compañeiros e o profesor e pechar a porta. No caso dos recreos da mañá,
custodiará a chave durante o tempo de lecer e se algún compañeiro 
desexa subir á alula, deberá acompañalo. No do mediodía, cederá a 
chave á coidadora.

• Ao finalizar o tempo de lecer, o alumnado de Infantil, colocarase en fila 
no patio e entrará na aula acompañado do profesor.

• En Primaria, formarán filas na entrada principal e os profesores de garda 
indicarán a subida ás aulas.

• Non se pode xogar ao fútbol fora dos recintos e espazos habilitados para 
tal fin (ximnasio, polideportivo).

• Os alumnos deben pedir permiso ao profesor de garda para ir ao baño ou
á biblioteca (no caso de Infantil e Primaria).

 5.6. Transporte
• No transporte escolar rexen as mesmas normas que no centro escolar.

• O comportamento deberá ser, por tanto, correcto. De recibir queixas por 
parte do persoal do transporte, adoptaranse as medidas estipuladas 
neste documento.

• O alumnado usuario do transporte escolar ten o dereito e a obriga de 
utilizalo para desprazarse ao centro escolar. Só no caso de que o pai, nai 
ou titor/a legal procedan ao transporte do alumno/a, ou autoricen por 
escrito a que excepcionalmente o alumno/a se desprace por outros 
medios este poderá facelo. 

• Cada alumno/a ten asignada unha liña e unha parada. Sendo tal servizo 
garante de acceso ao ensino de cada alumno/a, como tal debe ser 
utilizado. Non se pode cambiar nin de bus, nin de liña, nin de parada 
agás causa xustificada que debe ser solicitada á Dirección do centro.

• Subir e baixar sen empurrarse, dando preferencia aos/ás máis pequenos/
as, e facéndoo cando os autobuses estean parados.
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• Non se poden abrir as ventás, e moito menos saír, sacar as mans ou tirar 
obxectos.

• Seguir as indicacións do chofer ou do coidador/a, e non molestalo ou 
distraelo.

• Ao baixar nas paradas, débese agardar a que o autobús marche antes de
cruzar a estrada.

• Nunca se deberá cruzar por diante ou detrás do autobús.

• Hai que gardar, en definitiva, as normas de convivencia habituais e 
tamén as normas de educación vial.

 5.7. Faltas de asistencia
• Cando un/unha alumno/a non asista ao colexio, deberá presentar, cando 

se incorpore, un xustificante, segundo modelo oficial do centro (anexo 
I), asinado polos pais ou titores legais, expresando o motivo da ausencia.
O prazo estipulado para entregar o xustificante seá dunha semana.

• Se a falta de asistencia supera unha semana deberá achegarse 
xustificante médico.

• As faltas sen xustificar debidamente, e cando se sospeite algunha 
irregularidade que afecte a escolarización dun alumno/a, serán 
comunicadas ao servizo de asistencia social do Concello e a Inspección 
educativa.

• As faltas non xustificadas no prazo serán transmitidas aos adultos 
responsables.

• En calquera caso, ante un caso localizado de faltas reiteradas de 
asistencia ou puntualidade poñerase en marcha o protocolo de 
absentismo escolar.

 6. Regulamento Disciplinario
A lei 4/2011 de convivencia e o decreto 8/2015 establecen dous tipos de 

conductas contrarias á convivencia: as leves e as gravementes perxudiciais 
coas súas medidas correctoras. Tendo en conta este marco legal, este 
regulamento establece:

 6.1. Conductas leves contrarias á convivencia
Sempre que se de unha conducta de este tipo, o profesor deberá reflexalo 

no parte correspondente. O CPI Virxe da Saleta establece dous tipos de 
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conductas leves: 

 a) Falta leve:

Poderán ser consideradas faltas leves as seguintes conductas:

• A actitude pasiva do alumno/a en relación coa súa participación nas 
actividades orientadas ó desenvolvemento dos plans de estudo, así 
como ás orientacións do profesorado respecto a súa aprendizaxe:

◦ Falta de responsabilidade ante o traballo persoal dentro e fóra do 
colexio.

◦ Falta inxustificada de material necesario e persoal para a 
consecución das actividades, así como o mal uso do mesmo.

◦ Negarse a saír ó encerado, a ler, a contestar preguntas do profesor/
a mostrando unha actitude negativa, provocadora ou pasiva.

• A falta de respecto ó exercicio do dereito ó estudo dos seus 
compañeiros/as sinalado no apartado d) do artigo 35 do Decreto de 
Dereitos e Deberes dos alumnos/as:

◦ Intervencións inoportunas que dificulten a atención dos 
compañeiros/as e o traballo do profesor/a.

◦ Non respectar a quenda de palabra.

◦ Correr e dar gritos na aula e noutras dependencias do centro sen 
que o requira algunha actividade docente.

◦ Saír das aulas sen permiso do profesor/a durante todo o horario 
lectivo, agás nos períodos de lecer.

◦ Abrir as ventás e asomarse sen autorización do profesor/a.

◦ Inxerir alimentos sólidos ou líquidos nas clases, salvo autorización 
do profesor/a.

◦ Non colaborar nas tarefas asignadas ó seu grupo de traballo e non 
respectar as opinións do resto dos seus compañeiros/as.

◦ Realizar exercicios na clase que non correspondan á materia que se
está a impartir nese momento sen o permiso do profesor.

◦ Pronunciar ou escribir frases despectivas e malsoantes cara ós seus
compañeiros/as.

◦ Copiar deberes, traballos ou exames.

◦ Non vir debidamente aseados de forma reiterada.
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◦ Tirarse obxectos.

• Causar polo uso indebido danos leves en locais, materiais ou 
documentos do centro (Incluíndo biblioteca, ximnasio, sala de 
informática, de música, laboratorio, etc.) ou nas pertenzas dos demais
membros da comunidade educativa.

◦ Tirar lixo ó chan ou cuspir na clase, escaleiras, corredores, etc.

◦ Golpear mobiliario, portas, ventás sen ocasionar roturas.

• Facer mal uso do material informático (visitar páxinas non autorizadas
polo profesor/a, manexar programas non educativos, etc.

• Amosar un comportamento inaxeitado na biblioteca, incluíndo facer 
mal uso do material propio da biblioteca. 

• Amosar un comportamento inaxeitado.

 b) Falta grave:

• A reiteración de faltas leves.

• Calquera falta leve que implique desafío leve á autoridade ao 
profesor/a.

• A falta inxustificada e reiterada de asistencia ás clases.

• A falta inxustificada e reiterada de puntualidade ás clases e demais 
actividades académicas.

• A falta de asistencia á clase a causa de ter algún exame ou proba nas 
horas lectivas próximas.

• Facer ameazas, insultos, pelexas ou calquera acto ofensivo entre 
compañeiros/as.

• Subtraer, romper ou manipular o parte da clase

• Entrar e saír do recinto escolar por sitio diferente á porta de entrada 
dos alumnos/as sen a debida autorización.

• Incorporarse ás clases ou abandonar o centro en horario distinto do 
comezo das clases sen pasar por dirección acompañados por un 
adulto.

• Entrar nos despachos, sala de profesores/as, etc., cando non se atope 
ninguén nelas, ou sen permiso expreso.

• Causar polo uso indebido danos non graves en locais, materiais ou 
documentos do centro ou nas pertenzas dos demais membros da 
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comunidade educativa: 

◦ Escribir nas paredes, portas, mesas, etc.

◦ Danar, extraviar ou sustraer documentos, libros ou material, 
pertencentes ó colexio, biblioteca, compañeiros/as ou 
profesores/as.

• Non dirixirse ó profesor/a de garda ou á xefatura de estudos no caso 
de non seguir o normal desenvolvemento das clases.

• Non entregar ós pais ou titores/as as comunicacións oficiais.

• Fumar en calquera dependencia do centro.

• Levar consigo tabaco, alcohol, ou outras substancias perigosas e 
prexudiciais.

• Manipular sen autorización do profesor/a todo o material do centro 
como: aparatos audiovisuais, material informático ou de son, 
ascensores, teléfonos interiores, así como todo tipo de material 
existente nos talleres, laboratorios ou aulas específicas.

• Facer xestos despectivos ou actos ofensivos a un profesor/a ou persoal
non docente.

• Todos os actos leves de indisciplina ou desconsideracións contra os 
membros da comunidade educativa.

• Calquera acto inxustificado que altere sen ser dunha forma grave o 
normal desenvolvemento das actividades do centro.

• Negarse a entregar calquera tipo de material non autorizado polo 
profesor, incluíndo os móbiles.

 6.2. Correccións ás condutas leves contrarias ás normas de 
convivencia
O decreto Decreto 8/2015 establece de forma xeral as seguintes 

correccións ás conductas leves contrarias á convivencia e os seus responsables
de aplicación:

Correccións Órgano Competente

Amoestación privada ou por 
escrito. 

O profesor/a do alumno/a ou titor/
a, dando conta ó xefe/a de estudos; o 
xefe/a de estudos e o director.

Comparecencia inmediata ante a O profesor/a do alumno/a ou titor/
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persoa que ocupe a xefatura de 
estudos 

a, dando conta ó xefe/a de estudos.

Realización de traballos 
específicos en horario lectivo. 

O profesor/a do alumno/a ou titor/
a, dando conta ó xefe/a de estudos; o 
xefe/a de estudos e o director/a.

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

O titor/a, o xefe/a de estudos.

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

O xefe/a de estudos ou o director/
a.

Cambio de grupo por un período 
de ata unha semana*. 

O xefe/a de estudos e o director/a.

Suspensión do dereito de 
asistencia a determinadas clases por 
un período de ata tres días lectivos. 
Durante o tempo que dure a 
suspensión, o alumnado deberá 
realizar os deberes ou traballos que se 
determinen para evitar a interrupción 
no proceso formativo*. 

O director/a, despois de 
comunicarllo á nai/pai ou titor/a do 
alumnos e ao Comisión de Convivencia
do Centro.

Suspensión temporal do dereito de
asistencia ao centro por un período de 
ata tres días lectivos. Durante o tempo 
que dure a suspensión, o alumnado 
deberá realizar os deberes ou traballos 
que se determinen para evitar a 
interrupción no proceso formativo*. 

O director/a, despois de 
cominicarllo á nai/pai ou titor/a do 
alumnos e ao Comisión de Convivencia
do Centro.

Toda conduta contraria á convivencia será recollida por escrito. No caso de
Infantil e Primaria as incidencias quedarán reflectidas no Rexistro Xeral de 
Incidencias. No caso das condutas leves recollidas anteriormente, o profesor 
cubrirá o parte de faltas correspondente (anexo XII) en todas as etapas 
educativas. 
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As correccións marcadas cun asterisco so poderán ser aplicadas se hai 
como mínimo unha falta grave firmada e despois de informar aos pais por 
parte de xefatura.

Para sistematizar as correccións, o centro establece o seguinte 
procedemento:

A acumulación de incidencias por parte de un/unha alumno/a de Infantil ou
Primaria suporá unha falta leve. 

A acumulación de 3 faltas leves suporá unha falta grave, co 
correspondente apercibimento aos pais ou titores legais do alumno/a.

A acumulación de 2 faltas graves suporá a suspensión do dereito a 
participar nas actividades extraescolares ou complementarias do centro por un 
período de ata dúas semanas. 

A acumulación de 3 faltas graves o director/a remitirá un apercibimento 
que implicará a suspensión do dereito de asistencia á clase dun máximo de 
tres días lectivos.

A partir da primeira expulsión de ata 3 días lectivos, unha nova falta 
grave suporá a suspensión do dereito a participar nas actividades 
extraescolares ou complementarias do centro por un período de ata dúas 
semanas. Con 2 faltas graves despois desa expulsión, o director/a remitirá un
apercibimento que implicará a suspensión do dereito de asistencia ó Centro 
dun máximo de tres días lectivos. 

A partir da segunda expulsión, con cada falta grave o director/a remitirá 
un apercibimento que implicará a suspensión do dereito de asistencia ó Centro 
dun máximo de tres días lectivos. Ademais, esta acumulación pode ser 
considerada como conduta gravemente prexudicial, coas consecuencias que 
iso implica.

En todos os casos de expulsión, o alumno deberá realizar tarefas que se 
determinen para evitar a interrupción do seu proceso formativo. O titor deberá 
encargarse de comunicarlle, con tempo suficiente, os traballos que os 
profesores afectados lle encomenden, e encargarse de recoller ao día seguinte 
as tarefas realizadas polo alumno.

Todas estas correccións aplicaranse sempre oído o alumno/a, o profesor/a -
titor/a e, se procede, os pais.

Toda falta acarreará unha medida correctora proporcional a acción 
cometida polo alumno/a. Deberase ter en conta as circunstancias, o 
recoñecemento espontáneo dos feitos e o carácter de especial vulnerabilidade 
da víctima, tal como se establece o artigo 34 da Decreto 8/2015.
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Terase en conta a idade do alumnado e as demais circunstancias persoais, 
familiares e sociais. Para estes efectos, poderase solicitar os informes que se 
consideren necesarios sobre as mencionadas circunstancias e recomendar, de 
ser o caso, ás nais e pais ou ás titoras ou titores ou ás autoridades públicas 
competentes a adopción das medidas necesarias (Lei de convivencia do 30 de 
xuño do 2011).

Os traballos a realizar poder ser os seguintes:

• Realización de tarefas durante o tempo de lecer.

• Limpieza do comedor durante un periodo proporcional á conducta do 
alumno/a.

• Outros traballos, como a recollida de papeleiras, limpeza das aulas 
reparación de danos causados, se é o caso, etc.

• Cando o alumno dane voluntariamente ou por mal uso material escolar, 
terá que pagar o arreglo ou a súa sustitución, previa notificación aos 
pais. Se se trata de material de aula e se non é posible a identificación do
autor material do dano, os gastos correrán a cargo de todo o grupo.

No caso de usar material non autorizado polo profesor (móbil, consolas, 
mp3, etc.), este retirarase ata que sexan requeridos polos pais/nai ou 
titores/as, se alegan que é da súa propiedade.

 6.3.  Condutas gravemente prexudiciais para a convivencia
Considéranse condutas gravemente prexudiciais para a convivencia nos 

centros docentes: 

• As agresións físicas ou psíquicas, as inxurias e as ofensas graves, as 
ameazas e as coaccións contra os demais membros da comunidade 
educativa. 

• Os actos de discriminación grave contra membros da comunidade 
educativa por razón de nacemento, raza, sexo, orientación sexual, 
capacidade económica, nivel social, conviccións políticas, morais ou 
relixiosas, discapacidades físicas, sensoriais ou psíquicas, ou calquera 
outra condición ou circunstancia persoal ou social. 

• Os actos individuais ou colectivos de desafío á autoridade do profesorado
e ao persoal de administración e de servizos que constitúan unha 
indisciplina grave. 

• A gravación, a manipulación e a difusión por calquera medio de imaxes 
ou informacións que atenten contra o dereito á honra, a dignidade da 
persoa, a intimidade persoal e familiar e a propia imaxe dos demais 
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membros da comunidade educativa. 

• As actuacións que constitúan acoso escolar consonte o establecido polo 
artigo 28 da Lei 4/2011.

• A suplantación de personalidade en actos da vida docente e a 
falsificación, alteración ou subtracción de documentos académicos. 

• Os danos graves causados de forma intencionada ou por neglixencia 
grave ás instalacións e aos materiais dos centros docentes, incluídos os 
equipos informáticos e o software, ou aos bens doutros membros da 
comunidade educativa ou de terceiros, así como a súa subtracción. 

• Os actos inxustificados que perturben gravemente o normal 
desenvolvemento das actividades do centro, incluídas as de carácter 
complementario e extraescolar. 

• As actuacións gravemente prexudiciais para a saúde e a integridade 
persoal dos membros da comunidade educativa do centro, ou a incitación
a elas. 

• Portar calquera obxecto, substancia ou produto gravemente perigoso 
para a saúde ou a integridade persoal de calquera membro da 
comunidade educativa. En todo caso, reputarase indisciplina grave a 
resistencia ou a neAs agresións físicas ou psíquicas, as inxurias e as 
ofensas graves, as ameazas e as coaccións contra os demais membros 
da comunidade educativa. 

• A negativa a entregar os obxectos a que se refire o punto terceiro do 
artigo 11 da Lei 4/2011 cando se é requirido para iso polo profesorado. 

• A reiteración, nun mesmo curso escolar, de condutas leves contrarias á 
convivencia. 

• O incumprimento das sancións impostas

 6.4. Correccións ás condutas gravemente prexudiciais
Segundo o artigo 46 do decreto Decreto 8/2015, non poderán corrixirse as 

condutas gravemente perxudiciais para a convivencia do centro sen a previa 
instrucción dun procedemento corrector. Este poderá realizarse mediante 
dous procesos diferentes: o conciliado e común. 

Correspóndelle á dirección do centro decidir a instrución e o procedemento
que se vai seguir en cada caso, logo da recollida da necesaria información.

Segundo o tipo de falta cometida, esta poderá ser corrixida do seguinte 
xeito:
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• Realización, dentro ou fóra do horario lectivo, de tarefas que contribúan á
mellora e ao desenvolvemento das actividades do centro. 

• Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou 
complementarias do centro por un período de entre dúas semanas e un 
mes. 

• Cambio de grupo. 

• 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. 

• 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. 

• Cambio de centro. 

 a) Procedemento conciliado 

O procedemento conciliado pretende favorecer a implicación e o 
compromiso do alumno ou alumna corrixido/a e da súa familia, ofrecer a 
posibilidade de que a persoa agraviada se sinta valorada, axudar a consensuar 
as medidas correctoras e facilitar a inmediatez da corrección educativa. 

O procedemento conciliado poderá aplicarse de se cumpriren os seguintes
requisitos: 

• Que a alumna ou o alumno responsable dalgunha das condutas 
gravemente prexudiciais para a convivencia recoñeza a gravidade da súa
conduta, estea disposta ou disposto a reparar o dano material ou moral 
causado e se comprometa a cumprir as medidas correctoras que 
correspondan. 

• No caso de que haxa outros membros da comunidade educativa 
afectados pola súa conduta, que estes mostren a súa conformidade a 
acollerse ao dito procedemento. 

O procedemento conciliado non procederá nos seguintes casos: 

• Cando se aprecie que a conduta presenta unha especial e notoria 
gravidade. 

• Cando a persoa agraviada ou, para o caso de alumnado menor de idade 
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non emancipado/a, as persoas proxenitoras ou representantes legais 
deste non comuniquen a súa disposición a acollerse ao procedemento 
conciliado. 

• Cando a alumna autora ou o alumno autor da conduta ou, de ser menor 
de idade non emancipada/o, as persoas proxenitoras ou representantes 
legais desta/e non comuniquen a súa disposición para acollerse ao 
procedemento conciliado. 

• Cando xa se fixese uso deste procedemento de corrección durante o 
mesmo curso escolar, coa mesma alumna ou co mesmo alumno, para 
corrixir unha conduta semellante.

O procedemento conciliado require da instrución dun procedemento 
corrector, de acordo co previsto neste decreto.

Desenvolvemento do procedemento conciliado 

Cando a alumna ou o alumno ou, de ser menor non emancipada/o, as 
persoas proxenitoras ou representantes legais desta/e opten por corrixir a 
conduta polo procedemento conciliado, a dirección convocará a persoa docente
designada como instrutor/a do procedemento corrector e as persoas afectadas 
a unha reunión, no prazo máximo dun día lectivo contado desde o remate do 
prazo para a comunicación da opción elixida. 

Na reunión, a persoa instrutora recordaralles ás afectadas e aos afectados 
ou, de ser menor non emancipada/o, ás persoas proxenitoras ou 
representantes legais destas/es que están a participar nun procedemento 
conciliado a que se someteron voluntariamente, e que iso supón acatar o 
acordo que derive deste. Tamén advertirá a alumna ou o alumno e, de ser o 
caso, as persoas ou representantes legais desta/e que as declaracións que se 
realicen formarán parte do expediente do procedemento corrector no suposto 
de que non se alcance a conciliación. 

Posteriormente, a persoa instrutora exporá e valorará a conduta que é 
obxecto de corrección facendo fincapé nas consecuencias que tivo para a 
convivencia escolar e paraos demais membros da comunidade educativa e, 
oídas as partes, proporá algunha das medidas correctoras para aquela 
conduta. A continuación, a persoa instrutora dará a palabra á alumna ou ao 
alumno e ás persoas convocadas para que manifesten as súas opinións sobre a
conduta que se pretende corrixir e realicen as consideracións oportunas sobre 
a súa corrección. 

A petición de desculpas por parte da alumna ou do alumno será tida en 
conta como circunstancia que condiciona a súa responsabilidade, á hora de 
determinar a medida correctora que se vaia adoptar. 
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Finalmente, as persoas participantes no procedemento deberán acordar a 
medida correctora que consideren máis adecuada para a conduta da alumna 
ou do alumno e, se procede, as medidas educativas reparadoras referidas no 
artigo 35 deste decreto. Deberá quedar constancia escrita da conformidade 
coas medidas correctoras fixadas por parte do alumno ou da alumna autor/a da
conduta e da persoa agraviada ou, de ser menor non emancipado/a, das 
persoas proxenitoras ou representantes legais deste/a.

O acordo consensuado polas partes será ratificado pola persoa que exerza 
a dirección do centro. 

O incumprimento por parte da alumna ou do alumno das medidas 
correctoras acordadas dará lugar á corrección da súa conduta mediante o 
procedemento común. 

O procedemento conciliado finalizará unha vez obtido o acordo entre as 
partes. No caso de que non se logre o acordo, continuarase a corrección polo 
procedemento común desenvolvido conforme o previsto no punto 9.6 deste 
documento. 

Intervención dunha persoa mediadora no procedemento 
conciliado 

1. No procedemento conciliado actuará unha persoa mediadora na forma 
que se estableza nas normas de organización e funcionamento do centro. 

2. A persoa mediadora non substituirá a instrutora do procedemento, 
senón que colaborará con ela para lograr o achegamento entre as persoas 
afectadas e o seu consenso na medida correctora que se vaia aplicar. 

3. As funcións que poderá desempeñar a persoa mediadora neste 
procedemento serán as seguintes: 

• Contribuír ao proceso de conciliación. 

• Axudar a que cada unha das persoas afectadas comprenda cales son os 
intereses, necesidades e aspiracións das outras partes para chegar ao 
entendemento. 

• Apoiar o adecuado cumprimento do acordado no procedemento 
conciliado.

 b) Desenvolvemento do procedemento común 

A persoa responsable da tramitación deste procedemento corrector será 
unha persoa docente do centro designada como persoa instrutora. 

A persoa instrutora deberá precisar no expediente o tipo de conduta da 
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alumna ou do alumno, así como a corrección que corresponde en función dos 
feitos probados, das circunstancias concorrentes e do seu grao de 
responsabilidade. A persoa instrutora disporá de cinco días lectivos para a 
instrución do procedemento corrector, contados a partir da súa designación. 

Finalizada a instrución do procedemento, a persoa instrutora formulará a 
proposta de resolución e dará audiencia á alumna ou ao alumno e, se fose 
menor de idade non emancipada/o, ás persoas proxenitoras ou representantes 
legais desta/e, convocándoos a unha comparecencia que terá lugar no prazo 
máximo de tres días lectivos contados a partir da recepción da citación. Na 
referida comparecencia poderán acceder a todo o actuado e do resultado 
expedirase acta.

 6.5. Resolución do procedemento de corrección, 
reclamacións e execución de medidas 
Á vista da proposta da persoa instrutora, a dirección do centro ditará a 

resolución escrita do procedemento de corrección, que considerará polo menos
os seguintes contidos: 

• a) Feitos probados. 

• b) De ser o caso, circunstancias que reduzan ou acentúen a 
responsabilidade. 

• c) Medidas correctoras que se vaian aplicar.

• d) Posibilidade de solicitar ante o consello escolar, no prazo de dous días 
lectivos desde a recepción da resolución, a revisión da medida correctora
imposta. 

A dirección do centro notificaralle por escrito á alumna ou ao alumno ou, 
de ser menor de idade non emancipada/o, ás persoas proxenitoras ou 
representantes legais desta/e a resolución adoptada no prazo dun día lectivo a 
partir da recepción da proposta da instrutora ou do instrutor, e remitiraa á 
xefatura territorial correspondente. 

As correccións que se impoñan por parte da dirección do centro en 
relación coas condutas gravemente prexudiciais para a convivencia poderán 
ser revisadas polo consello escolar por instancia das alumnas ou dos alumnos 
ou, de ser o caso, das persoas proxenitoras ou representantes legais destas/es,
de acordo co establecido no artigo 127.f) da Lei orgánica 2/2006, para os 
centros públicos.

No caso de detectar calquera indicio da existencia de acoso escolar, 
procederase  a tomar as medidas establecidas no capítulo III da Lei 4/2011.
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As correccións que se impoñan por este procedemento serán 
inmediatamente executivas.

 7. Comisión de convivencia
 A comisión de convivencia constitúese no seo do consello escolar. Ten 

carácter consultivo e velará pola correcta aplicación do plan de convivencia e 
das normas de convivencia da cada centro. 

 7.1. Composición
Según o DECRETO 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 

4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade 
educativa en materia de convivencia escolar.

A comisión de convivencia, integra o principio de igualdade entre mulleres 
e homes de todos os sectores da comunidade educativa.

Está composta por:

• O seu presidente será a persoa titular da dirección do centro.

• Tres representantes do alumnado.

• Seis representantes do profesorado: o/a xefe/a de estudos de educacion 
primaria, xefe/a de estudos de educacion secundaria, o orientador/a, tres
profesores/as

• Tres representantes das familias.

• Un representante do persoal de administración e servizos.

Preferentemente coincidirán cos membros do Consello escolar, aínda que 
esto non é obrigatorio. Un dos compoñentes actuará como secretario, e todos 
eles serán nomeados polo/a director/a. 

 7.2. Funcións
A comisión de convivencia manterá tres reunións anuais de carácter 

ordinario, unha por trimestre.

Reunirase con carácter extraordinario cantas veces sexa necesario, 
convocada pola súa presidencia, por iniciativa propia ou por proposta de, polo 
menos, unha terceira parte dos seus membros.

Terá as seguintes funcións:

• Elaborar e facer o seguimento do plan de convivencia do centro, velando 
polo seu correcto desenvolvemento, dinamizando todos os sectores da 
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comunidade educativa, incorporando as súas iniciativas e achegas .

• 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.

• Realizar o seguimento dos compromisos de convivencia subscritos no 
centro.

• Elaborar unha memoria anual sobre a análise da convivencia e 
conflitividade no centro, na cal se reflictan as iniciativas no ámbito do 
centro sobre a materia. Este informe será trasladado ao consello escolar 
do centro e ao correspondente servizo territorial de Inspección Educativa.

• Solicitar se se considera oportuno o asesoramento dos/ as profesionais 
do departamento de orientación que interveñen no centro, do 
profesorado titor relacionado co tema que se analice, do educador ou 
educadora social do concello onde estea o centro educativo ou doutros 
ou doutras profesionais segundo a problemática de que se trate, así 
como das asociacións do sector que poidan colaborar na mellora da 
convivencia.

• Aqueloutras que lle sexan encomendadas polo consello escolar do centro 
docente ou polo órgano da Administración educativa con competencias 
na materia. 

 8. Aula de convivencia
De acordo co establecido en artigo 19.3 dá Lei 4/2011, do 30 de xuño, de 

convivencia e participación dá comunidade educativa e o artigo 25 do Decreto 
8/2015, Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, 
do 30 de xuño, de convivencia e participación dá comunidade educativa en 
materia de convivencia escolar, os centros educativos poderán crear Aulas de 
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convivencia para o tratamento individualizado do alumnado que, como 
consecuencia da imposición dunha corrección ou medida disciplinaria por 
algunha das condutas tipificadas nos artigos 38 e 42 do citado Decreto, véxase
privado do seu dereito a participar no normal desenvolvemento das actividades
lectivas. 

A creación da aula de Convivencia xorde, pois, como unha necesidade de 
dar resposta á atención educativa que require a diversidade do alumnado dos 
centros. Exponse como unha medida para tentar mellorar as condutas e 
actitudes daquel alumnado que presentan dificultades na convivencia e, con 
iso, mellorar o clima de convivencia do grupo-clase e do centro no seu 
conxunto.

A vocación da aula de convivencia é cubrir o tempo de expulsión do 
alumnado que estea temporalmente privado do seu dereito de asistencia a 
clase, a actividades extraescolares e complementarias ou a actividades 
durante os tempos de lecer, como consecuencia da imposición de medidas 
correctoras, buscando a reincorporación á súa propia aula e resto de 
actividades no menor tempo posible. 

 8.1. Finalidades da aula de convivencia 
Ou obxectivo da aula de Convivencia é converterse nunha alternativa á 

expulsión do centro para aquel alumnado sancionado con esta medida. Por iso 
preténdese favorecer un proceso de reflexión, por parte de cada alumno/a que 
sexa atendido na mesma, acerca das circunstancias que motivaron a súa 
presenza nela. 

Entre os obxectivos que pretendemos alcanzar con esta medida correctora
están: 

• Proporcionar ao alumnado as condicións necesarias para reflexionar 
sobre a súa conduta contraria ás normas de convivencia, o seu 
comportamento en determinados conflitos e sobre como afecta todo iso 
ao desenvolvemento das clases. 

• Posibilitar que aprendan a responsabilizarse dás súas propias accións, 
pensamentos, sentimentos e comunicacións cos demais.

• Posibilitar que ou alumnado se sinta competente emocionalmente e na 
realización de certas tarefas.

• Reconstruír a sua autoestima e autocontrol, e favorecer a adquisición 
dunha boa disposición cara ás tarefas escolares. 

• Resolver os conflitos de xeito pacífico, reflexivo, dialogado na procura do 
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cambio de actitudes. 

• Potenciar e favorecer a súa integración escolar e mellorar a súa vida 
académica e persoal.

• Contribuír a desenvolver actitudes cooperativas, solidarias e de respecto.

 8.2.  Localización da aula de convivencia 
A aula de convivencia poderá ser utilizada durante o horario escolar, 

incluíndo horas lectivas e horas de lecer, tando de mañá, de mediodía e de 
tarde. En ningún caso se empregará durante o período destinado á comida do 
alumnado. 

A aula de convivencia de EP  está situada no primeiro andar do edificio de 
primaria e a de secundaria no segundo andar do edificio de secundaria. 

 8.3. Material didáctico para o seu funcionamento
A aula de convivencia contará cun material mínimo para cando o 

alumnado remate as tarefas encomendadas polo profesorado responsable, ou 
cando se considere que o material propia desta aula poida favorecer mellor os 
procesos de reflexión por parte do alumnado. Entre o material mínimo que a 
aula de convivencia debe contar están: 

• Programas de Habilidades Sociais para as diferentes etapas, Programas 
de Desenvolvemento Emocional para as diferentes etapas, Programas 
para mellorar ou autocontrol e reducir a impulsividade, proporcinado polo
departamento de orientación. 

• Material de reforzou nas áreas de Lingua, Lengua, Matemáticas, entre 
outras.

 8.4. Condición para que un alumno/a sexa derivado á aula de 
convivencia
Para que un alumno/a sexa derivado á aula de convivencia, deben darse 

as seguintes condicións: 

• A expulsión non favorecería a corrección dá conduta e non é percibida 
polo alumnado como un castigo. 

• O alumno/a é reincidente na súa conduta contraria ás normas de 
convivencia. 

• O alumno/a presenta deficiencias non seu autocontrol, nas relacións 
persoais, na disposición cara ás tarefas escolares ou integración escolar 
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e/ou social e perxudica ou normal funcionamento dá aula ou do centro. 

• A atención personalizada na Aula de Convivencia podar mellorar a súa 
actitude e sen esta atención non se garante que se manteña ou seu 
proceso educativo.

 8.5. Proceso de derivacion ou incorporación
O director/a verificará si se cumpren as condicións previstas no Plan de 

Convivencia para a aplicación desta medida. 

De ser así, o director, xunto co xefe de estudos, o titor e o orientador, 
estudarán a conveniencia de derivalo a aula, segundo os criterios establecidos 
non Plan de Convivencia

O director/a, apoiandose nas indicacións achegadas por todolos membros 
dá reunión, decidirá a resolución a adoptar.

A dirección, elaborará un informe indicando os motivos, os obxectivos, o 
número de horas ou días e as actividades formativas e de reflexión que 
realizará o alumnado. 

O director/a comunicará a resolución ao alumnado, as súas familias e ao 
titor do alumnado

Nos procesos de avaliación continua e nas reunión ordinarias ou 
extraordinarias, serán informados a Comisión de Convivencia e o Consello 
Escolar. 

A derivación á Aula de Convivencia non substitúe outro tipo de correccións
e de reparar o dano producido a calquera membro da comunidade educativa.

 8.6. Funcionamento dá aula de convivencia
A aula de convivencia será atendida por profesorado asignado a tal fin, 

preferentemente profesorado con disponibilidade horaria, e se fose necesario 
membros do Departamento de Orientación ou do Equipo Directivo. O 
Profesorado asignado atenderá ao alumnado independentemente da etapa ou 
curso ao que pertenza o alumno/a.

O profesor/a de garda correspondente atenderá educativamente a aula de 
convivencia durante o seu período de garda, e supervisará a realización dás 
medidas propostas para o alumnado durante a permanencia na citada aula. Os 
responsables da aula, nese momento, deberán coordinarse co profesor ou 
membro do equipo directivo que impuxo dita medida correctora. 

O equipo educativo (director, xefe de estudos, titor/a, profesorado, 
orientador/a) determinará as actividades formativas que este deberá realizar 
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mentres permaneza na aula co fin de que non se interrompa o proceso 
formativo, e as entregará ao xefe de estudos. 

O orientador/a poderá determinar actuacións dirixidas ao proceso de 
reflexión que o alumnado deberá realizar, baseándose nos principios que 
definen e determinan a Cultura da Paz. É dicir: respectar a vida, rexeitar a 
violencia, compartir cos demais, escoitar para entender, conservar o planeta, 
redescubrir a solidariedade,…

 9. Difusión do plan de convivencia
O plan de convivencia do centro, unha vez aprobado polo consello escolar,

debe ser coñecido e asumido por todos os membros da comunidade educativa,
polo que será accesible a través da páxina web do centro ou ben na secretaría,
se se quere consultar en formato papel.

Ademáis, o equipo directivo do levará a cabo as actuacións necesarias 
para difundir as normas de organización e funcionamento do centro e as 
normas de convivencia na comunidade educativa.

Para esta difusión utilizará as seguintes canles e medios:

• Reunións do Consello escolar: Todos os membros do Consello escolar 
deberán coñecer o Plan de convivencia, especialmente os que pertencen 
á comisión de convivencia.

• Titorías de nais/pais, a través das reunións, sobre todo nas reunións de 
principio de curso, nas que se tratarán especialmente aquelas cuestións 
nas que están máis implicados, como xustificación de faltas de 
asistencia, asistencia a actividades extraescolares, normas xerais de 
funcionamento do centro e do comedor,  entradas e saídas, réxime 
disciplinario, e calquer outro aspecto que se considere oportuno.

• Titorías de alumnos: Nas primeiras titorías o profesor titor explicaralles ós
alumnos as normas de convivencia, os dereitos e deberes do alumnado e
o réxime disciplinario. Cada aula terá una copia con esta información.

• Reunións da xunta de delegados. Mediante reunións trimestrais, nas que 
tratarán os temas relativos á convivencia que consideren.

• Reunións do Claustro de profesores. No claustro de inicio de curso, se 
trasladará a cada profesor un documento coa información das NOF 
relativa ó profesorado, e as normas de convivencia.

• ANPA do centro: Poderán transmitirle os pais información relativa ó Plan 
de convivencia e as NOF, como consideren (circulares, reunións ...)
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• Páxina WEB: As NOF e o Plan de convivencia poderán consultarse na 
páxina web do centro. Ademáis, calquera actividade organizada no 
colexio relacionada co Plan de convivencia será publicada na páxina e 
difundida a través das redes sociais, fomentando a participación de toda 
a comunidade educativa.

• Revista Picurí: Recollerá as actividade levadas a cabo no centro 
relacionadas coa mellora da convivencia.

• Cartaces e taboleiros: Distribuidos polo centro existen cartaces que 
lembran ós alumnos as normas básicas de comportamento (nos 
corredores, no patio, no comedor, nas aulas comúns) coa idea de que 
axuden a crear un entorno agradable e un ambiente que favoreza a 
convivencia.

Se realizaran tarefas de difusión ó longo de todo o curso, sendo momentos
clave os seguintes:

• Ao inicio do curso: Reunións iniciais cos pais, claustro e consello de inicio 
de curso, primeiras titorías cos alumnos, inicio do servizo de comedor.  
Na primeira reunión da comisión de convivencia se analizará a situación 
de partida e se proporán os obxectivos para o curso.

• Ao longo do curso: sempre que se de alguna situación relevante, nova 
información, problemas ou conflictos, avances, novos acordos… Será moi
importante o traballo das titorías con pais e alumnos, as reunión de 
delegados...

• Ao final do curso: Nas reunións de claustro e consello se analizará o 
elaborado, implicacións, propostas de mellora, compromisos e plan para 
o seguinte curso. A comisión de convivencia elaborará una memoria 
anual.

 10. Avaliación do plan de convivencia
A avaliación ordinaria do Plan de Convivencia levarase a cabo a través das

reunións da Comisión de Convivencia do Centro que se reunirá, con carácter 
ordinario cada trimestre e con carácter extraordinario sempre que sexa 
necesario.

Cada trimestre, a comisión de convivencia deberá facer unha avaliación 
ordinaria, na que se analizarán:

• Os problemas que xurdiron, as medidas tomadas e os resultados.

• As revisións do Plan de Convivencia e a necesidade de incorporar 
cambios na súa redacción.
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Os responsables desta avaliación serán, en primeiro lugar, a comisión de 
convivencia, o equipo directivo e o consello escolar, coa participación de todos 
os sectores da comunidade educativa.

Ao final de curso, a comisión de convivencia realizará una avaliación anual
da convivencia escolar nos centros educativos, tendo en conta os seguintes 
criterios:

Criterios Algúns aspectos que hai que considerar Puntuación
(0-10)

Observacións

1. Evolución do 
número, tipo e 
gravidade dos 
conflitos respecto do
curso anterior.

1. Existen informes anuais nos que se recollan 
clasificados os conflitos detectados?
 2. Como se considera a evolución do número, tipo e 
gravidade dos conflitos respecto do curso anterior?

2. Alcance do plan 
de convivencia

1. Recolle valores e actitudes (acollida, coeducación, 
competencia social, comunicación, educación emocional, 
educación para a paz, inclusión, mediación, símbolos 
identitarios)
2. Recolle resolución de conflitos (absentismo, conflitos 
leves, conflitos graves)
3. Afecta á organización escolar (estrutura e xestión dos 
recursos, participación, normas)

3.Cumprimento dos 
obxectivos propostos
no plan de 
convivencia.

1. Alcanzáronse os obxectivos propostos no plan de 
convivencia
2. O plan de convivencia deu resposta a aspectos que 
inciden na convivencia escolar nos tres ámbitos de 
actuación (aula, centro e contorno)

4. Desenvolvemento 
das actividades 
incluídas no plan de 
convivencia

1. As actividades desenvolvéronse coa temporización 
prevista?
2. O desenvolvemento das actividades produciu os 
efectos esperados?

5. Implicación no 
plan dos diferentes 
sectores da 
comunidade 
educativa.

1. Cal é o grao de implicación do profesorado na 
prevención e resolución de conflitos?
 2. Cal é o grao de implicación do persoal de 
administración e servizos na prevención e resolución de 
conflitos?  
3. Cal foi o grao de colaboración das familias nas 
diferentes actuacións de corrección levadas a cabo no 
centro?

6. Funcionamento da
comisión de 
convivencia do 
centro.

1. Cantas veces se reuniu ao longo do curso?
2. Cales foron os principais temas tratados?
3. Colaborou na planificación de medidas preventivas e 
na resolución de conflitos no centro?

7. Coordinación dos 
órganos do centro 
para a mellora da 
convivencia.

Cal foi a colaboración do/a xefe/a de estudos, dos/as 
titores/as e da comisión de coordinación pedagóxica co 
departamento de orientación na mellora da convivencia?

8. Actividades 
formativas á 
comunidade 
educativa para 
mellora da 
convivencia.

1. Realizáronse actividades formativas dirixidas á 
mellora da convivencia?
2. Cal foi a resposta e a implicación nas actividades dos 
diferentes sectores da comunidade educativa?
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9. Existencia, e 
coñecemento, de 
protocolos propios 
de actuación en 
situacións de conflito
tanto dentro como 
fóra das aulas.

1. Existen protocolos claros e definidos de actuación?
2. Recóllense nestes os documentos nos que o 
profesorado formalice por escrito os feitos constatados? 
3. Os ditos protocolos son coñecidos por todos os 
membros da comunidade educativa afectados por eles?

10. Funcionamento 
da aula de 
convivencia 
inclusiva.

1. Existe un protocolo de funcionamento?
2. Hai profesorado nomeado especificamente para a 
organización e atención da aula de convivencia?
 3. Está elaborado, e utilízase na aula de convivencia, un
programa de habilidades sociais?

11. Existencia de 
procedementos 
conciliados de 
resolución dos 
conflitos.

1. Existe un procedemento conciliado de resolución de 
conflitos de convivencia?
2. O alumnado e as familias solicitan utilizar 
procedementos conciliados?
3. Cando se utilizaron os ditos procedementos, 
favoreceron a resolución do conflito?

12. Valoración global
da situación da 
situación da 
convivencia escolar 
no centro.

1. Cal é o grao de satisfacción da comunidade educativa 
en relación coa convivencia no centro?
2. Cales son as principais propostas de continuidade e 
mellora?

A comisión de convivencia incluirá o informe na memoria anual do plan de 
convivencia do centro, ademáis dos datos e conclusións extraídos do proceso 
de seguimento e avaliacións trimestrais e coas propostas de mellora que se 
consideren necesarias.

O consello escolar en pleno, por proposta da súa comisión de convivencia, 
aprobará ao final de cada curso escolar a memoria do plan de convivencia 
elaborada pola comisión de convivencia. Esta memoria formará parte da 
memoria anual do centro.

 11. Aprobación polo consello escolar
O presente Plan de convivencia foi aprobado polo Consello Escolar do CPI 

Virxde da Saleta na data de 30 de xuño de 2016.

En Cea a 05  de xullo de 2016.
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Asinado. Mª Teresa López Losada

Presidenta Consello Escolar.

ANEXO l. ACTUACIÓN ANTE UN CASO DE ACOSO ESCOLAR.

No caso de indicios de algún caso de acoso escolar, a Comisión de 
Convivencia acorda aplicar o PROTOCOLO XERAL DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN 
E TRATAMENTO DO  ACOSO ESCOLAR E CIBERACOSO elaborado pola 
Consellería de Educación da Xunta de Galicia. 
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