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Estas normas foron presentadas e aprobadas no claustro celebrado o 29 de abril de 2016.

1.0. MARCO LEXISLATIVO

O marco lexislativo que serve de base a este documento é o seguinte:

• Artº120  LOE-LOMCE:  “Os  centros  docentes  disporán  de  autonomía  para  elaborar,  aprobar  e
executar un proxecto educativo e un proxecto de xestión, así como as normas de organización e
funcionamento do centro.”

• Artº129  LOE-LOMCE:  “O  Claustro  de  profesores  terá  as  seguintes  competencias:  h)  Informar
sobre as normas de organización e funcionamento do centro.” 

• Artº10 Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa (DOG
Núm. 136. Venres, 15 de xullo de 2011): “2. As normas de organización e funcionamento de cada
centro docente incluirán as normas de convivencia que garantan o cumprimento do plan de
convivencia. Estas normas serán públicas e os centros docentes facilitarán o seu coñecemento
por parte de todos os membros da comunidade educativa.” 

• Artigo 18 do 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:

◦ As normas de organización e funcionamento de cada centro docente incluirán as normas de
convivencia  que  garantan  o  cumprimento  do  plan  de  convivencia.  Estas  normas  serán
públicas e os centros docentes facilitarán o seu coñecemento por parte de todos os membros
da comunidade educativa.

◦ Recollerán, ademais, a organización dos espazos e dos tempos, así como a distribución dos
recursos, para favorecer unha convivencia positiva no centro educativo.

◦ Establecerán os procedementos de comunicación das faltas de asistencia do alumnado ás
clases e as correspondentes autorizacións ou xustificacións. A información transmitirase ás
familias cando este sexa menor de idade non emancipado.

1.1. O CENTRO 

1.1.1. Datos Xerais

• Tipo de centro: Público 

• Denominación oficial: EPAPU Albeiros 

• Código centro: 27601509 

• Provincia: Lugo

• Enderezo: Parque da Milagrosa s.n. 

◦ Código Postal: 27003

• Teléfono/FAX: 982 828 106/982 828 122 

• NIF: Q7755120H

• Correo electrónico: epa.albeiros.lugo@edu.xunta.es 

• Páxina Web: www.epalugo.org    Twitter: @EPA_Albeiros   Facebook: EPA Albeiros 

• Número de unidades: 19
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1.1.2. Horario do Centro

O centro EPAPU Albeiros de Lugo está aberto no seguinte horario:

• Mañás 8:30 – 14:30 (luns a venres)

• Tardes 15:45 – 21.35 (luns, mércores e xoves); 15:45-22.20 (martes). O venres pola tarde non ten
un horario fixo. Ábrese segundo as necesidades dalgunha actividade concreta.

Dentro do horario de apertura do centro, o horario lectivo no curso 2020/2021 é o seguinte:

• Mañás 8:45 – 14:20 (Luns a xoves). 8:45 – 12:50 (Venres) 

• Tardes 16:00 – 21:35 (Luns, mércores e xoves); 16.00-22.20 (martes) 

Nas vacacións de Nadal, Entroido e Semana Santa o centro permanece aberto de 10.00 a 13.00
horas. Idéntico horario terá no mes de xullo. En agosto permanecerá pechado e poñerase a disposición
dos posibles usuarios un número de teléfono de información ou pedimento de certificados.

1.1.3. Oferta Educativa

• Ensinanzas non regradas: 

◦ Galego e castelán para inmigrantes: 4 grupos

• Aula Mentor

• Ensinanzas Básicas Iniciais

◦ EBI 1: 1 grupo

◦ EBI 2: 1 grupo

• ESA Semipresencial a Distancia:  10 grupos

• ESA Presencial: 4 grupos

• Bacharelato: 4 grupos

1.1.4. Natureza e Características

O  centro  EPAPU  Albeiros  de  Lugo  é  o  único  centro  específico  de  ensinanza  de  adultos  da
provincia polo que cumpre un labor social e educativo importante. Está situado no Parque da Milagrosa
desde o ano 2002.

A maioría do alumnado matriculado non procede desta zona senón de toda a cidade e outros
concellos da provincia. É por isto que, no caso do noso centro, a diferenza dos institutos de secundaria, o
contorno non é un elemento relevante.

Existe gran disparidade no nivel socioeconómico e cultural do noso alumnado. As motivacións
máis frecuentes das persoas que se matriculan no centro son as seguintes:

• O alumnado de Ensinanzas Básicas Iniciais desexa acceder a unha formación básica da que por
un ou outro motivo se viu privado durante a súa nenez e adolescencia. A media de idade destes
homes e mulleres é alta e, en xeral, non proseguen os seus estudos.

• Os  alumnos  e  alumnas  matriculados  en  Español  e  Galego  para  Inmigrantes  teñen  como
finalidade acadar competencia lingüística en castelán e, en menor medida, en lingua galega. En
liñas xerais o seu nivel cultural é baixo dado que moitos deles carecen de estudos tamén no seu
país de orixe; unha pequena porcentaxe dispón de estudos superiores e unicamente presenta
necesidades propiamente lingüísticas nos dous idiomas oficiais da comunidade.
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• O alumnado matriculado en Ensinanza Secundaria nas modalidades Presencial e Semipresencial
a Distancia presenta dous perfís e motivacións moi diferentes. Por unha banda, están os rapaces
e rapazas recén estreada a maioría de idade, que proceden do sistema ordinario e se matriculan
para a acadar a titulación de Ensinanza Secundaria Obrigatoria coa finalidade de acceder a un
ciclo formativo de grao medio. Por outra banda, e dun xeito crecente nos últimos anos debido
seguramente á falta de emprego, están as persoas adultas que deciden continuar os seus estudos,
ben  para  promocionaren  no  seu  traballo,  ben  para  poderen  realizar  un  ciclo  formativo  ou
simplemente para melloraren o seu nivel cultural.

• O alumnado matriculado en Bacharelato ten dúas motivacións principais, ben acceder a un ciclo
formativo de grao superior, ben acadar a titulación necesaria para presentarse a algún proceso
selectivo de emprego convocado pola administración. Unha porcentaxe moi pequena preséntase
ás Probas de Acceso á Universidade e continúa estudos universitarios, en liñas xerais, con éxito.

 A maioría do noso alumnado é maior de idade e ademais unha gran parte da matrícula está en
cursos que só asisten un ou dous días á semana á clase. Isto provoca que tanto as relacións persoais co
alumnado  como  o  método  pedagóxico  deben  ser  diferentes  aos  dos  centros  ordinarios.  O  Decreto
88/1999 de 11 de marzo (Capítulo 6, artigo 23) recoñece esta singularidade dos EPAPU de Galicia ao
establecer  que  os  seus  postos  de  traballo  docente  son  de  carácter  singular  e  teñen un  sistema  de
provisión específico.

1.1.5. Obxectivos

Os obxectivos do noso Centro teñen como referencia os establecidos na Lei Orgánica 2/2006, de 3
de maio, de Educación, especialmente os recollidos no Capítulo IX, que está dedicado á Educación de
persoas adultas; na Lei 9/1992 do 24 de xullo, Educación e Promoción de Adultos e na orde de 26 de maio
de 1997 pola  que se ordenan e organizan as ensinanzas de bacharelato para adultos a distancia na
Comunidade Autónoma de Galicia.

Estes obxectivos son os seguintes:

• Estender o dereito á educación a toda a cidadanía, sen distinción ningunha nin límite de idade,
coa finalidade de que os grupos e colectivos con menor nivel educativo conten coa necesaria
atención adaptada ós seus propios ritmos e ás súas necesidades e estilos de aprendizaxe.

• Adquirir e actualizar a súa formación básica e facilitar o acceso ós distintos niveis do sistema
educativo, estimulando planos conducentes á obtención de titulacións mínimas para acceder ó
mercado laboral.

• Estimular  a  capacidade  intelectual  e  efectiva  que  permita  a  aprendizaxe  autónoma  e  a
actualización  persoal  e  profesional,  de  xeito  que  esta  autoaprendizaxe  se  converta  en
autoeducación profesional ou adquirir unha preparación para o exercicio doutras profesións.

• Posibilitar  a  orientación  académica  e  profesional,  así  como  a  inserción  laboral  das  persoas
adultas  mediante  accións  formativas  ocupacionais  dirixidas  ó  perfeccionamento  e  á
reconversión ou á adaptación ós novos postos de traballo.

• Acadar o máis  amplamente posible os obxectivos  culturais  da Educación secundaria para as
persoas adultas.

• Colaborar e contribuír a que os nosos alumnos acaden os títulos de Educación Secundaria e de
Bacharelato.
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1.2. ESTRUTURA ORGANIZATIVA. FUNCIONAMENTO DOS DIFERENTES ÓRGANOS. CANLES
DE COORDINACIÓN

1.2.1. Órganos de goberno

As competencias do equipo directivo, órganos de goberno e órganos de coordinación docente
son as recollidas no Regulamento orgánico de Institutos de Educación Secundaria no Título II no seu
capítulo II (artigos 7º ao 35º) e mais nos Capítulos III e IV da  Lei Orgánica 8/2013 para a mellora da
calidade educativa (LOMCE). Texto refundido coa Lei Orgánica 2/2006 de Educación (LOE).

1.2.1.1. Organos de goberno unipersoais

O equipo directivo deste centro está formado por: 

• Director/a. 

• Xefe/a de estudos.

• Xefe/a de estudos de Adultos.

• Secretario/a. 

Funcionamento

O equipo directivo celebrará unha reunión semanal de coordinación. 

As  persoas  encargadas  das  coordinacións  (distancia,  bacharelato,  equipo  de  dinamización,
biblioteca) serán nomeadas polo Director/a a proposta da Xefatura de estudos. Os coordinadores/as
contarán  coas  horas  complementarias  fixas,  de  dedicación  semanal,  que  lles  asigne  a  Xefatura  de
estudos, en función das dispoñibilidades horarias. Neste curso escolar non contamos con responsable de
biblioteca escolar porque non dispoñemos de horas suficientes.

As competencias do/a director/a aparecen recollidas no Artigo 132 do capítulo IV do texto LOE
modificado polo artigo 81 da LOMCE e Artigo 324/1996 sempre que non contradiga LOE e LOMCE.

As competencias do Xefe de Estudos están recollidas no Artigo 31 do Decreto 324/1996.

As competencias do Secretario están recollidas no Artigo 32 do Decreto 324/1996.

1.2.1.2. Órganos colexiados de goberno

Consello Escolar

As atribucións e compoñentes do Consello Escolar aparecen recollidas nos artigos 126 e 127 do
Capítulo III do texto LOE- LOMCE.

Neste centro o Consello Escolar consta dos seguintes membros:

• Director/a

• Secretario (con voz pero sen voto)

• Xefes de estudos

• 1 representante do Concello

• 5 representantes do profesorado escollidos polo claustro

• 4 representantes do alumnado

O Consello escolar ou as súas comisións serán convocadas, mediante convocatoria nominal a
cada un dos seus membros, cunha antelación mínima de cinco días hábiles. 
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O quórum necesario para iniciar as sesións do Consello escolar é o que indica a lei: a metade
máis un dos seus membros. 

Poderá convocarse así mesmo unha reunión extraordinaria do Consello Escolar a petición de 1/3
da totalidade dos seus compoñentes. O director ou directora convocarao no prazo máximo de dez días a
partir do seguinte da presentación da solicitude. A sesión celebrarase no prazo máximo de cinco días
contados desde o día seguinte á entrega da convocatoria. 

No seo  do  Consello  escolar  existirá  unha  Comisión  Económica,  integrada  polo  Director  ou
Directora, o Secretario ou Secretaria, un profesor ou profesora e un alumno ou alumna . 

Existirá tamén unha Comisión de Convivencia integrada polo Director/a, Xefe/a de estudos, un
representante do profesorado e un representante do alumnado. 

O Director será o presidente de cada comisión e como secretario actuará o Secretario do centro
agás naqueles casos en que este non forme parte da comisión. Neses casos actuará como secretario o
membro do profesorado de menor idade. 

A Comisión económica terá as seguintes competencias: 

◦ Informar do proxecto de orzamentos do instituto. 

◦ Informar das contas anuais ao Consello escolar. 

A Comisión de Convivencia terá as seguintes competencias: 

◦ Valorar e informar sobre a convivencia no centro.

◦ Elaborar a memoria final.

Claustro de profesores e profesoras

Presidido  polo  director/a,  estará  integrado  por  todo  o  profesorado  que  preste  servizos  no
centro. É o órgano de participación do profesorado e ten a responsabilidade de planificar, coordinar,
decidir e informar sobre todos os aspectos educativos do centro. 

As funcións do Claustro de Profesores son as que sinala o artigo 129 do capítulo III do texto LOE-
LOMCE. Entre estas funcións está a de “Informar as NOFC do centro”.

É obrigación de todos os profesores e todas as profesoras a asistencia aos claustros. As ausencias
totais ou parciais deberán ser xustificadas ante a Xefatura de estudos. 

O quórum necesario para iniciar as sesións de Claustro é o que indica a lei: a metade máis un dos
seus  membros,  mais  o  Presidente/a  e  o  Secretario/a.  No caso  de  non estar  presentes  os  membros
precisos para iniciar a sesión, o presidente do Claustro realizará no mesmo momento unha segunda
convocatoria verbal para se realizar no prazo dos 30 minutos seguintes no mesmo lugar. Esta seguinte
convocatoria realizarase co profesorado presente. 

Xunto coa convocatoria o secretario ou secretaria enviará por correo electrónico os acordos
recollidos na acta da sesión anterior. Non obstante, se algún claustral o solicita, lerase a acta na sesión
correspondente. 

Tras a aprobación da acta ou, no seu caso, a proposta de emendas e a súa aprobación, pasarase
ao tratamento dos puntos da orde do día. 

Os puntos propostos para ser sometidos a votación deben figurar expresamente na orde do día,
salvo que motivos de urxencia esixan outra cousa. Se no transcurso do debate xorden novas propostas
relativas ao asunto que se está debatendo, estas serán sometidas obrigatoriamente a votación sempre
que o solicite un mínimo de dez claustrais dos presentes. 
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Todas  as  votacións,  agás  aquelas  que se  refiran  a  persoas  concretas  ou as  que esixan a  lei,
realizaranse a man alzada, por motivos tanto de axilidade como de responsabilidade. 

De cada sesión levantarase unha acta polo secretario que especificará: 

 a. Asistentes. 

 b. Orde do día. 

 c. Lugar e hora de celebración. 

 d. Puntos principais de deliberación. 

 e. Acordos adoptados. 

Se alguén o solicita farase constar na acta o seu voto favorable ou o seu voto en contra do acordo
adoptado,  e  os  motivos  que  o  xustifican.  Esta  constatación  deberá  ser  entregada  por  escrito  ao
Secretario/a. 

Así mesmo calquera membro ten dereito a solicitar a transcrición íntegra da súa intervención na
acta, sempre que a aporte no acto ou no prazo que sinale a presidencia.

Os membros que discrepen do acordo adoptado poderán presentar voto particular por escrito no
prazo de 48 horas. Dito voto particular incorporarase ao texto aprobado.

Cando os membros do Claustro voten en contra,  e así  o fagan constar do xeito indicado no
parágrafo  anterior,  quedarán  exentos  das  responsabilidades  que,  no  seu caso,  podan derivarse  dos
acordos. 

As actas, tanto das sesións ordinarias coma das extraordinarias, excepto nos casos nos que a
normativa legal dispoña o contrario, aprobaranse na seguinte sesión do Claustro ordinario. Isto non
impide a validez e cumprimento dos acordos adoptados. Se o secretario tivese que expedir certificación
sobre algún acordo adoptado fará constar na certificación o feito de non estar aínda aprobada a acta. 

1.2.2. Órganos de Coordinación Docente

Comisión de Coordinación Pedagóxica (CCP)

Ademais  do  regulado  no  artigo  77º  do  Regulamento  Orgánico  dos  Institutos  de  educación
secundaria sobre composición e competencias (Decreto 324/1996), cabe sinalar, sobre a Comisión de
Coordinación Pedagóxica, o seguinte: 

1.  Nos primeiros días de setembro reunirase a CCP para tratar os seguintes asuntos: 

• Directrices xerais para a elaboración ou posible modificación de: 

◦ Os documentos xerais do PCC. 

◦ As programacións didácticas. 

◦ O plan para a avaliación do proceso de ensino e do proxecto curricular. 

• Proposta ao Claustro, de acordo coa Xefatura de estudos, do calendario das sesións de avaliación
e do calendario de exames e/ou probas extraordinarias. 

• Proposta á Dirección dos profesores que han de formar parte do Equipo de Dinamización da
Lingua Galega. 

2.  Ao finalizar o curso, a CCP reunirase para tratar os seguintes asuntos, que se incluirán na Memoria
final do centro: 

• Avaliación e desenvolvemento do Proxecto Educativo. 

• Análise da coherencia interna do PCC co PE. 
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• É obrigación de todos os seus membros a asistencia ás reunións. As ausencias totais ou parciais
deberán ser xustificadas ante a Xefatura de estudos. 

Equipo de Dinamización da Lingua Galega (EDL)

Ademais do regulado nos artigos 82º a 87º do Regulamento Orgánico de Institutos de Educación
Secundaria  sobre  finalidade,  competencias,  coordinación  do  Equipo  e  competencias  da  persoa
coordinadora, cabe sinalar, verbo do Equipo de Dinamización da Lingua Galega, o seguinte: 

• Nos primeiros días de setembro reunirase o equipo e establecerá as directrices xerais para a
elaboración ou posible modificación de: 

◦ Plan xeral para o incremento do uso da lingua galega no centro. 

◦ Plan específico para potenciar a presenza da realidade galega (cultura, historia, xeografía,
economía, etnografía,  lingua, arte, folclore, etc.) no ensino, en colaboración cos distintos
departamentos. 

◦ Plan anual de actividades para conseguir os obxectivos sinalados nos apartados anteriores . 

◦ Elaboración do orzamento necesario para a consecución dos obxectivos previstos. 

• O Equipo de Normalización Lingüística reunirase polo menos unha vez ao mes fóra do horario
lectivo do alumnado, para facilitar a incorporación do alumnado á mesma. 

• O/a Coordinador/a terá ata tres horas semanais de dedicación a este labor. 

• Periodicamente  avaliarase  o  desenvolvemento  dos  plans  elaborados,  citados  no  apartado
primeiro. 

• Tamén  se  debaterán  os  documentos  ou  temas  a  tratar  no  Claustro  ou  na  Comisión  de
Coordinación Pedagóxica, que sexan da competencia do Equipo. 

• O/a Coordinador/a encargarase de preparar os temas a tratar e de levantar acta dos acordos
acadados. 

• O/a  coordinador/a  encargarase  de  proporcionar  aos  membros  da  comunidade  educativa
información sobre as actividades do equipo. 

• Ao finalizar o curso, o equipo reunirase para realizar unha memoria dos planos citados, que se
incluirá na memoria do centro. 

• Anualmente, elaborarase unha addenda do proxecto lingüístico na cal conste: 

◦ Cando  haxa  unha  modificación  na  impartición  de  materias  en  lingua(s)  estranxeira(s),
información  sobre  os  cambios  aprobados  polo  centro  e  autorizados  pola  consellería
competente en materia de educación. 

◦ Información e valoración dos programas e actividades para o fomento e dinamización da
lingua galega realizados polo centro educativo no curso anterior e información do que se vai
desenvolver no curso seguinte. 

Departamentos didácticos

Ademais  do  regulado  nos  artigos  72°  ao  75°  do  Regulamento  Orgánico  dos  Institutos  de
Educación  Secundaria  sobre  finalidade,  composición,  competencias,  xefatura  e  funcións  do  xefe  de
departamento, cabe sinalar, sobre os departamentos didácticos, o seguinte: 

• Os departamentos reuniranse, polo menos, unha vez ao mes e a asistencia será obrigatoria para
todos os seus membros. 
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• Periodicamente avaliarase o desenvolvemento da programación didáctica das áreas, materias ou
módulos  da  súa  competencia,  velando  polo  cumprimento  dos  obxectivos  mínimos,  e  da
secuenciación dos contidos propostos, pola aplicación dos criterios de avaliación establecidos e
pola homoxeneización, na medida do posible, das probas de avaliación propostas. 

• Tamén  se  debaterán  os  documentos  ou  temas  a  tratar  no  Claustro  ou  na  Comisión  de
Coordinación Pedagóxica que sexan da súa competencia. 

• O/A xefe/a de departamento encargarase de preparar os temas a debater e de que se levante
acta dos acordos acadados

• O/A xefe/a de departamentos non unipersoais será o/a responsable de informar o profesorado
que se incorpora ó centro do funcionamento do mesmo e das características do tipo de ensino
que se imparte no centro nas áreas e materias do departamento.

Xuntas de avaliación

O desenvolvemento das mesmas está regulado na Orde de 21 de decembro de 2007 e a Orde de 23
de xuño de 2008. 

A avaliación do alumnado de ESA seguirá os criterios establecidos no capítulo 12 da Circular
5/2018.

A  avaliación  do  alumnado  de  bacharelato  seguirá  os  criterios  establecido  no  capítulo  3  da
Circular 4/2018.

• Composición das Xuntas de avaliación

Coordinadas polo/a titor/a do grupo, nelas participará todo o profesorado que imparte docencia
nel e contará co asesoramento da Xefatura de Estudos ou outro membro do equipo directivo, sempre
que a súa presenza fose requirida. 

• Procedemento

O profesorado introducirá as notas no XADE cun mínimo de 24 horas de antelación á sesión de
avaliación e, excepcionalmente, cunha marxe temporal menor. 

Rematada a Xunta de Avaliación, se algún membro desta quere facer un cambio na cualificación
dun alumno, deberá comunicalo por escrito á Secretaría do centro para que tome nota da modificación e
articule o procedemento para informar dos cambios á Xunta de Avaliación. Se a modificación dera como
resultado un posible cambio na promoción ou titulación, trasladarase o asunto á Xefatura de Estudos
para celebrar unha nova sesión de avaliación. 

As actas de avaliación deberán ser asinadas ao rematar a avaliación sempre que fora posible
imprimilas. 

Calquera cambio de hora, substitución ou supresión das actividades previstas no horario oficial
das avaliacións ten que ser coñecido pola Xefatura de Estudos, que poderá dar autorización cando haxa
razóns que o xustifiquen.

• Comunicación das cualificacións ao alumnado

Nos grupos de ESA (tanto presencial coma semipresencial) proporcionarase a todo o alumnado
un boletín de cualificacións. O mesmo ocorrerá nos grupos de EBI.

No bacharelato expoñeranse as cualificacións do alumnado (respectando o seu anonimato) no
taboleiro que a este fin está situado na entrada do centro. Se algún alumno/a desexa un boletín deberá
solicitalo.

O alumnado que o desexe poderá acceder ás súas cualificacións a través da aplicación Abalar
Móbil que se pode descargar para dispositivos móbiles.

• Reclamación contra as cualificacións.
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Seguirase o establecido na Orde do 28 de agosto de 1995 pola que se regula o procedemento para
garantir o dereito a que o alumnado de ESO e BAC sexa avaliado con criterios obxectivos e a Orde do 22
de abril de 2010 polo que se establece o procedemento de reclamación de cualificacións para o curso de
2º de bacharelato mais as Circulares que cada ano publica a Dirección Xeral de Educación, Formación
Profesional e Innovación Educativa. 

No caso de alumnado de ESA será de aplicación o recollido no capítulo correspondente das
circulares publicadas pola Consellería en cada curso. 

Comisión de convivencia.

A  súa  composición  establécese  no  Art.  6  do  Decreto  8/2015,  do  8  de  xaneiro  polo  que  se
desenvolve a Lei 4/2001:

Presidida pola persoa titular da Dirección do centro, unha das persoas integrantes actuará como
secretario ou secretaria que levantará a correspondente acta das súas reunións. 

Estará composta polas persoas representantes do alumnado,  do profesorado e do persoal  de
administración e servizos, na mesma proporción en que se encontran representadas no Consello Escolar
do centro. 

Corresponde ao director ou á directora do centro por proposta dos colectivos representados, o
nomeamento das persoas integrantes da Comisión de Convivencia, podendo os seus membros coincidir
ou non cos do Consello Escolar. 

A Comisión de Convivencia, na súa composición, integrará o principio de igualdade entre homes
e mulleres. 

A Comisión de Convivencia exercerá, por delegación do Consello Escolar, as seguintes funcións,
recollidas no punto 4 do Art. 6 do Decreto 8/2015 de 8 de xaneiro: 

• Revisar o Plan de Convivencia do centro e dinamizar todos os sectores da comunidade educativa,
incorporando as súas iniciativas e achegas no desenvolvemento e seguimento do citado 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. 

• 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. 

• 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. 

• Aqueloutras que lle sexan encomendadas polo consello escolar do centro ou polo órgano da
Administración educativa con competencias na materia.
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1.3.  NORMAS  DE  FUNCIONAMENTO  DOS  ÓRGANOS  COLEXIADOS  E  DE  COORDINACIÓN
DOCENTE

Son normas reguladoras dos órganos colexiados as contidas na Lei 30/1992, do 26 de novembro,
de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (BOE nº285,
do 27 de novembro), xunto con todas as súas modificacións e recóllense os seguintes apartados: 

• As  convocatorias  dos  órganos  colexiados  terán  carácter  oficial,  faranse  a  través  do  correo
electrónico do centro, sendo responsabilidade do receptor revisar periodicamente a súa conta
de correo electrónico. 

• O prazo mínimo para convocar unha reunión ordinaria será dunha semana de antelación e de 48
horas para as reunións extraordinarias. 

• Os  órganos  colexiados  reuniranse  de  xeito  ordinario  e  preceptivo  polo  menos  unha  vez  ao
trimestre, ou ben cando o determine a dirección ou cando o solicite un terzo dos seus membros.
No caso da Comisión de Coordinación Pedagóxica, será preceptiva unha reunión ao mes. 

• Na orde do día da convocatoria, indicarase data, hora e lugar da celebración, así como os puntos
a tratar, xunto coa documentación axeitada para que os seus membros poidan analizala con
antelación,  formar  opinión  sobre  o  asunto  ou,  no  seu  caso,  aclarar  dúbidas.  Nela  poderán
constar  peticións  formuladas  polos  demais  membros  do  órgano  que  corresponda  sempre  e
cando o fagan coa suficiente antelación, antes de realizar a convocatoria. 

• Non poderá ser obxecto de deliberación ou acordo ningún asunto que non figure incluído na
orde do día, salvo que así o decida a totalidade dos membros do órgano correspondente e sexa
declarada, previamente, a urxencia do asunto polo voto favorable da maioría. 

• Os acordos dos órganos colexiados tomaranse por asentimento de todos os asistentes a unha
proposta  ou  mediante  votación,  por  maioría  simple  (en  caso  de  empate  decidirá  o  voto  do
Director/a que terá condición de voto de calidade) ou segundo se especifique nas bases legais da
convocatoria do programa a aprobar. 

• As  votacións  realizaranse  a  man  alzada  a  proposta  do  Director/a  e  sempre  que  todos  os
presentes  estean  de  acordo.  No  caso  contrario,  a  petición  de  calquera  membro,  realizarase
mediante sufraxio secreto. Calquera membro que queira facer público o sentido do seu voto e
que votara en contra dun acordo acadado, poderá facer, se o desexa, un voto particular que terá
que constar en acta. 

• Os acordos entrarán en vigor logo da súa aprobación. 

• Non poderán absterse nas votacións os membros que sexan autoridades ou persoal ao servizo da
Administración Pública.

• Como norma xeral, as reunións terán lugar os venres a partir das 12.45, horario no que remata a
actividade docente.

1.4. ORGANIZACIÓN E PARTICIPACIÓN DO ALUMNADO

Xunta de Delegados e Delegadas. 

• Composición: Segundo o Art. 107 do Decreto 324/1996 

• Competencias: Segundo o Art. 112-113 do Decreto 324/1996 

• Funcionamento:  As  reunións  realizaranse  preferentemente  nos  recreos.  Non  se  poderán
xustificar faltas por asistir ás reunións da Xunta de Delegados excepto no caso de que fosen
autorizadas pola Xefatura de estudos de xeito excepcional. 
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Delegados e Delegadas de grupo 

• Competencias da persoa delegada: Segundo o Art. 114 do Decreto 324/1996 

• Procedemento para a elección de Delegados/as: 

Ao comezo de cada curso, cada grupo elixirá un Delegado/a e un Subdelegado/a.  A elección
realizarase  antes  de  finalizar  o  mes  de  outubro  por  sufraxio  universal  e  segredo.  A  votación  será
convocada e presidida polo titor/a e levantarase acta que será entregada na Xefatura de Estudos. Para a
elección constituirase unha mesa electoral composta polo titor/a, que actuará como presidente/a, e
dous alumnos/as, o de maior e menor idade, que actuarán como vogal e como secretario, sendo este
último o de menor idade. 

Os  membros  do alumnado que desexen presentar  as  súas  candidaturas  disporán dun tempo
antes da votación para manifestar a súa intención e expoñer as súas ideas. 

Cada membro do alumnado poderá depositar unha papeleta na que faga constar o nome do
compañeiro que desexe que represente ao grupo, resultando elixido quen obteña a maioría na primeira
votación e subdelegado quen obteña o seguinte lugar en número de votos. En caso de empate acudirase
a unha segunda votación. 

A  persoa  delegada  ostentará  a  representación  dos  compañeiros.  En  ausencia  deste  ou  por
delegación será substituído polo Subdelegado. Os Delegados actuarán como voceiros do grupo. 

A persoa delegada transmitirá ao profesorado do grupo e á persoa titora as inquedanzas dos seus
compañeiros  e  colaborará  con  el  na  resolución  dos  problemas  ou  dificultades  que  poidan  xurdir,
especialmente en relación cos temas que afecten á convivencia e ao bo funcionamento, tanto do seu
grupo como do centro. 

Os  Delegados/as  poderán  reunirse  fóra  das  horas  de  clase,  por exemplo no tempo de lecer,
previa comunicación á Xefatura de Estudos e autorización desta, para tratar asuntos que afecten ao
colectivo  do  alumnado.  Os  acordos  tomados  que  incidan  na  actividade  do  centro  trasladaranse  á
Xefatura de Estudos. Os delegados non poderán ser sancionados polo exercicio das súas funcións como
voceiros do alumnado. 

O cargo de Delegado e Subdelegado terá unha vixencia dun curso académico. A destitución dos
delegados e subdelegados poderá producirse polo Director por incumprimento das súas funcións. 

O nomeamento de Delegado poderá ser revogado se conta co acordo das dúas terceiras partes do
grupo. Neste caso, as persoas demandantes dirixirán ao director/a un escrito razoado e asinado que, no
caso de se aceptar, dará instrucións á persoa titora para proceder a unha nova elección. 

Os Delegados e Subdelegados poderán presentar a súa dimisión, mediante escrito dirixido ao
Director, onde se recollerán as razóns desta decisión. No caso de ser aceptada, procederase a unha nova
elección.

O alumnado dispoñerá dunha caixa de suxestións na entrada do centro onde poder presentar as
súas demandas no caso de que opten por non verbalizalo.  En todo caso as suxerencias deben estar
identificadas.

1.5. PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS

Composición do persoal de administración e servizos 

O  persoal  de  administración  e  servizos  está  formado  por  dous  administrativos/as,  dous
subalternos/as e unha persoa encargada da limpeza. Os administrativos e subalternos réxense pola Lei
1/2008 da función pública de Galicia e Resolución de 12 de marzo de 2013; o persoal de limpeza, en tanto
que persoal laboral fixo da Xunta de Galicia, réxese polo Convenio Colectivo deste sector. 
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Funcións do persoal subalterno 

Son funcións do persoal de conserxería as seguintes: 

• Abrir e pechar o centro nos horarios establecidos. 

• Acender e apagar a alarma, caldeira, luces interiores e exteriores. 

• Pechar portas de acceso ás aulas, salón de actos, corredores e resto do centro. 

• Controlar os puntos de acceso e entrada ao centro observando, en todo momento, que non se
introduzan  persoas  alleas,  sen  permiso  da  dirección.  O  persoal  subalterno  identificará,  nas
entradas do centro, a toda persoa allea ao mesmo. 

• Atender a conserxería proporcionando a información que demande o público que se dirixa á
mesma. 

• Tomar os avisos telefónicos que, como norma xeral, non interromperán as actividades lectivas. 

• Realizar os encargos relacionados co servizo dentro e fóra das dependencias do centro, así como
a recollida e entrega de escritos e notificacións que o equipo directivo lle encomende. 

• Proporcionar o material necesario para as clases. 

• Velar polo mantemento das existencias do material  de conserxería,  material  de oficina e de
limpeza, comunicando ao Secretario/a do centro as necesidades de reposición. 

• Custodiar e controlar as chaves das distintas dependencias do centro. 

• Avisar dos cambios de clase mediante timbre. 

• Comunicar ao equipo directivo as faltas de disciplina observadas, así como o uso incorrecto dos
bens móbeis e instalacións do centro. 

• Colocar e retirar dos taboleiros de anuncios e das paredes a información que o equipo directivo
lle indique. 

• Comunicar os desarranxos e mal estado dos bens móbeis, material e instalacións do centro que
detecten no exercicio das súas funcións. 

• Realizar as tarefas de reprografía que o persoal do centro requira para o desenvolvemento das
súas actividades. Ordenar, clasificar e, no seu caso, grampar ou encadernar as copias. 

• Realizar os  labores  necesarios  nas  dependencias  do  centro  tales  como traslado de  material,
mobiliario, etc. 

Funcións do persoal de secretaría 

Son funcións do persoal de secretaría as seguintes: 

• Tramitar  e  xestionar  os  procedementos  que,  en  relación  coa  actividade  administrativa,
académica e económica do centro, establece a lexislación vixente. 

• Utilizar as ferramentas informáticas que se poñan á súa disposición para desenvolver os seus
labores administrativos e seguir os procedementos que para a xestión académica do centro se
deseñen. 

• Manexar  o  rexistro  de  entrada  e  saída  da  documentación  relevante  que  ten  que  ver  coa
actividade do centro. Calquera documento que leve a sinatura do Director ou de calquera outro
membro do equipo directivo, terá que ter rexistro de saída. 

• Atender e informar ao público sobre o proceso de admisión, matriculación, validacións, sistemas
de  bolsas  e  axudas...,  segundo  as  instrucións  do  Director  e,  por  delegación  deste,  do/a
Secretario/a do centro. 
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• Confeccionar as certificacións que, como consecuencia da solicitude presentada por unha persoa
ou institución interesada e lexitimada ao efecto, deban asinar os membros do equipo directivo. 

• Mecanizar  na aplicación  de xestión  académica  XADE todos  os  datos  relativos  a  horarios  de
profesorado, alumnado e persoal de administración e servizos. 

• Realizar  as  tarefas  de  xestión  administrativa  que  ten  que  ver  co  proceso  de  admisión  e
matriculación. 

• Apoiar a xestión administrativa xerada polos procesos de avaliación (impresión de boletíns de
notas, historial académico....) 

• Xestionar  os  traslados,  tramitar  os  títulos  académicos  e  realizar  cantos  procedementos
administrativos con efectos académicos establezan as disposicións vixentes. 

• Apoiar a xestións dos recursos materiais e humanos do centro. 

• Xestionar, organizar e custodiar o almacén de material de oficina. 

• Xestionar a tramitación do seguro escolar. 

• Levar a cabo a xestión administrativa relativa a axudas de libros, becas ou calquera outra que
puidera existir. 

• Xestionar as tomas de posesión e cesamentos do persoal docente e do persoal de administración
e servizos derivados de xubilacións, baixas ... 

• Calquera  outra  función  de  carácter  análogo  que  o  equipo  directivo  poida  encomendarlles,
dentro do ámbito das súas competencias. 

Funcións do persoal de limpeza 

O persoal de limpeza estará suxeito ás disposicións do V Convenio colectivo único da Xunta de
Galicia (Resolución do 20 de outubro de 2008, da Dirección Xeral de Relacións Laborais da Consellería de
Traballo). 

Son funcións do persoal de limpeza as seguintes: 

• Realizar a limpeza diaria do centro 

• Comunicar os desarranxos, así como o mal uso dos bens móbeis e instalacións que detecten na
prestación dos seus servizos. 

• Procurar unha axeitada ventilación das dependencias do centro durante a limpeza. 

1.6. CRITERIOS PARA A ESCOLARIZACIÓN DO ALUMNADO

Para a escolarización do alumnado de bacharelato aplicarase o establecido nos apartados 20 e 21
da Circular 4/2018 da Dirección Xeral de Educación, Formación profesional e Innovación educativa, para
a  organización  e  posta  en  funcionamento  das  ensinanzas  de  bacharelato  para  persoas  adultas,  nas
modalidades presencial e a distancia, nos IES e centros EPAPU autorizados para impartilas, no curso
2018/19.

Cando  o  número  de  solicitudes  de  matrícula  sexa  superior  a  setenta  alumnos  por  curso  e
modalidade,  será  o  Consello  Escolar  o  que  asigne  as  prazas,  seguindo  os  criterios  que  establece  a
circular.

Para a escolarización do alumnado de ESA e Ensinanzas Básicas Iniciais aplicarase o establecido
nos apartados  8, 10 e 11 da Circular 5/2018 da Dirección Xeral de Educación, Formación profesional e
Innovación educativa, pola que se ditan instrucións sobre a organización e o funcionamento dos centros
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EPAPU e dos Institutos de Educación Secundaria que impartan ensinanzas básicas de educación para
persoas adultas polas modalidades presencial e a distancia no curso 2018/2019.

Proba de Avaliación Inicial

Conforme o recollido no apartado 11.3 da Circular 5/2018 realizarase unha proba de avaliación
inicial ao alumnado que solicite por primeira vez realizar estudos para persoas adultas co obxectivo de
adscribilo  ao módulo  adecuado de cada ámbito  de  coñecemento.  Esta  proba  terá  que facela  todo o
alumnado que non acredite estudos. Estas probas realizaranse nas datas establecidas na Circular, pero a
Xefatura de estudos poderá establecer datas a maiores nos casos nos que sexa necesario.

Estas probas serán avaliadas polos xefes dos departamentos dos ámbitos de coñecemento nos
que se divide a ESA para persoas adultas.

Proba de Adscrición a Grupos de Español e Galego para Inmigrantes

Con periodicidade mensual realizarase unha proba para adscribir as persoas que opten a estes
estudos nos grupos de diferente nivel que estean funcionando no centro.

É  responsabilidade  do  profesorado  do  corpo  de  mestres  realizar  e  avaliar  estas  probas  e
proporcionar a Xefatura de Estudos unha listaxe do alumnado organizado por niveis.

1.7. ORGANIZACIÓN DA ACTIVIDADE ACADÉMICA

As gardas do profesorado.

A asignación e organización das gardas correspóndelle á Xefatura de Estudos. 

O profesorado de garda estará a disposición da organización que se estime oportuna por parte
do equipo directivo que as reorganizará en función das necesidades do centro. 

Todo  o  profesorado,  estea  ou  non  de  garda,  impedirá  a  circulación  do  alumnado  polos
corredores sen xustificación pedagóxica. Igualmente impedirá a estancia do alumnado nos corredores
unha vez que o profesor estea na aula. 

O  profesorado  de  garda  comezará  o  seu  labor  na  biblioteca  e  fará  roldas  ao  comezo  para
comprobar que todo estea en orde. 

Na  biblioteca  haberá  un  Libro  de  Gardas.  Nel  faranse  constar,  se  as  houbera,  as  ausencias
previstas e o traballo curricular a realizar co alumnado, de estar establecido polo profesor ausente.  

Fará  constar  no  Libro  de  Gardas  calquera  outra  incidencia  ocorrida  durante  ese  período,
especificando tamén as faltas de puntualidade do persoal docente. 

No  caso  de  ausencia  dun  docente  nun  grupo  de  ESA  Presencial,  pasará  lista  ao  grupo  e
comunicará as ausencias á Xefatura de Estudos no caso do alumnado menor de idade. Figurará unha
listaxe deste alumnado a disposición do profesorado de garda. É responsabilidade do profesorado de
garda impedir que o alumnado menor de idade abandone o centro en ausencia do profesor ou, en todo
caso, recoller esas ausencias. No caso de alumnado maior de idade, este poderá abandonar o centro ou
permanecer na biblioteca. Tamén poderán facelo na súa aula, pero serán responsabilidade do alumnado
os desperfectos que poidan ocorrer.

Incorporarase  á  garda  o  profesorado  que,  tendo  horario  lectivo  nese  momento,  non  tivera
alumnado  por  estarse  a  desenvolver  actividades  complementarias  ou  extraescolares.  Tamén  o
profesorado que sexa responsable dalgunha materia na que non haxa matrícula.

Tamén estará de garda o profesorado que se ocupa da docencia  no Centro Penitenciario de
Monterroso os días nos que non teña que acudir a ese centro.
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O profesorado de garda facilitará o servizo de préstamo na sala segundo o plan establecido nas
normas da biblioteca. 

Saídas do centro durante a xornada escolar

O alumnado menor de idade que saia do centro durante o período lectivo deberá anotarse nun
rexistro que existe na conserxería, xunto cos datos da persoa que vén recollelo/a. 

Control da asistencia e puntualidade do profesorado 

O  profesorado deberá cumprir  o  seu horario  de  traballo  con independencia  da presenza ou
ausencia de alumnos/as.

As faltas do profesorado xustificaranse segundo a Orde do 29 de xaneiro de 2016. 

A xustificación de faltas de asistencia farase o antes posible, tendo en conta que, antes do día 5
de cada mes, a inspección educativa debe estar informada. 

A  xustificación  documental  da  falta  deberá  entregarse  no  prazo  máximo de  3  días  logo  da
incorporación ao centro. 

Cando se teña previsto faltar ao centro, o profesorado comunicarao coa suficiente antelación
para que a Xefatura de estudos o anote no libro de gardas e se poida organizar a atención do alumnado.
O equipo directivo anotará no libro de gardas as ausencias do profesorado das que teña coñecemento
con  antelación.  Se  a  falta  de  asistencia  ou  puntualidade  é  imprevisible,  o  profesor/a  tentará
comunicarse co centro. 

Control de asistencia e puntualidade do persoal non docente. 

Cando se teña previsto faltar ao centro, comunicarase coa suficiente antelación  ao  Secretario/a.

A xustificación documental das faltas de asistencia farase o antes posible e sempre no prazo
máximo de 3 días logo da incorporación ao centro. 

Se  a  falta  de  asistencia  ou  puntualidade  é  imprevisible,  o  persoal  non  docente  tentará
comunicarse co centro para que o resto dos compañeiros poidan organizar o traballo da forma máis
axeitada posible. 

Control de asistencia e puntualidade do alumnado.

• Normas de puntualidade 

• O alumnado deberá asistir a clases con puntualidade. 

• Considérase falta de puntualidade sempre que o alumno/a entre na aula despois de que o faga o
profesor/a. En todo caso, a falta de puntualidade será valorada polo profesorado que imparte
clase nese momento. 

• Se algún alumno/a ten razóns especiais para chegar reiteradamente con retraso a algunha das
actividades,  debe  comunicalo  á  Xefatura  de  Estudos,  quen  o  fará  chegar  ao  titor/a
correspondente. Para iso presentará a correspondente xustificación, co fin de que tales retrasos
non sexan contabilizados como faltas de puntualidade. 

• As faltas reiteradas de puntualidade sen xustificación serán consideradas condutas contrarias ás
normas de convivencia do centro. 
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• O retraso considerarase xustificado cando se achegue a xustificación correspondente por parte
do alumno/a ou familia,  que se dirixirá á persoa titora no prazo máximo de 2 días dende a
incorporación ás clases. 

• Outras consideracións

• O profesorado anotará semanalmente no XADE as faltas do alumnado. Existe na conserxería e
nas oficinas do centro un Modelo de Xustificación de Faltas a disposición do alumnado. Unha vez
cumprimentado polo  pai,  nai  ou titor/a  legal  en caso  de  minoría  de  idade do alumnado,  o
alumnado entregarao ao seu profesor/a titor/a. 

• Deberanse xustificar as faltas nun prazo non superior a 2 días lectivos dende a reincorporación
ao centro. As xustificacións entregadas fóra de prazo non terán efecto. 

• Mensual  ou  quincenalmente,  o  titor/a  fará  un  reconto  de  todas  as  faltas  de  asistencia  e
puntualidade xustificadas e sen xustificar que se produciron no mes anterior,  elevando esta
información á Xefatura de Estudos. 

• Considérase falta xustificada a que, antes ou despois de producirse, é obxecto de xustificación
por parte do alumnado (se é maior de idade) ou pola familia, titores ou representantes legais,
acompañada da documentación correspondente, no caso dos menores. O/a titor/a e a Xefatura
de estudos valorará a validez da xustificación. As xustificacións entregadas fóra de prazo non
terán efecto. 

• A aceptación dos xustificantes así como a súa validez é, en primeiro lugar, competencia do titor/
a  ,  que  poderá  solicitar  colaboración  á  Xefatura  de  Estudos  cando  as  ausencias  sexan
prolongadas ou se dubide da autenticidade dos xustificantes. 

• A ausencia  do  alumnado a  unha proba  específica  de  avaliación  deberá  ser  comunicada  con
antelación, se estaba prevista, e necesariamente xustificada coa documentación pertinente. Se
non estaba prevista, a falta só será xustificada cando exista unha documentación médica ou de
carácter oficial. Só neste último caso o profesor/a faría, se fose o caso, unha proba nova. 

• O alumnado que falte a clases ten o deber de poñerse ao día do traballo curricular desenvolvido
durante a súa ausencia, para que cando se reincorpore o faga coa menor dificultade. 

• As decisións  que adopte  o alumnado con respecto  á  folga non serán consideradas  condutas
contrarias  á  convivencia  cando sexan resultado do exercicio do dereito de reunión e  sexan
comunicadas por escrito 24 horas antes da convocatoria, polo Delegado ou Delegada de curso, á
Dirección do Centro. 

• O alumnado poderá reunirse en asemblea dentro do horario lectivo, previa petición de hora,
espazo e autorización da Dirección do centro. 

• Cando unha parte do grupo realice unha actividade complementaria ou extraescolar, aqueles
que non participen, salvo decisión do equipo directivo, avalada polos órganos do centro, quedan
obrigados a cumprir o seu horario lectivo normal. 

• Respectarase, en calquera cirscunstancia, o horario oficial do alumnado.

1.8. PERDA DO DEREITO A AVALIACIÓN CONTINUA

Na ESA,  conforme o recollido no apartado 12.3.  da Circular 5/2018 pérdese este dereito nos
seguintes casos:

• Nun ámbito, cando o número de faltas de asistencia sen xustificar supere o 10% do cómputo
total de horas establecido para este ámbito no cuadrimestre.
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• En todos os ámbitos, cando o número de faltas sen xustificar supere o 30% do horario total
establecido nese cuadrimestre para todos os ámbitos nos que estea matriculado.

O alumnado que perde este dereito debe ser previamente informado por correo ordinario das
súas faltas de asistencia e por correo certificado da perda do dereito. Tamén será informado de que pode
trasladar a súa matrícula a educación secundaria semipresencial a distancia.

En bacharelato, conforme o o recollido no capítulo 22 da Circular 4/2018, o alumnado que non se
presente a todas ou algunha das avaliacións parciais pode presentarse directamente ás avaliacións finais
ordinaria e extraordinaria.  Conforme o recollido no capítulo 20 desta circular,  o alumnado perde o
dereito de asistencia ás titorías presenciais no seguinte caso:

• Cando non asiste a ningunha das titorías presenciais  das materias nas que está matriculado
durante o primeiro mes de curso sen xustificación documental.

Tras  reunión  do  Consello  Escolar,  comunicarase  ao  alumno  esta  circunstancia  para  que  o
xustifique documentalmente. De non facelo, comunicaráselle por escrito a perda de dereito a asistencia
ás titorías lectivas, a baixa no bacharelato semipresencial e a posibilidade de continuar os seus estudos
no bacharelato a distancia con titorías telemáticas.

1.9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

Considéranse  actividades  complementarias  as  organizadas  polo  centro  durante  o  horario
escolar, de acordo coa Programación Xeral Anual, e que teñen un carácter diferenciado das propiamente
lectivas polo momento, espazos ou recursos que utilizan. Son obrigatorias para todo o alumnado a quen
van dirixidas e gratuítas. 

Considéranse actividades extraescolares as encamiñadas a potenciar a apertura do centro á súa
contorna e a procurar a formación integral  do alumnado en aspectos referidos á ampliación do seu
horizonte cultural, a preparación para a súa inserción na sociedade ou o uso do tempo libre. 

Como norma xeral, non se presentarán actividades extraescolares ou complementarias na época
de  exames.  O  Consello  Escolar  só  autorizará  nestas  datas  aquelas  actividades  cuxa  necesidade  de
realización estea suficientemente razoada e xustificada. 

A CCP é a encargada de velar polo correcto equilibrio nas saídas dos diferentes grupos e da súa
temporalización. 

As  actividades  extraescolares  ou  complementarias  serán  suxeridas  polos  Departamentos
Didácticos ou polo EDLG. 

Os Departamentos Didácticos deberán contemplar nas programacións anuais as súas propostas
de actividades,  que remitirán ao equipo directivo para a  súa incorporación na Programación Xeral
Anual.  Se  algunha actividade  quedase  fóra  da  programación  inicial,  será  presentada  coa  suficiente
antelación ao Consello Escolar para a súa aprobación. 

A  realización  dunha actividade  requirirá  a  participación  dun importante  grupo  do  total  de
alumnos que asisten con regularidade a clase. 

O profesorado responsable da actividade debe velar polo cumprimento do programado e, ao
remate  da  mesma,  comunicará  por  escrito  á  Dirección  do  centro  as  incidencias  que  considere  de
interese. 

Por  tratarse  de  actividades  organizadas  polo  Centro,  ao  alumnado  participante  seranlle  de
aplicación durante o desenvolvemento das mesmas as normas de convivencia e as  correspondentes
correccións en caso de condutas inadecuadas. 
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O  equipo  directivo  informará  ao  profesorado  das  actividades  programadas  coa  antelación
suficiente para que non interfiran no desenvolvemento académico. 

Actividades que se desenvolven fóra do centro 

Sempre que as actividades requiran o uso de transporte escolar para o seu desenvolvemento,
será necesaria a conformidade escrita do pai/nai ou titor legal nos casos de minoría de idade, ou o
compromiso persoal nos casos de maioría de idade. 

O profesorado contará cun teléfono móbil proporcionado polo centro. 

Cada  20  alumnos/as  participantes  na  actividade  requirirá,  como  mínimo,  da  presenza  dun
profesor, profesora ou persoal responsable. 

Financiamento das actividades extraescolares e complementarias 

Para o financiamento destas actividades empregaranse os seguintes recursos económicos: 

• As cantidades que aprobe o Consello Escolar procedentes da asignación que recibe o centro da
Consellería de Educación en concepto de gastos de funcionamento. 

• As cantidades  procedentes  dos  Orzamentos  da Comunidade Autónoma ou de calquera  outro
organismo  autonómico  ou  estatal  asignados  con  carácter  específico  para  este  tipo  de
actividades. 

• As cantidades que poidan recibirse de calquera ente público ou privado. 

• As achegas dos propios alumnos/as. 

Os usuarios efectuarán o pago de cada actividade na forma en que determinen os organizadores
da mesma e sempre baixo a supervisión do equipo directivo. 

Unha vez efectuado o pago de forma parcial ou total, non haberá dereito a devolución salvo
causa de forza maior, plenamente xustificada. 

Co fin de axudar a recadar fondos para a realización dunha actividade extraescolar, poderanse
organizar actividades encamiñadas a financiar en parte a viaxe, sempre dentro das normas do centro e
da normativa vixente. 

A  Comisión  de  Convivencia  revisará  o  historial  de  cada  alumno/a  para  autorizar  a  súa
participación na actividade, podendo darse o caso de que algún alumno/a non poida participar se o seu
comportamento no centro non foi o adecuado ou ten un número moi significativo de faltas de asistencia
a clases. 

1.10. NORMAS DA BIBLIOTECA

A Biblioteca é un lugar de traballo e de lectura no que o silencio é unha condición indispensable.
A diversidade de tarefas que se desenvolven nela esixen un respecto absoluto co traballo dos demais. 

Durante o curso escolar, a biblioteca permanecerá aberta de acordo co horario que se estableza
ao inicio de cada curso escolar e que se fará público na porta da mesma. Tentarase que estea aberta
durante toda a xornada lectiva, coa excepción da última hora da mañá e da tarde, e en todos os recreos. 

Con carácter xeral, só se poderá estar na biblioteca cando estea presente un profesor/a. 

Está prohibido o consumo de comida e bebida. 
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O material da biblioteca obxecto de préstamos deberá ser devolto no prazo establecido; en caso
contrario, o alumno/a será penalizado sen poder sacar material. No caso de ser unha conduta reiterada,
impedirase completamente o préstamo. 

Ao final da estancia na biblioteca, o alumnado deixará as cadeiras e mesas ordenadas, colocará o
material  utilizado  no  seu  lugar  correspondente  e  apagará  os  ordenadores  en  caso  de  que  fosen
utilizados.  Así  mesmo,  deberá  coidarse  o  espazo  físico:  mesas,  cadeiras...  e  manter  a  limpeza
empregando as papeleiras. 

Para levar a cabo a revisión anual dos fondos documentais, o servizo de préstamos da biblioteca
interromperase unha semana antes  do remate das clases,  excepto nos casos  nos  que o profesorado
valore que algún material segue sendo necesario. 

Tanto  para  préstamos como para  devolucións  será  o  profesorado de garda  o que  realice  as
correspondentes anotacións no libro de préstamos. 

Cada usuario é responsable do material que leva en préstamo, de maneira que, se se deteriora ou
perde, deberá repoñelo ou pagalo. 

Pódense levar como máximo tres exemplares en empréstito, independentemente do seu formato
(libro, película, revista...). 

O período de empréstito será de 15 días.  Unha vez rematado o prazo, poderase renovar por
outros cinco días,  sempre e cando non houbera unha petición anterior;  especialmente coas lecturas
obrigatorias. 

Os materiais de uso xeral (dicionarios, enciclopedias, láminas, atlas...) non poderán ser usados
fóra da biblioteca, agás que sexan solicitados expresamente por algún docente. 

Nos ordenadores da biblioteca a disposición do alumnado está permitido consultar o  correo
electrónico,  xogos  educativos,  consultar  información  en  Internet  para  a  elaboración  de  traballos
relacionados  coas  materias...  Non está  permitido  chatear,  utilizar  xogos  que  non sexan educativos,
acceder a redes sociais e abrir páxinas de contidos sexistas, racistas ou xenófobos, homófobos, etc. 

Para  o  uso  dos  ordenadores,  terá  preferencia  o  alumnado  que  teña  que  realizar  tarefas
académicas. Deberán anotarse no libro que a estes efectos está situado na biblioteca.

Na biblioteca haberá unha caixa de suxestións a disposición do alumnado para a adquisición do
material que demanden, sempre dentro da supervisión do responsable de biblioteca.

1.11. NORMAS ESPECÍFICAS DO SERVIZO DE REPROGRAFÍA

Os usuarios deste servizo axustaranse ao horario establecido e procurarán facer os encargos coa
suficiente antelación, especialmente ao comezo de cada cuadrimestre cando o servizo de repografía está
saturado. 

O material que se pon a disposición do alumnado na conserxería para o desenvolvemento das
diferentes materias debe ser entregado, como mínimo, dous días antes de que ese alumnado o necesite
para a actividade académica.

O prezo de cada fotocopia para o alumnado será de 5 céntimos.

O persoal da conserxería decidirá, en cada momento, se é factible poder facer fotocopias.

O profesorado terá sempre prioridade, para o desenvolvemento do seu labor docente, sobre o
alumnado.

Non se farán fotocopias de material con dereitos de autor.

As fotocopias da documentación que cumpra achegar para calquera trámite académico, fóra os
impresos de matrícula, tamén se cobrarán.
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1.12. NORMAS ESPECÍFICAS DAS AULAS

O profesorado será o responsable de pechar as aulas durante a actividade lectiva no caso de que
non haxa clase na hora seguinte. E de abrir e pechar as ventás. Tamén deberá apagar os ordenadores e
proxectores.

1.13.  NORMAS  SOBRE  O  USO  DE  TELEFONÍA  MÓBIL,  APARELLOS  ELECTRÓNICOS  E
INTERNET NO CENTRO

O persoal do Centro poderá utilizar estes servizos sempre que o esixa o desenvolvemento das
tarefas docentes, pedagóxicas e administrativas. Os teléfonos fixos do centro poderán ser utilizados por
calquera membro da Comunidade Educativa. 

Prohíbese o uso do teléfono móbil e outros mecanismos de comunicación durante os períodos
lectivos. Excepcionalmente poderanse utilizar nas clases os teléfonos móbiles e outros mecanismos de
comunicación  cando  o  autorice  expresamente  o  profesor/a  e  sempre  que  a  súa  utilización  estea
vinculada a unha actividade académica. 

É responsabilidade do profesorado presente na aula o control dos contidos de Internet aos que
está accedendo o alumnado nese momento. 

O profesorado será coidadoso coa Lei de Protección da datos no uso do correo electrónico ou na
información que colgue na páxina web do centro. 

Terase que solicitar permiso para o uso da imaxe de calquera membro da comunidade educativa.

O centro fomentará o uso de Internet como ferramenta de traballo e investigación. 

1.14. MATRÍCULAS DE HONRA

A Orde do 20 de abril de 2010, pola que se modifica a Orde do 24 de xuño de 2008, pola que se
desenvolve a organización e o currículo das ensinanzas de bacharelato na Comunidade Autónoma de
Galicia, no punto 14 do Artigo 7 di: 

• Os alumnos e as alumnas que obtiveran no segundo curso de bacharelato unha nota media igual
ou  superior  a  nove  puntos  poderán  recibir  a  mención  de  matrícula  de  honra.  A  devandita
mención concederáselle a un número de alumnos non superior ao 5% do total  de alumnado
deste curso. 

• A obtención da mención de matrícula de honra será consignada nos documentos de avaliación
do alumno ou alumna. 

En caso de empate entre dous ou máis alumnos/as, teranse en conta as notas correspondentes
ao  1º  curso  de  bacharelato,  que  desfarán  o  suposto  empate  outorgándolle  a  matrícula  ao  mellor
expediente. Caso de persistir o empate escollerase o mellor expediente de 4º da ESO e caso de continuar
o de 3º e sucesivos en orde decrecente a ata resolver o desempate. 
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1.15. USO DOS TABOLEIROS

No centro dispoñemos de varios  taboleiros destinados a  proporcionar información diferente
segundo o nivel educativo e a modalidade de ensino do alumnado. O profesorado deberá utilizar cada un
deles para o colectivo ao que están destinados.

Nos taboleiros xerais do centro debe cumprirse a Lei de Protección de Datos. Nos taboleiros que
están a carón dos departamentos o respecto ou non a esta lei quedará baixo a responsabilidade do
docente.

1.16. CONVIVENCIA ESCOLAR 

O Plan de Convivencia deste centro foi presentado na reunión de Consello Escolar celebrada o
día 23 de outubro de 2015.

Elabórase o presente Plan de Convivencia conforme o recollido na Lei 4/2011, do 30 de xullo, de
convivencia e participación da comunidade educativa e mais no Decreto 8/2015 polo que se desenvolve
a citada lei. 

O Plan de convivencia,  incluído no Proxecto Educativo,  é o documento no que se articula a
convivencia  escolar:  liñas  xerais  do  modelo  de  convivencia  que  se  pretende  implantar,  obxectivos
específicos que cómpre alcanzar, normas que a regulan e actuacións que se deben realizar neste ámbito
para a consecución dos obxectivos proxectados. Integrará o principio de igualdade entre mulleres e
homes.

Os aspectos recollidos neste Plan de Convivencia inciden no resto dos documentos do centro:
Proxecto Educativo, Concreción Curricular, Normas de Organización e Funcionamento e Programación
Xeral Anual.

O Plan de convivencia do noso centro inclúe os apartados que se relacionan de seguido:

1.16.1. Diagnóstico previo da convivencia no centro.

1.16.2. Obxectivos xerais e específicos.

1.16.3. Actuacións, medidas e programas favorecedores da convivencia.

1.16.4. Normas de c onvivencia: dereitos e deberes dos diferentes membros da comunidade educativa.

1.16.5. Condutas contrarias á convivencia e correccións ao seu incumprimento.

1.16.6. Funcionamento da comisión de convivencia.

1.16.7. Estratexias para a difusión do Plan de convivencia.

1.16.8. Protocolo para a prevención, detección e tratamento das situación de acoso escolar.

1.16.9. Seguimento, avaliación e mellora do Plan de convivencia.

1.16.1. Diagnóstico Previo da Convivencia no Centro

O  centro  EPAPU  Albeiros  de  Lugo  é  o  único  centro  específico  de  ensinanza  de  adultos  da
provincia. O noso alumnado procede de toda a cidade de Lugo e mesmo doutros concellos. 

A singularidade do centro EPAPU Albeiros como centro de adultos fai que existan diferenzas
importantes cos institutos de secundaria ordinarios. A maioría do noso alumnado é maior de idade e
está matriculado en cursos que só asisten ás clases un ou dous días á semana. Isto provoca que tanto as
relacións  persoais  co  alumnado  como  o  método  pedagóxico  deben  ser  diferentes  aos  dos  centros
ordinarios e tamén o é a convivencia no centro.
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Non existen no noso centro graves problemas nin conflitos profundos que afecten á convivencia
no  mesmo,  pero  si  detectamos,  especialmente  nos  grupos  de  educación  secundaria  na  modalidade
presencial, determinadas condutas que cómpre reflectir neste Plan de convivencia así como as medidas
correctoras que se adoptarán con respecto ás mesmas. É necesario que as actuacións levadas a cabo non
se realicen de xeito individualista, de tal maneira que todo o profesorado colabore nunha modificación
apropiada das condutas e reforce os comportamentos axeitados.

O máis frecuente son as condutas disruptivas. Entendemos por “disrupción” todo un conxunto
de condutas inapropiadas do alumnado dentro das aulas con efectos negativos para o desenvolvemento
normal das clases. Citamos algunhas das máis habituais: 

Perturbación das clases:

• Falar ou rir de forma continuada.

• Facer  xestos,  ruídos  ou  actos
improcedentes.

• Usar o móbil, MP3 ou similares.

• Abandonar a clase sen permiso.

Deber de estudo e asistencia ás clases:

• Non traer ás clases o material necesario.

• Chegar  con  retraso  máis  de  3  veces  de
forma inxustificada.

• Non  realizar  as  tarefas  encomendadas
polo profesorado.

• Dedicarse a materias alleas á clase.

• Faltar a clase de forma inxustificada.

• Participar na decisión colectiva de faltar a
clase  sen  existir  unha  convocatoria  de
folga.

En menor medida, detectamos determinadas condutas violentas que normalmente producen na
vítima un dano psicolóxico. Entre elas podemos mencionar as seguintes:

Relación co profesorado e o persoal non docente:

• Ignorar as indicacións do profesor ou do
persoal non docente.

• Dirixirse  de  forma  insolente  ou
maleducada.

• Faltar  o  respecto  ao  profesor  ou  ao
persoal non docente.

Relación cos compañeiros

• Ofender verbalmente ou con accións. • Participar en pelexas.

Finalmente, en determinadas ocasións detectamos comportamentos que danan as propiedades
do centro escolar:

Materiais e instalacións do instituto:

• Usar  con  neglixencia  ou  maltratar  as
instalacións.

• Ensuciar  ou  deteriorar  o  material  ou  as
instalacións.
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Outros  comportamentos  contrarios  á  convivencia,  pero  non  adscribibles  aos  apartados
anteriores son:

• Perturbar a orde en calquera momento no
que non haxa clase.

• Comportarse  inadecuadamente  en
actividades extraescolares.

• Comer ou beber en aulas ou corredores.

• Fumar no centro.

• Falsificar  xustificantes  e  outros
documentos.

  

1.16.2. Obxectivos  Xerais e Específicos

Como  obxectivos  xerais asumimos  como propios  aqueles  recollidos  no  Artigo  12 do  Decreto
8/2015 que resultan aplicables a un centro de adultos:

• Facilitar ao profesorado instrumentos e recursos en relación coa prevención da violencia e a
mellora da convivencia no centro. 

• Concienciar  e  sensibilizar  a  comunidade  educativa  sobre  a  importancia  dunha  adecuada
convivencia escolar e sobre os procedementos para mellorala e acadar un ambiente educativo
que permita un óptimo desenvolvemento do proceso de ensino- aprendizaxe.

• Fomentar no centro os valores,  as  actitudes e as  prácticas que permitan mellorar o grao de
aceptación e cumprimento das normas e avanzar no respecto á diversidade e no fomento da
igualdade entre homes e mulleres. 

• Facilitar a prevención, a detección, o tratamento, o seguimento, a xestión e a resolución dos
conflitos que se poidan producir no centro e aprender a utilizalos como fonte de experiencia e
aprendizaxe. 

• Facilitar  a  prevención,  detección  e  eliminación  de  todas  as  manifestacións  de  violencia,
especialmente  do  acoso  escolar,  da  violencia  de  xénero  e  das  actitudes  e  comportamentos
xenófobos e racistas.

• Contribuír  desde  o  ámbito  da  convivencia  á  adquisición  das  competencias  básicas,
particularmente das competencias social e cidadá e para a autonomía e iniciativa persoal. 

• Establecer, incrementar e consolidar as relacións con entidades e institucións do contorno que
contribúan á construción de comunidades educadoras e a unha convivencia de calidade que
potencie os dereitos e as liberdades fundamentais.

• Establecer medidas de coñecemento e aceptación das normas do centro por parte de toda a
comunidade educativa.

Marcámonos os seguintes obxectivos específicos:

• Promover  as  boas  relacións  entre  todos  os  membros  da  comunidade  educativa,  a  orde  e  a
comunicación interpersoal dentro dun clima de sosego e respecto.

• Fomentar o respecto entre todos os membros da comunidade educativa e facilitar a integración
dos novos: estudantes, docentes e persoal non docente. 

• Establecer  liñas  de  comunicación  efectivas  dando  a  coñecer  as  normas  de  organización  e
funcionamento do centro así como todos os demais documentos. 

• Fomentar e facilitar a participación de todos os membros da comunidade educativa na toma de
decisións. 

• Organizar  actividades  complementarias  conxuntas  para  distintos  niveis  educativos  que
favorezan a convivencia e o respecto.
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• Motivar o alumnado para que comece a interiorización da cultura do diálogo e a tolerancia. 

• Recorrer  a  instancias  alleas  ao  centro  (Universidade,  Concello,  Asociacións,  etc.)  para  que
colaboren no tratamento dos conflitos do centro. 

• Fomentar a realización de actividades que potencien o respecto á diversidade. 

• Promover a relación de igualdade entre mulleres e homes.

• Previr comportamentos disruptivos e de acoso entre iguais. 

• Afirmar a dignidade das persoas, favorecendo a súa autoestima e a autoconfianza. 

• Rexeitar a exclusión,  o  medo,  as  ameazas,  a submisión,  a  ridiculización ou a humillación,  o
derrotismo, a competitividade interpersoal, etc.

1.16.3. Actuacións, Medidas e Programas Favorecedores da Convivencia

Contemplamos tres tipos  de actuacións:  medidas preventivas,  medidas formativas e medidas
correctoras, das que daremos conta no apartado de normas de convivencia.

1.16.3.1. Medidas preventivas:

• Actividades  de  acollida  para  o  alumnado que  se  matricula  por  primeira  vez  no  centro  que
faciliten  o coñecemento das  normas de  convivencia,  especificando os  dereitos  e  deberes  do
alumnado e as correccións ou medidas reeducadoras que, de ser o caso, se apliquen.

• Actividades para a sensibilización fronte aos casos de acoso e intimidación entre iguais, dirixidas
á comunidade educativa. 

• Actividades dirixidas á sensibilización da comunidade educativa na igualdade entre homes e
mulleres para previr posibles situacións de violencia de xénero.

• Actividades  dirixidas  á  sensibilización  da  comunidade  educativa  na  non  discriminación  por
razón de raza, sexo, procedencia e condición persoal ou social.

• Nos grupos de ensino secundario presencial levarase a cabo, tras as primeiras sesións de clase,
reunión do equipo docente para detectar problemas de comportamento ou de acoso entre iguais.

1.16.3.2. Medidas formativas:

• Impulso de actuacións formativas dos distintos membros da comunidade educativa en materia
de  convivencia  escolar,  especialmente,  aquelas  que  favorezan  a  convivencia  no  centro,  a
igualdade entre mulleres e homes e a resolución pacífica de conflitos en todos os ámbitos da
vida persoal, familiar e social.

• Desde o punto de vista curricular, serán obxecto de atención tanto a temática de respecto entre
iguais como de respecto pola diversidade. Esta temática será tamén recollida no Proxecto Lector
do centro. O acoso escolar será un tema ao que se lle prestará especial atención nas sesión de
titoría. 

Tamén son de interese neste apartado os seguintes programas:
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Programa de loita pola equidade 

O  compromiso  da  tarefa  formativa  de  desenvolver  no  alumnado  a  súa
capacidade  para  adquirir  habilidades  na  resolución  pacífica  dos  conflitos,  lévanos
necesariamente a fomentar o respecto da igualdade de sexos e da opción sexual individual,
conforme ao  recollido  tanto  na Lei  7/2004,  do  16  de  xullo,  galega  para  a  igualdade  de
mulleres e  homes como na Lei  2/2014,  do 14 de  abril,  pola igualdade de trato e a  non
discriminación de lesbianas, gays, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia.

A educación para a igualdade entre homes e mulleres debe ocupar un lugar
preeminente na educación en valores que pretendemos. Incidiremos no uso dunha linguaxe
non sexista, no que se contemple e se visualice o xénero feminino. Os escritos e documentos
dirixidos desde o centro terán en conta este aspecto. 

Outras medidas que promoveremos son: 

• Sensibilizar e concienciar aos alumnos e alumnas coa realización de actividades de
formación (charlas, talleres, etc.) sobre coeducación. 

• Seleccionar  os  textos  e  materiais  curriculares  que  contemplen  un  tratamento
equilibrado de xénero que non sexa sexista (linguaxe, roles, imaxes, currículo oculto,
etc.).

Programa de cultura de paz e interculturalidade 

Promoveranse programas de cultura de paz e interculturalidade, que teñan
como obxectivos, relacionados con este Plan de convivencia, os seguintes: 

• Reflexionar  ampla,  profunda  e  criticamente  sobre  o  fenómeno  da  globalización,
identificando  as  repercusións  da  mesma  sobre  o  desenvolvemento  sostible  e  a
distribución da riqueza a escala mundial. 

• Elaborar  propostas  alternativas  que  corrixan  os  efectos  contrarios  ao  desexable
desenvolvemento global e igualitario de todos os pobos e colectivos. 

• Propiciar o encontro de culturas, os seus coñecementos e experiencias en ámbitos
locais e globais de Educación para a Paz, os Dereitos Humanos e a Transformación
Positiva dos Conflitos con Horizonte de Reconciliación. 

Proxecto Lector  

No noso Proxecto Lector prestaremos especial atención na elección de materiais
a:

• Ampliar  os referentes culturais  e estéticos a través da inmersión no mundo dos
libros. 

• Potenciar o interese por ler para descubrir e comprender o sentido de diferentes
textos escritos. 

• Propiciar o respecto polas normas de convivencia en conversacións,  discusións e
traballos  grupais,  aceptando  as  opinións  alleas,  o  pensamento  diverxente  e  as
quendas para falar. 
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Programa de adestramento en habilidades 

No centro promoveremos programas de adestramento en habilidades, que teñan
como obxectivos os seguintes: 

• Mostrar condutas verbais e non verbais de “escoita activa”. 

• Saudar de forma adecuada a distintas persoas do seu contorno social . 

• Aceptar  a  propia  responsabilidade,  ante  un  erro  cometido,  e  pedir  desculpas
adecuadamente nos casos en que sexa preciso facelo. 

• Responder de modo apropiado ás críticas que proveñan doutras persoas. 

• Expresar  críticas  axeitadamente,  nos  momentos  oportunos,  á  conduta  doutras
persoas. 

• Chegar puntual ás clases e/ou ás citas e reunións que previamente fixou con outras
persoas. 

• Comportarse correctamente en todos os actos escolares e extraescolares. 

• Respectar as propiedades dos demais. 

1.16.4.  Normas  de  Convivencia:  Dereitos  e  Deberes  dos  Diferentes  Membros  da
Comunidade Educativa

1.16.4.1. Alumnado

Dereitos do alumnado 

Recoñécenselle ao alumnado os seguintes dereitos:

• Recibir unha formación integral e coeducativa que contribúa ao pleno desenvolvemento da súa
personalidade  nun  ambiente  educativo  de  convivencia,  liberdade  e  respecto  mutuo,  que  o
capacite para vivir e exercer a súa profesión nunha sociedade democrática e pluralista. 

• Ser respectado na súa identidade, integridade e dignidade persoais así como na súa liberdade de
conciencia e nas súas conviccións relixiosas e morais. 

• Recibir  protección  integral  contra  toda  agresión  física  ou  moral  e,  en  particular,  contra  as
situacións de acoso escolar. 

• Participar  directamente  no  proceso  educativo  cando  sexa  consultado  pola  Administración
educativa, nos termos previstos no título IV da lei 4/2011. 

• Participar no funcionamento e na vida do centro, de conformidade co disposto nas normativas
vixentes, así como na confección das normas de convivencia e na resolución pacífica de conflitos
e, en xeral, na toma de decisións do centro en materia de convivencia. 

• Ser valorado con obxectividade tendo en conta a súa dedicación, esforzo e rendemento. 

• Recibir orientación educativa e profesional. 

• Recibir  as  axudas  e  os  apoios  precisos  para compensar as  carencias  e  desavantaxes  de tipo
persoal,  familiar,  económico,  social  e  cultural,  especialmente  no  caso  de  presentaren
necesidades educativas especiais que impidan ou dificulten o acceso e a permanencia no sistema
educativo. 

• Recibir protección social, no ámbito educativo, nos casos de infortunio familiar ou accidente. 

• Levar a cabo a actividade académica dentro das adecuadas condicións de seguridade e hixiene.



Normas de Organización, Funcionamento e Convivencia (NOFC)                   29

• Recibir da Consellería de Educación, a través do centro, oportunidades e servizos educativos
para que poidan desenvolverse física, mental e socialmente, podendo esixir responsabilidades a
quen non actúe de acordo coas leis e regulamentos de Educación. 

• Ter dereito a que se lles comunique ás súas familias unha indisposición ou accidente durante a
actividade lectiva ou actividades complementarias e extraescolares e, se fose o caso, solicitar aos
servizos de urxencia o seu traslado a un centro médico. 

• Coñecer un resumo da programación de cada materia, no que figurarán os obxectivos, contidos,
criterios de avaliación, os mínimos esixibles para obter unha valoración positiva, así como os
criterios de cualificación da aprendizaxe que se van utilizar. Poderán solicitar do profesorado e,
en  última  instancia,  dos  Xefes  de  Departamento  todas  aquelas  aclaracións  que  consideren
necesarias sobre o establecido nas programacións didácticas. 

• Ser informados dos criterios que se aplicarán para determinar a promoción ao curso seguinte ou
para a obtención do título de Graduado en Educación Secundaria. 

• Utilizar adecuadamente as instalacións, moblaxe e material didáctico do Centro. 

• Fixar libremente notas informativas e carteis nos taboleiros destinados ao efecto, sempre que
respecten e non atenten contra os dereitos dos demais.

• Realizar actividades e prácticas que desenvolvan e favorezan o espírito de traballo en equipo. 

Deberes do alumnado

Son deberes do alumnado os seguintes:

• Estudar e esforzarse para conseguir o máximo desenvolvemento segundo as súas capacidades.

• Participar nas actividades formativas e, especialmente, nas escolares e complementarias.

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

• Asistir a clase con puntualidade e co material preciso. A asistencia á clase é obrigatoria para
todo o alumnado do centro, polo tanto ningún alumno/a pode permanecer en ningún outro
espazo do centro mentres o profesor/a estea na clase.

• Participar e colaborar na mellora da convivencia escolar e na consecución dun adecuado clima
de estudo no centro, respectando o dereito dos seus compañeiros á educación.

• Respectar  a  dignidade  e  as  funcións  e  orientacións  do  profesorado  no  exercicio  das  súas
competencias, recoñecéndoo como autoridade educativa do centro.

• Respectar a liberdade de conciencia, as conviccións relixiosas e morais, a condición sexual, a
igualdade  de  dereitos  entre  mulleres  e  homes  e  a  dignidade,  integridade  e  intimidade  dos
restantes membros da comunidade educativa.

• Respectar  as  normas  de  organización,  funcionamento  e  convivencia  do  centro  educativo  e
intervir, a través das canles regulamentarias, en todo aquilo que afecte á convivencia. 

• Conservar e facer un bo uso das instalacións do centro e dos materiais didácticos. Coidar decote
a limpeza do centro. O alumnado debe reparar os danos que cause, individual ou colectivamente,
de forma intencionada ou por neglixencia, ás instalacións e aos materiais do centro docente,
incluídos os equipos informáticos e o software, e aos bens doutros membros da comunidade
educativa. Ha de facerse cargo do custo económico da súa reparación. Así mesmo, está obrigado
a restituír o substraído ou, se non for posible, a indemnizar o seu valor.

• Tratar os demais membros da comunidade educativa con corrección.

• Durante a realización de calquera tipo de proba escrita, parcial ou final, poderá solicitárselle que
se identifique presentando o seu DNI ou documento equivalente.
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• Entregar, cando sexa requirido polo profesorado, calquera obxecto, substancia ou produto que
porte  e  que  estea  prohibido  polas  normas  do  centro,  resulte  perigoso  para  a  súa  saúde  ou
integridade persoal ou a dos demais membros da comunidade educativa ou poida perturbar o
normal desenvolvemento das actividades docentes, complementarias ou extraescolares. No caso
de  que  se  negue  a  entregalo  será  expulsado  do  centro,  sen  prexuízo  de  tomar  as
correspondentes medidas disciplinarias.

1.16.4.2. Profesorado

Dereitos do profesorado

• A ser respectado, recibir un trato adecuado e ser valorado polo resto da comunidade educativa e
pola sociedade en xeral no exercicio das súas funcións. 

• A desenvolver a súa función docente nun ambiente educativo adecuado no que se preserve en
todo caso a súa integridade física e moral. 

• A  participar  e  recibir  a  colaboración  necesaria  para  a  mellora  da  convivencia  escolar  e  da
educación integral do alumnado. 

• A que se lle recoñezan as facultades precisas para manter un adecuado ambiente de convivencia
durante as clases e as actividades e os servizos complementarios e extraescolares.

• Á protección xurídica adecuada ás súas funcións docentes. 

• A participar  directamente no proceso educativo cando sexa consultado pola  Administración
educativa, nos termos previstos no título IV da lei 4/2011. 

• A acceder á formación necesaria na atención á diversidade e na conflitividade escolar e recibir
os  estímulos  máis  axeitados  para  promover  a  implicación  do  profesorado  en  actividades  e
experiencias pedagóxicas de innovación educativa relacionadas coa convivencia e a mediación.

Deberes do profesorado

• Respectar  e  facer respectar  as  normas  de  convivencia  escolar  e  a  identidade,  integridade e
dignidade persoais de todos os membros da comunidade educativa. 

• Adoptar as decisións oportunas e necesarias para manter un adecuado ambiente de convivencia
durante as clases e as actividades e os servizos complementarios e extraescolares, corrixindo,
cando lle corresponda a competencia, as condutas contrarias á convivencia do alumnado ou, no
caso contrario, poñéndoas en coñecemento dos membros do equipo directivo do centro. 

• Colaborar  activamente  na  prevención,  detección  e  erradicación  das  condutas  contrarias  á
convivencia e, en particular, das situacións de acoso escolar. 

• Informar os responsables do centro docente e, de ser o caso, a Administración educativa das
alteracións  da  convivencia,  gardando  reserva  e  sixilo  profesional  sobre  a  información  e  as
circunstancias persoais e familiares do alumnado.

1.16.4.3. Persoal da administración e servizos

Dereitos do persoal da administración e servizos

• A ser respectado, recibir un trato adecuado e ser valorado polo resto da comunidade educativa e
pola sociedade en xeral no exercicio das súas funcións. 

• A desenvolver as súas funcións nun ambiente adecuado no que se preserve en todo caso a súa
integridade física e moral. 
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• A participar, no exercicio das súas funcións, na mellora da convivencia escolar. 

• Á protección xurídica adecuada ás súas funcións.

• A participar  directamente no proceso educativo cando sexa consultado pola  Administración
educativa, nos termos previstos no título IV da Lei 4/2011.

Deberes do persoal da administración e servizos

• Respectar e colaborar, no exercicio das súas funcións, para facer que se respecten as normas de
convivencia escolar e a identidade, integridade e dignidade persoais de todos os membros da
comunidade educativa. 

• Colaborar  activamente  na  prevención,  detección  e  erradicación  das  condutas  contrarias  á
convivencia e, en particular, das situacións de acoso escolar. 

• Informar aos responsables do centro docente e, de ser o caso, á Administración educativa das
alteracións  da  convivencia,  gardando  reserva  e  sixilo  profesional  sobre  a  información  e  as
circunstancias persoais e familiares do alumnado. 

• Gardar sixilo e confidencialidade respecto ás actuacións relacionadas co ámbito educativo das
que teña coñecemento.

1.16.5. Condutas Contrarias á Convivencia e Correccións ao seu Incumprimento

1.16.5.1. Condutas leves contrarias á convivencia

Considéranse condutas leves contrarias á convivencia aquelas que non alcancen a gravidade
requirida para consideralas como gravemente prexudiciais, referidas aos seguintes puntos:

• Agresión, inxuria ou ofensa.

• Actos de discriminación.

• Danos causados ás instalacións e aos materiais do centro ou doutras persoas, isto é, usar con
neglixencia, deteriorar ou ensuciar o material ou as instalacións así como furtar material do
centro ou de membros da comunidade educativa. 

• Actuar de forma prexudicial  para a  saúde e a integridade persoal.  Está prohibido fumar no
recinto escolar.

• Portar obxectos, substancias ou produtos prohibidos.

• Faltar de forma inxustificada á clase e as faltas reiteradas de puntualidade.  Tres retrasos non
xustificados equivalen a unha falta de asistencia non xustificada. 

• As condutas que poidan impedir ou dificultar aos seus compañeiros o exercicio do dereito ou o
cumprimento do deber do estudo. Entre outras, destácanse as seguintes:

◦ Falar ou rir de forma continuada.

◦ Facer xestos, ruídos ou actos improcedentes.

◦ Usar o móbil, MP3 ou similares. 

◦ Abandonar a clase sen permiso.

◦ Non facer os deberes escolares. 

◦ Dedicarse a materias alleas á clase.
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• A  negativa  sistemática  a  acudir  a  clase  co  material  necesario,  a  esforzarse  por  realizar  as
actividades de aprendizaxe indicadas polo profesorado ou a trasladar aos seus pais ou titores a
información facilitada no centro no caso de seren menores.

• Os actos  que perturben o desenvolvemento normal  das  actividades do centro.  Entre  outros,
destácanse os seguintes:

◦ Saír do centro sen permiso.

◦ Enganar en xustificantes e outros documentos.

• Os  actos  de  indisciplina,  incorrección  ou  desconsideración  cara  ao  profesorado  ou  outros
membros da comunidade educativa. Destácanse os seguintes:

◦ Ignorar as indicacións do profesorado e resto de persoal do centro.

◦ Dirixirse de forma insolente ou maleducada ao profesorado ou ao resto do persoal do centro.

◦ A incitación ou estímulo á comisión dunha falta contraria ás normas de convivencia.

Medidas correctoras das condutas leves contrarias á convivencia

• Amoestación privada ou por escrito. (Profesorado, Titor/a, Xefatura de estudos)

• Comparecencia inmediata ante a Xefatura de estudos. (Profesorado, Titor/a)

• Realización  de  traballos  específicos  en  horario  lectivo.  (Profesorado,  Titor/a,  Xefatura  de
estudos)

• Realización, en horario non lectivo, de tarefas que contribúan á mellora e ao desenvolvemento
das actividades do centro. (Titor/a, Xefatura de estudos)

• Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou complementarias do centro
por un período máximo de ata dúas semanas (Xefatura de estudos)

• Cambio de grupo por un período de ata unha semana. (Xefatura de estudos)

• Suspensión  do  dereito  de  asistencia  a  determinadas  clases  por  un  período  de  ata  tres  días
lectivos. (Director/a)

◦ Durante o período de suspensión deberá realizar os deberes ou traballos que o profesorado
determine.

• Suspensión do dereito de asistencia ao centro por un período de ata tres días lectivos. (Director/
a)

◦ Durante o período de suspensión deberá realizar os deberes ou traballos que o profesorado
determine.

As condutas leves contrarias á convivencia prescriben ao mes da súa comisión agás que se trate
dunha conduta continuada porque nese caso a prescrición non empeza a computar mentres esta non
cese. As medidas correctoras prescriben aos catro meses da súa imposición.

Para  a  graduación  das  medidas  correctoras  tomaranse  en  consideración  especialmente  os
seguintes criterios:

• Recoñecemento espontáneo.

• Cumprimento da obriga de reparar os danos producidos.

• Intencionalidade.
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• Difusión da conduta, das súas imaxes ou da ofensa.

• Natureza dos prexuízos causados.

• Carácter especialmente vulnerable da vítima. 

As  resolucións  que  impoñen  as  medidas  correctoras  poñen  fin  á  vía  administrativa  e  son
inmediatamente executivas.

O proceso que se seguirá no centro é o seguinte:

• Cando  o  alumnado  incorra  nunha  conduta  non  axeitada  dentro  do  centro  educativo,  o
profesorado será responsable de apercibir por escrito o alumno/a e comunicalo ao titor/a e á
Xefatura de  estudos. Tamén serán informados os proxenitores ou titores legais,  no caso de
tratarse de persoas menores de idade, ou o propio alumno/a, no caso de ser maior de idade.

• A acumulación de tres apercibimentos dá lugar a unha conduta leve contraria á convivencia que
conleva como medida correctora a suspensión do dereito de asistencia ao centro por tres días.

• A  reiteración  de  tres  condutas  leves  contrarias  á  convivencia  dá  lugar  a  unha  conduta
gravemente prexudicial para a convivencia.

  

1.16.5.2. Condutas gravemente prexudiciais para a convivencia

Considéranse como tales as seguintes:

• 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 membros da comunidade educativa.

• As actuacións que constitúan acoso escolar consonte o establecido polo Artigo 28 da Lei 4/2011,
do 30 de xuño.

• 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.  Consideramos que neste
apartado vai incluído:  Copiar, ben con material escrito ben utilizando medios telemáticos nos
exames tanto parciais coma finais, nas convocatorias ordinaria e extraordinaria.

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



Normas de Organización, Funcionamento e Convivencia (NOFC)                   34

• Portar  calquera  obxecto,  substancia  ou  produto  gravemente  perigoso  para  a  saúde  ou  a
integridade persoal de calquera membro da comunidade educativa. En todo caso, será un acto de
indisciplina grave a resistencia ou a negativa a entregar os obxectos a que se refire o punto
terceiro do Artigo 11 da Lei 4/2011 cando o profesorado llo requira.

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

• O incumprimento das sancións impostas.

Medidas correctoras ás condutas gravemente prexudiciais para a convivencia

• Realización,  dentro  ou  fóra  do  horario  lectivo,  de  tarefas  que  contribúan  á  mellora  e  ao
desenvolvemento das actividades do centro. (Profesorado; titor/a; Xefatura de estudos)

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

• Cambio de grupo. (Xefatura de estudos)

• Naqueles casos nos que un docente detecte que un /unha alumno/a está a copiar nun exame
deberá demandar deste que entregue a proba e tomará nota do acontecido. A cualificación desa
proba será 0 que, en ningún caso pode realizar nota media con outros parciais. 

• 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.
(Dirección)

• 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.
(Dirección)

• Cambio de centro. (Xefatura Consello tras informe da Dirección)

◦ Para poder establecer esta medida debe existir un centro na localidade que oferte as mesmas
ensinanzas cando o alumnado curse ensinanza obrigatoria. A proposta de cambio de centro
pode supor  un cambio de réxime,  modalidade ou materia.  Se  a  Xefatura  territorial  non
informa  favorablemente  desta  medida  a  Dirección  do  centro  debe  aplicar  outra  medida
correctora.

As  condutas  gravemente prexudiciais  para a  convivencia  prescriben aos  catro  meses  da súa
comisión, salvo que se trate dunha conduta continuada porque nese caso a prescrición non empeza a
computar mentres aquela non cese.

As medidas correctoras das condutas gravemente prexudiciais para a convivencia prescriben ao
ano da firmeza en vía administrativa da resolución que as impón.

Para  a  graduación  das  medidas  correctoras  tomaranse  en  consideración  especialmente  os
seguintes criterios:

• Recoñecemento espontáneo.

• Cumprimento da obriga de reparar os danos producidos.

• Intencionalidade.

• Difusión da conduta, das súas imaxes ou da ofensa.
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• Natureza dos prexuízos causados.

• Carácter especialmente vulnerable da vítima.

Aspectos  formais  dos  procedementos  correctores  para  as  condutas  gravemente  prexudiciais
para a convivencia

• A constatación dos feitos constitutivos de condutas gravemente prexudiciais para a convivencia
debe constatarse por escrito.

• O documento de constatación dos feitos elaborado polo profesorado considerarase acreditación
suficiente deles. Nese documento deben constar os datos seguintes:

◦ Lugar, data e hora da comisión da acción ou omisión que dá lugar ao procedemento.

◦ Descrición da acción que determina a incoación do procedemento.

◦ Norma que se considera infrinxida.

◦ Nome, apelidos, enderezo e datos académicos do alumnado incurso no procedemento. No
caso de ser menor de idade, datos dos seus proxenitores/as ou titores/as legais.

◦ De ser o caso, identificación de testemuñas que poidan achegar datos de interese para a
comprobación dos feitos.

◦ Identificación e sinatura do/a docente que elabora o documento.

• A  incoación  do  procedemento  comunícase  ao/á  alumno/a  ou  aos  seus  proxenitores/as  ou
titores/as  legais  (se  é  menor)  con  indicación  da  conduta  que  o  motiva,  as  correccións  que
puidesen corresponder e o nome da persoa instrutora nun prazo de tres días lectivos. Tamén se
comunicará á Inspección Educativa.

• A persoa instrutora dispón de cinco días lectivos para a instrución do Procedemento Corrector,
contados a partir da súa designación. Nas Normas de Organización e Funcionamento aparecerán
recollidos os criterios que seguirá a Dirección para designar instrutor/a.

• Citaranse os/as  alumnos/as ou representantes legais  nun prazo de tres días lectivos.  A non
comparecencia non impide a continuación do proceso de corrección.

• Á vista da proposta da persoa instrutora, a Dirección do centro ditará a resolución escrita do
procedemento de corrección na que deben figurar, cando menos, os seguintes contidos:

◦ Feitos probados.

◦ De ser o caso, circunstancias que reduzan ou acentúen a responsabilidade.

◦ Medidas correctoras que se van aplicar.

• Posibilidade de solicitar diante do Consello escolar,  nun prazo de dous días lectivos desde a
recepción da resolución, a revisión da medida correctora imposta. 

• A Dirección notificará por escrito ao/á alumno/a ou titores/as a resolución adoptada no prazo
dun día lectivo a partir da recepción da proposta do/a instrutor/a. Remitiraa tamén á Xefatura
Territorial. 

1.16.5.3. Requisitos dos procesos de corrección

Conforme o recollido no Artigo 32 do Título III do Decreto 8/2015 os procesos de corrección que
se leven a cabo no centro cumprirán os requisitos seguintes:

• Ter carácter educativo e recuperador.
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• Garantir o respecto dos dereitos de todo o alumnado e procurar a mellora da convivencia no
centro.

• Contribuír a que a alumna ou o alumno corrixida/o asuma o cumprimento dos seus deberes e
mellore as súas relacións con todos os membros da comunidade escolar e se integre no centro.

• Ser proporcionais á gravidade da conduta corrixida.

• O diálogo será a estratexia habitual e preferente para a resolución de conflitos. Non procede no
caso do noso centro o procedemento conciliador por estarmos a falar de alumnado maior de
idade na súa maioría.

• Nos casos en que fose necesario, realizarase a oportuna asistencia e orientación psicopedagóxica
ás vítimas e ás persoas agresoras. 

• Garantiráselle  ao  alumnado  vítima  de  situacións  de  acoso  escolar  a  protección  da  súa
integridade  e  dignidade  persoais  e  do  seu  dereito  á  educación,  e  deberá  primar  sempre  o
interese da vítima sobre calquera outra consideración no tratamento destas situacións.  Esta
protección  garantirase  mediante  medidas  cautelares  que  impidan a  ameaza,  o  control  ou  o
contacto entre vítima e causantes da situación de acoso.

• Ningunha alumna ou alumno poderá ser privada/o do exercicio do seu dereito á educación.

• Non  poderán  imporse  correccións  contrarias  á  integridade  física  e  á  dignidade  persoal  do
alumnado.

1.16.6. Funcionamento da Comisión de Convivencia

É  unha  comisión  delegada  do  Consello  Escolar.  Ten  carácter  consultivo  e  velará  polo
cumprimento do recollido neste Plan de Convivencia.

Está composta polas seguintes persoas: 

• O/A Director/a (preside esta comisión).

• Un/Unha Xefe/a de estudos.

• Un representante do profesorado.

• Un representante do alumnado.

• Un representante do persoal da administración e servizos.

Tras a reunión de Consello Escolar celebrada o día 2 de decembro de 2016 esta comisión quedou
integrada polas seguintes persoas:

• María Xosé Rodríguez Valcárcel (directora).

• Marcos Perille Seoane (Xefe de estudos de adultos).

• Mª Jesús Esteban Quiñoá (representante do profesorado).

• María Jesús Fernández Castro (representante do persoal non docente).

• Sandra Seoane  Álvarez (alumnado). Neste curso académico non contamos con representante do
sector de alumnado.

Ten as seguintes normas de funcionamento: 

• Reúnese no horario fixado. 

• Debe facer propostas de medidas correctoras de carácter educativo. 



Normas de Organización, Funcionamento e Convivencia (NOFC)                   37

• Debe ter autonomía para poder optar por decisións inmediatas.  

• Manterá  unha  reunión  de  carácter  ordinario  por  trimestre  e  cantas  extraordinarias  sexan
necesarias ben por convocatoria da presidencia, ben por petición dunha terceira parte dos seus
membros.

As funcións desta comisión son as recollidas no apartado 4 do Artigo 6 do Decreto 8/2015:

• Elaborar  o  Plan  de  convivencia  do  centro  e  dinamizar  todos  os  sectores  da  comunidade
educativa,  incorporando  as  súas  iniciativas  e  achegas  no  procedemento  de  elaboración,
desenvolvemento e seguimento do citado plan. 

• 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. 

• 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, na cal se
reflictan as iniciativas no ámbito do centro sobre a materia. Esta memoria será aprobada polo
Consello Escolar e formará parte da memoria anual do centro.

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

No noso centro as funcións que requirirán unha maior atención son as seguintes: 

• Absentismo escolar.

• Agresión grave, física, moral, psicolóxica (bullying), ou discriminación grave contra os membros
da comunidade escolar. 

• Situacións reiteradas de disrupción na aula.

• Falla de respecto aos membros da comunidade educativa.

• Casos graves de utilización incorrecta e descoido dos bens e instalacións do centro. 

• Actos inxustificados que perturben gravemente o normal desenvolvemento da actividade do
centro. 

1.16.7. Estratexias para a Difusión do Plan de Convivencia

O equipo directivo levará a cabo as actuacións necesarias para que o Plan de convivencia sexa
coñecido, aplicado e valorado por todos os sectores da comunidade educativa. Así mesmo, levará a cabo
as actuacións necesarias para difundir as normas de convivencia na comunidade educativa.
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A difusión do Plan será obxecto de traballo nas sesións de titoría na ESA. Asemade, unha vez
aprobado polo Consello Escolar, publicarase na páxina web do centro. Tamén se incluirán os puntos
fundamentais  do  mesmo  na  información  inicial  que  se  facilita  a  comezo  de  curso  a  alumnado  e
profesorado.

1.16.8.  Protocolo para a Prevención,  Detección e  Tratamento das  Situacións de
Acoso Escolar

De acordo co establecido no Artigo 28 da Lei 4/2011, do 30 de xuño, considérase acoso escolar
calquera forma de vexación ou malos tratos continuados no tempo dun alumno ou alumna por outro ou
outra ou outros, xa sexa de carácter verbal, físico ou psicolóxico, incluído o illamento ou baleiro social,
con independencia do lugar onde se produza. Terán a mesma consideración as condutas realizadas a
través de medios electrónicos, telemáticos ou tecnolóxicos que teñan causa nunha relación que xurda
no ámbito escolar.  O  acoso escolar terá a consideración de conduta gravemente prexudicial  para a
convivencia, consonte o establecido no Artigo 38 do Decreto 8/2015.

1.16.8.1 Criterios de identificación do acoso escolar:

Deben cumprirse tres criterios diagnósticos simultáneos:

• A existencia de intención de facer dano: debe existir unha vítima concreta, indefensa e unha
persoa agresora que lle fai dano conscientemente.

• A repetición  das  condutas  agresivas:  existencia  dunha acción  agresiva repetida,  durante  un
período longo de tempo e de forma recorrente.

• A duración no tempo: co establecemento dun esquema de abuso de poder desequilibrado entre a
vítima e a persoa ou persoas agresoras. 

Podemos tipificar os seguintes tipos de acoso:

• Exclusión e marxinación social (tanto activa coma pasiva).

• Agresión verbal: insultos, alcumes ofensivos…

• Agresión física (pegar, agochar, danar, roubar obxectos dos outros/as).

• Ameazas/Chantaxe.

• Acoso sexual físico  ou verbal.

Para erradicar as situacións de acoso escolar debemos ter presente o seguinte:

• Intervir ao primeiro sinal, para que a violencia non se agrave nin se repita.

• Existen tres papeis que hai que previr, intervindo con toda a comunidade educativa: 

◦ O de persoa agresora.

◦ O de vítima.

◦ O  de  persoa  espectadora  pasiva,  que  sendo  coñecedora  da  situación  non  fai  nada  para
evitala.

No centro contémplanse as seguintes previsións:

• Realización  de  campañas  de  sensibilización  contra  o  acoso  escolar,  dirixidas  a  toda  a
comunidade educativa, que axuden a previlo e a preparar para detectalo e reaccionar fronte a el.
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• Establecemento de canles específicas que faciliten ás vítimas a exteriorización das  situacións de
acoso escolar.

• Determinación das medidas que deben adoptarse en caso de detección dunha situación de acoso
escolar para pórlle fin, sen prexuízo das correccións disciplinarias que correspondan. Preverase
a designación por parte da Dirección dunha persoa responsable da atención á vítima de entre o
persoal do propio centro docente. Esta designación procurarase que recaia sobre unha persoa
coa que a vítima garde unha relación de confianza ou proximidade.

• Garantiráselle  ao  alumnado  vítima  de  situacións  de  acoso  escolar  a  protección  da  súa
integridade  e  dignidade  persoais  e  do  seu  dereito  á  educación,  e  deberá  primar  sempre  o
interese da vítima sobre calquera outra consideración no tratamento destas situacións.  Esta
protección  garantirase  mediante  medidas  cautelares  que  impidan a  ameaza,  o  control  ou  o
contacto entre vítima e causantes da situación de acoso.

• A persoa responsable da dirección do centro ou, de ser o caso, calquera outro membro do equipo
directivo  por  delegación  expresa  desta,  dirixirá  todas  as  actuacións  que  se  deriven  do
desenvolvemento do presente protocolo.  

No noso centro, as estratexias organizativas e de prevención serán as seguintes:

• Potenciar o funcionamento da Comisión da convivencia do centro.  

• Difundir entre a comunidade educativa, a través de diferentes medios, o Plan de convivencia e as
Normas de Organización e Funcionamento. 

• Garantir que todos os membros da comunidade educativa coñezan os seus dereitos e deberes.  

• Organizar o centro respectando a diversidade e promovendo a aceptación desta como un valor
positivo, fomentando a inclusión.  

• Impulsar nas concrecións curriculares o desenvolvemento de todas as competencias básicas, en
especial a competencia social e cidadá.  

• Rexistrar os conflitos que se producen no centro co fin de ter unha visión global e introducir as
modificacións necesarias na regulación da convivencia do centro.  

• Divulgar entre o profesorado e alumnado orientacións básicas sobre o acoso e a súa prevención.  

• Informar dos protocolos de información ante unha situación de acoso.  

• Establecer canles para a denuncia  de situacións  de acoso con garantía de confidencialidade:
caixa de reclamacións, queixas e suxestións… 

• Formar o alumnado: potenciar o uso positivo das TIC e o espírito crítico ante os contidos aos que
acceden,  ser  coidadoso  cos  datos  persoais,  onde  aparecen  e  a  quen  se  proporcionan;  non
responder a provocacións a través dos medios tecnolóxicos.

Nas aulas, as estratexias organizativas e de prevención serán as seguintes:

• Realizar actividades de titoría no grupo referidas a relacións no grupo, fomento da amizade,
tarefas colaborativas, sensibilización fronte ao maltrato, conciencia da importancia do coidado
das relacións afectivas e emocionais dos adolescentes e análise das relacións interpersoais.  

• Traballar  no  grupo  habilidades  sociais  asertivas  e  de  autocoñecemento  que  capaciten  o
alumnado para dar respostas axeitadas en diferentes contextos.

• Utilizar sesións de titoría e xuntas de avaliación para detectar posibles situacións de acoso e/ou
ciberacoso, analizando tamén os casos de absentismo escolar.  
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1.16.8.2. O ciberacoso    

Na Lei 4/2011 proponse unha extensión da definición do acoso escolar, indicando que terán a
mesma consideración as condutas de acoso realizadas a través de medios electrónicos, telemáticos ou
tecnolóxicos  que  teñan  causa  nunha  relación  que  xurda  no  ámbito  escolar.  Tamén  se  recolle  que
poderán  corrixirse  disciplinariamente  as  posibles  condutas  contrarias  ás  normas  de  convivencia
realizadas mediante o uso de medios electrónicos telemáticos ou tecnolóxicos que teñan conexión coa
actividade escolar.

Amais, na mesma Lei 4/2011, establécense entre as condutas gravemente prexudiciais para a
convivencia 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 membros da comunidade educativa. 

1.16.8.2.1. Protocolo de actuación

a) Primeira fase: Coñecemento da situación. Identificación e comunicación   

Non existen fórmulas que poidan aplicarse á xeneralidade dos episodios de acoso escolar.  O
esencial é analizar as características específicas de cada caso dispoñendo da información máis completa
posible: antecedentes, persoas implicadas, frecuencia e gravidade dos feitos, idade, tipo de maltrato...  

O acoso escolar ten que ser comunicado a outras persoas que non estean involucradas. 

1) Comunicación sobre unha posible situación de acoso escolar.

Calquera membro da comunidade educativa (alumnado, profesorado, persoal non docente) que
teña coñecemento ou sospeitas, por calquera medio, dunha situación de acoso  ten a obriga de poñelo en
coñecemento do titor/a, quen lle trasladará a información ao director ou directora. É imprescindible
coidar a confidencialidade e a discreción nos procesos de comunicación.  

Esta primeira comunicación da situación poderá facerse de diferentes xeitos:

◦ Alumnado:  caixa  de  reclamacións,  queixas  e  suxestións  do  centro,  aula  de  titoría,
comunicación verbal a un membro do profesorado ou persoal non docente.   

◦ Profesorado:  comunicación  á  persoa  titora  do  alumnado  implicado  e/ou  á  persoa
responsable da dirección.  

◦ Persoal de administración e servizos: comunicación ao titor do alumnado implicado e/ou á
persoa responsable da dirección.   

◦ Persoas alleas ao centro: comunicación directamente á persoa responsable da dirección.     

A continuación, rexistrarase de forma escrita a comunicación desta posible situación de acoso
escolar mediante o emprego do anexo I que figura no Protocolo Xeral de prevención, detección e tratamento
do acoso escolar e ciberacoso (en adiante Protocolo).   

En  calquera  caso,  o  receptor  ou  receptora  da  información  sempre  informará  o  director  ou
directora ou, na súa ausencia, a algún membro do equipo directivo.   

2) Medidas urxentes de protección á presunta vítima.  

Ao mesmo tempo, a persoa responsable da dirección do centro establecerá as medidas urxentes
oportunas  de  protección  á  presunta  vítima.   Entre  estas  medidas  urxentes  poderán  adoptarse  as
seguintes:  

◦ Vixilancia específica das persoas indicadas.
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◦ Medidas cautelares que impidan o contacto entre a suposta vítima e a persoa ou persoas
causantes da posible situación de acoso.  

◦ Asignación dunha persoa responsable de atención e apoio á presunta vítima.    

3) Designación dunha persoa responsable da atención e apoio á presunta vítima (anexo II do
Protocolo).

A  persoa  titular  da  dirección  do  centro  designará  unha  persoa  responsable  da  atención  á
presunta  vítima  entre  o  profesorado  do  propio  centro.  Procurarase,  cando  sexa  posible,  que  a
designación recaia sobre unha persoa coa que a vítima garde unha relación de confianza e proximidade.
Esta persoa será convocada a unha reunión, da que se levantará acta, na que recibirá a información
pertinente.   

4) Primeira comunicación ás familias do alumnado implicado, no caso de seren menores de idade
(anexos III e IV do Protocolo).

Posteriormente, a persoa responsable da dirección do centro, e coa debida cautela,  poñerá a
situación  en  coñecemento  das  familias  do  alumnado  implicado.  Paralelamente  realizarase  esta
comunicación por escrito a través dos anexos III e IV do Protocolo.  

5) Nomeamento dunha persoa responsable da tramitación (anexo V do Protocolo).   

A Dirección do centro designará unha persoa responsable da tramitación do protocolo.  Esta
persoa será convocada para recibir a información pertinente a unha reunión da que se levantará acta.
Entre a información facilitada nesta primeira reunión estará a relativa aos feitos e a todos os trámites
realizados  ata  o  momento  deste  nomeamento;  a  copia  dos  partes  de  incidencia  e  das  medidas
correctoras de todo o curso que lle afecte ao alumnado implicado; os datos de absentismo escolar e o
informe do titor/a deste alumnado.   

Esta persoa será a encargada de comunicarse con todos os suxeitos implicados, de recadar a
información necesaria e comunicarlla nunha reunión, da que se redactará a acta, á dirección do centro
para adoptar as medidas oportunas e, de ser o caso, será tamén a persoa responsable da tramitación do
correspondente expediente disciplinario se definitivamente se conclúe que se trata dun caso de acoso
escolar.   

En todas as súas actuacións, esta persoa deberá ter en consideración que, en caso de incoarse un
expediente disciplinario, o prazo máximo para a súa resolución será de doce días lectivos dende que se
tivo coñecemento dos feitos, tal como recolle o Artigo 25.7 da Lei 4/2011.  

O seu nomeamento debe ser coñecido polo profesorado titor do alumnado implicado, de forma
que se facilite a colaboración entre estes e a comunicación de calquera incidencia relevante que puidese
acaecer con respecto á situación denunciada.  

A persoa que desempeñe esta función deberá ser nomeada entre o profesorado do propio centro.

6) Comunicación a outros profesionais educativos e/ou outros axentes externos (anexo VI do
Protocolo)   

Se  se  considera  necesario  e  oportuno,  e  sempre  en  función  da  valoración  inicial,  a  persoa
responsable da dirección do centro poderá requirir a colaboración de calquera membro da comunidade
educativa e doutras instancias externas ao centro (sociais, sanitarias, xudiciais...).   

Cantas  actuacións  se  desenvolvan  realizaranse  sempre  tendo  presente  a  imprescindible
confidencialidade de todo o proceso.    
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b) Segunda fase: Recollida de información. Rexistro (anexo VII)

Trátase  dunha  fase  na  que  o  principal  obxectivo  é  o  de  recadar  os  datos  necesarios  para
dilucidar se os feitos denunciados constitúen ou non unha situación de acoso escolar.   

No caso de incoarse expediente disciplinario, toda a información recollida nesta fase formará
parte deste expediente.   

A información debe recollerse dun xeito discreto, por escrito e a través de diversas fontes e
procedementos:  observación directa,  entrevistas individuais  con citas previas ao alumno ou alumna
acosado/a, alumnado acosador, familia do alumno ou alumna acosado/a no caso dos menores de idade,
titor/a e profesorado de aula, compañeiras ou compañeiros.     

Os procedementos empregados nesta fase deberán garantir a confidencialidade da información
facilitada e recollerán, cando menos: 

◦ Datos identificativos do centro e alumnado afectado.

◦ Persoa que recolle a demanda.

◦ Persoa que comunica a situación.

◦ Recollida inicial de datos sobre o tipo e gravidade do acoso denunciado.

◦ Lugares onde se produce o acoso, aínda que se producise fóra das instalacións do centro.

◦ Feitos observados:

▪ Entrevista  individual  á  vítima.  Citación  do  alumno  ou  alumna  acosado/a  a  unha
entrevista (anexo VIII do Protocolo).

• O obxectivo desta entrevista será proporcionarlle apoio e protección á alumna ou
alumno que o sofre, rachar co illamento social que permitiu a aparición do acoso e,
ao mesmo tempo, obter a súa información ao respecto. 

▪ Entrevista individual á persoa ou persoas responsable/s do acoso. Citación do alumnado
acosador a unha entrevista (anexo IX do Protocolo).

• O obxectivo desta entrevista será o de recoller a información dende o punto de vista
da persoa ou persoas agresora/s, amosar a postura do centro de tolerancia cero ante
as agresións e que tome ou tomen conciencia das consecuencias da súa conduta para
a vítima e para eles ou elas mesmos/as.

▪ Entrevista  individual  ás  persoas  observadoras/espectadoras.  Citación  dos  demais
alumnos ou alumnas implicados/as a unha entrevista (anexo X do Protocolo).

▪ Recollida de información das persoas “espectadoras/observadoras”, que son os membros
da comunidade educativa que poden coñecer os feitos pero non participan activamente
neles. 

• Trátase de contrastar a información achegada por estas persoas coa obtida da persoa
acosada  e  da  persoa  ou  persoas  acosadora/s,  coa  finalidade  de  poder  garantir  a
veracidade dos feitos.  

▪ No caso de que sexa máis dunha persoa, as entrevistas deben ser realizadas de forma
individual.  

▪ Entrevista individual ás familias. Citación para entrevista ás familias da persoa acosada e
da  persoa  ou  persoas  acosadora/s  (anexos  XI  e  XII  do  Protocolo),  no  caso  de  seren
menores de idade.

◦ Solicitude de asesoramento e/ou apoio técnico do Departamento de Orientación do centro
(anexo XIII do Protocolo) ou, no seu defecto, do Equipo de Orientación Específico.
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▪ A persoa responsable da tramitación poderá solicitar asesoramento e/ou apoio técnico
da persoa que ocupe a Xefatura de orientación do centro cando o considere necesario e
oportuno para o desenvolvemento do proceso.   

◦ Solicitude de asesoramento a outros profesionais educativos e/ou organismos ou axentes
externos, especialmente no caso de ciberacoso (anexo XIV do Protocolo).  

▪ Cando  se  considere  oportuno,  a  persoa  responsable  da  tramitación,  poderá  solicitar
asesoramento  a  outros  profesionais  educativos  como  son  os  Equipos  de  Orientación
Específicos e a Inspección Educativa, en calquera momento do proceso.  

Amais, a complexidade das situacións de ciberacoso pode derivar na necesidade de consulta e
asesoramento a organismos ou axentes externos ao centro.

Unha vez rematado o proceso de recollida de información, rexistraranse nun documento todos
os datos relevantes para proceder á súa análise.   

c) Terceira fase: Análise da información e adopción de medidas    

1) Análise da información (anexo XV do Protocolo). 

Unha vez recadada toda a información sobre os feitos acontecidos, deberá ser comunicada polo
responsable da tramitación á Dirección do centro, quen precisará se a situación detectada é ou non un
caso de posible acoso e, de ser o caso, acordará as medidas que cómpre adoptar.  

As actuacións que constitúan acoso escolar considéranse condutas gravemente prexudiciais para
a convivencia e non poderán ser corrixidas sen a previa instrución dun expediente disciplinario. Unha
vez iniciada a tramitación deste expediente, a persoa titular da dirección do centro notificarallo:  

◦ Ao alumnado implicado e ás súas familias, no caso de ser menores de idade.

◦ Ao servizo de Inspección Educativa correspondente. 

◦ Ao profesorado titor do alumnado implicado.  

Cando as situacións conflitivas transcendan dos recursos e competencias do sistema educativo
ou  cando  os  órganos  responsables  do  centro  sintan  que  non  poden  abordar  o  problema,  poderá
solicitarse axuda externa e poñelo en coñecemento dos servizos competentes.

2) Adopción de medidas (anexo XVI do Protocolo).

Con independencia de que proceda ou non a instrución dun expediente disciplinario, unha vez
analizada a información, a persoa responsable da tramitación elaborará unha proposta de medidas que
haberá que poñer en marcha no centro, nas aulas afectadas e co alumnado implicado.  

A  persoa  responsable  da  dirección  do  centro,  tomando  en  consideración  esta  proposta,
ditaminará as medidas definitivas que hai que adoptar. Entre elas están as seguintes:

◦ Medidas de protección á vítima:  Con independencia das medidas adoptadas con carácter
urxente para protexer a persoa acosada, deben artellarse outras neste momento do proceso.
Algunhas destas medidas poderían ser:  

▪ Vixilancia específica das persoas implicadas (acosada e acosadora/s). 

▪ Asignación dunha “persoa responsable de apoio e atención á vítima” á que a vítima
poida acudir cando o necesite. 

▪ Concertar encontros periódicos para facer seguimento da situación. 

▪ Actividades para desenvolver nas titorías do centro enfocadas á mellora das habilidades
sociais.  
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▪ De  ser  necesario,  cambio  de  grupo  temporal  ou  definitivo  da  persoa  ou  persoas
acosadora/s, logo do oportuno expediente disciplinario.  

▪ Apertura de expediente disciplinario á persoa ou persoas agresora/s (no caso de que se
confirme o acoso). 

▪ Derivar  a  servizos  de  profesionais  especializados  externos  as  persoas  implicadas,  se
procede, para abordar tratamentos específicos que poidan reforzar o labor efectuado no
centro. 

▪ Comunicación ao Ministerio Fiscal, se o feito puidese constituír delito ou falta penal.   

◦ Medidas reeducadoras e correctoras para a persoa ou persoas agresora/s.

▪ Medidas  reeducadoras  para  a  persoa  ou  persoas  agresora/s:  Como  actuacións
complementarias  ás  medidas  correctoras  concluídas  logo  do  oportuno  expediente
disciplinario,  é  preciso  desenvolver  coa  persoa  ou  persoas  agresora/s  medidas
reeducadoras coma as seguintes:   

• Formación específica sobre as consecuencias da conduta: pedir desculpas á vítima,
traballos escritos de reflexión e concienciación sobre os feitos, as súas consecuencias
e o xeito de compensar os danos. 

• Derivación a servizos especializados externos para abordar tratamentos específicos,
se procede.  

◦ Medidas correctoras para a persoa ou persoas agresora/s (anexos XVII e XVIII do Protocolo).

▪ Unha  vez  confirmada  a  situación  de  acoso,  requirirase  a  tramitación  do  oportuno
expediente disciplinario. Para a tramitación deste expediente disciplinario, a Dirección
do centro facilitaralle á persoa que o tramite a seguinte documentación:  

• Normativa de referencia. 

• Esquema cos pasos e prazos que hai que seguir para a súa tramitación (anexo XVII do
Protocolo). 

• Modelos  do  procedemento  e  proposta  de  resolución  do  expediente  disciplinario,
sexa  mediante  un  procedemento  común  ou,  de  ser  o  caso,  mediante  un
procedemento conciliado de corrección (anexo XVIII do Protocolo).  

As  condutas  gravemente  prexudiciais  para  a  convivencia  nos  centros  docentes  poden  ser
corrixidas de acordo coas medidas reguladas no Artigo 21 da Lei 4/2011 e a normativa que a desenvolve e
aparecen explicitadas noutro lugar deste documento.

◦ Outras medidas.

▪ Co grupo-clase e co alumnado espectador/observador.

• Campañas de sensibilización, mediación e apoio entre compañeiros e compañeiras,
programas de habilidades sociais, de comunicación e empatía… 

• Actividades  que  posibiliten  o  rexeitamento  e  a  denuncia  explícita  de  condutas
violentas na convivencia entre iguais.

• Desenvolver estratexias de axuda entre iguais e traballos cooperativos. 

• Analizar as consecuencias dos comportamentos. 

• Realizar  actividades  de  adestramento  para  actuar  ante  diferentes  situacións  de
maltrato. 
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▪ Co equipo docente.

• Formación para  saber  como detectar e  intervir  na aula  ante  situacións  de  acoso
escolar. 

• Acordar e unificar criterios de actuación. 

• Apoiar e facilitar o labor do profesorado titor. 

• Colaborar coa Dirección do centro na xestión dos problemas de convivencia e apoiar
e facilitar o labor da persoa responsable da tramitación do protocolo e da persoa
responsable de apoio e atención á vítima no desenvolvemento das funcións para as
que foron nomeadas.   

◦ Comunicación á Inspección Educativa (anexo XIX).

▪ A persoa responsable da dirección do centro realizará esta comunicación á Inspección
Educativa nos seguintes casos:

• Cando  se  confirma  a  situación  de  acoso  escolar  e  se  procede  á  tramitación  do
procedemento do correspondente expediente disciplinario 

• Cando haxa coñecemento da existencia de denuncia policial ou denuncia xudicial. 

• Cando o solicite, de oficio, a propia Inspección Educativa.  

▪ Esta comunicación recollerá, cando menos: 

• A información recollida no centro. 

• As actuacións realizadas e as datas nas que se levaron a cabo. 

• A información complementaria que se considere relevante ao respecto.  

d) Cuarta fase: Seguimento das medidas adoptadas. Rexistro (anexo XX do Protocolo)    

Unha vez adoptadas as medidas previstas, o director ou directora do centro, ou a persoa na que
delegue, deberá realizar un seguimento da situación coa intención de que non se volva producir e de
observar os  cambios  reais  no comportamento individual  do alumnado protagonista  da situación de
acoso e do grupo onde tivo lugar.  

Este seguimento levarase a cabo coa intención de comprobar o cumprimento e a pertinencia das
medidas adoptadas, tanto das de carácter urxente, no momento de coñecemento da situación, coma das
restantes establecidas no desenvolvemento do protocolo.  

A  este  efecto,  débense  programar  encontros  periódicos,  especialmente  coa  vítima,  para
comprobar se a actuación foi eficaz.   

A Dirección debe responsabilizarse de que se leven a cabo as medidas previstas e informará á
Inspección Educativa do seu grao de cumprimento, segundo a temporalización prevista.  

1.16.9. Seguimento, Avaliación e Mellora do Plan de Convivencia

A  modo  de  conclusión,  cómpre  sinalar  que  este  plan  responde  a  un  desexo  de  mellora  da
convivencia no centro, dado que a experiencia demostra que non temos graves conflitos. Unha vez que
se poña en práctica, ao final de cada curso, comprobarase se as medidas adoptadas foron efectivas. En
función  dos  resultados  desta  implantación  deseñaremos  propostas  para  mellorar  os  puntos  débiles
detectados. 

Ao final do curso escolar realizarase unha sondaxe entre a comunidade educativa para reformar
o plan, se fose necesario, e propoñer os cambios que se precisen. 
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É responsabilidade da comunidade educativa a avaliación deste Plan de Convivencia nos termos
que se indican de seguido:

• O equipo directivo debe garantir a participación na avaliación do Plan de Convivencia de todos
os sectores da comunidade educativa.

• A Comisión de Convivencia  debe elaborar,  ao rematar  cada curso escolar,  a  correspondente
memoria,  de  acordo  cos  datos  e  coas  conclusións  extraídas  do  proceso  de  seguimento  e
avaliación e coas  propostas  de mellora que se consideren necesarias.  O Consello escolar,  en
pleno, por proposta da súa comisión de convivencia, aprobará a memoria do Plan de convivencia
elaborada por esta. Esta memoria formará parte da memoria anual do centro. 

1.17. PROTOCOLO EN CASO DE FERIDAS E URXENCIAS MÉDICAS

• Chamar en prioridade ao 061

• Contactar coa familia

1.18. PROTOCOLO EN CASO DE EVACUACIÓN

• A orde de evacuación daraa a directora do centro ou outro membro do equipo directivo que a
substitúa.

• Chamar os bombeiros en caso de incendio e a policía en todos os casos.

• Evacuar o centro seguindo as instrucións do folleto informativo elaborado pola empresa NOR
PREVENCIÓN e dos plans de evacuación pendurados en cada andar.

• O punto de encontro será o espazo do parque que figura nos folletos.

1.19. RELACIÓNS EXTERIORES DO CENTRO

O centro manterá relacións co Concello a través do representante do mesmo no Consello Escolar.

Terá  tamén  relacións  co  resto  dos  centros  da  cidade  de  ensino  ordinario  e  de  ensinanzas
especiais,  así  como  co  resto  das  EPA  de  Galicia,  especialmente  neste  último  caso  para  cuestións
organizativas e pedagóxicas.

Asemade, colaboraremos cos Centros Sociais da cidade e Servizos de Menores e poñeremos á súa
disposición a información que se nos requira sempre no ámbito das competencias mutuas e contando
coa aprobación do alumnado maior de idade.

1.20. DISPOSICIÓNS FINAIS

O  contido  das  presentes  Normas  de  Organización,  Funcionamento  e  Convivencia  do  centro
difundiranse entre todos os membros da Comunidade Educativa. Na Secretaría haberá sempre unha
copia a disposición de calquera persoa pertencente ó Centro. 

O Equipo Directivo, O Claustro de Profesores, ou calquera dos outros sectores representados no
Consello Escolar, poderán presentar propostas de modificación ó presente documento, previo acordo da
maioría  absoluta  dos  membros.  Tamén  poderán  propoñer  modificacións  un  terzo  dos  membros  do
Consello Escolar. As propostas de modificación serán aprobadas se os dous terzos do Consello Escolar
son favorables, nese caso, as modificacións entrarán en vigor ó día seguinte da súa aprobación. 

A interpretación destas NOFC, en caso de dúbida, é competencia do Consello Escolar. 
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Na páxina web do centro pendurarase unha copia destas NOFC.

Difundirase a existencia deste documento a principios de curso, nas primeiras reunións de CCP,
Claustro, Comisión de Convivencia e Consello Escolar así como á persoa delegada do alumnado.

Realizarase unha revisión anual contando coas achegas dos membros da comunidade educativa.

O Director do centro, previo informe da Comisión de Convivencia, terá facultade para resolver os
casos de quebranto da convivencia non contemplados neste Regulamento. 

O  réxime  disciplinario  establecido  nestas  NOFC  é  independente  das  responsabilidades  civís,
penais  e  administrativas  en  que  poida  incorrer  calquera  membro  da  comunidade  segundo  as
disposicións vixentes que lle sexan aplicables. 

Este Regulamento entrará en vigor ó día seguinte da súa aprobación polo Consello


