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1.MARCO LEGAL 

-A Lei Orgánica 2/2006 de Educación (LOE), modificada en diversos aspectos pola Lei 
Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, recolle a competencia social e cidadá e considera 
principios do sistema educativo a educación para a prevención de conflitos e para a resolución 
pacífica dos mesmos, así como a non violencia en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e 
social. En concreto, na etapa da Educación Secundaria Obrigatoria, o artigo 23.d menciona como 
obxectivo: “fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas 
súas relacións cos demais, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo, os 
comportamentos sexistas e resolver pacificamente os conflitos”. 
 
-No contexto galego, a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da 
comunidade educativa, establece, no seu artigo 10.1 que “o proxecto educativo de cada centro 
docente incluirá un plan de convivencia que recolla e desenvolva os fins e principios establecidos 
no artigo 3 desta lei e os regulados nas leis orgánicas sobre a materia. O devandito plan integrará 
o principio de igualdade entre homes e mulleres e establecerá, sobre a base dun diagnóstico 
previo, as necesidades, os obxectivos, as directrices básicas de convivencia e as actuacións, 
incluíndo  a mediación na xestión de conflitos, e conterá actuacións preventivas, reeducadoras e 
correctoras”. Isto mesmo tamén se recolle no artigo 11 do Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, 
polo que se desenvolve a Lei 4/2011. 
 
-A Circular 10/2010, pola que se ditan instrucións para unificar liñas de actuación e establecer 
accións prioritarias dos servizos de orientación educativa e profesional, destácase entre as 
actuacións relacionadas coa convivencia e a educación en valores, a importancia de “deseñar e 
poñer en práctica programas destinados á promoción da convivencia e á resolución pacífica de 
conflitos”. 

-O Decreto 229/2011, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado nos centros 
docentes da Comunidade Autónoma de Galicia, en relación á mellora continua de calidade, 
advírtese que “ditos centros priorizarán, entre outras actuacións, as que promovan a convivencia 
no centro escolar”. 
 
-O Protocolo Xeral de Prevención, Detección e tratamento do Acoso Escolar e Ciberacoso 
da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. 
 
-O Protocolo Educativo para a Prevención e o Control do Absentismo Escolar en Galicia. 
 
2.ANÁLISE DA SITUACIÓN 
 
2.1. O centro e a comunidade educativa 
 
O IES está situado no concello de Alfoz, na zona rural da Mariña Lucense, a 90 quilómetros de 
distancia de Lugo capital.  É un centro de titularidade pública que se  creou no curso 1996/97 e 
nel impártese unicamente a etapa da educación secundaria obrigatoria. No curso actual ten 4 
unidades (unha por cada curso da etapa).   
Na  última avaliación de diagnóstico, realizada pola Consellería de Educación no curso 
2013/2014 ao alumnado de 2º de ESO, atribuíse a este centro un ISEC (índice socioeconómico 
e cultural) baixo.  
Alumnado: 
O alumnado procede, principalmente,  de dous C.E.I.P., o “Castro de Ouro” de Alfoz, e o “Santa 
María do Valadouro”, do Valadouro. O alumnado ten unha idade comprendida entre os 12  e os 
16 anos, aínda que tamén hai unha pequena porcentaxe que, por mor das repeticións, está 
escolarizado na ESO ata os 17 ou 18 anos. Cando rematan a ESO continúan estudos de 
bacharelato ou formación profesional nos institutos de Foz ou Burela (e, en menor medida, nos 
de Viveiro e Ribadeo). A actitude cara ao estudo do alumnado é desigual. O profesorado que 
traballou en institutos máis grandes manifesta que é moi satisfactorio traballar con alumnado da 
zona rural xa que o seu bo comportamento facilita a función docente. 
 
Profesorado: 
Ten un claustro de quince profesores dos que trece teñen destino definitivo no centro, sendo o 
tempo medio de permanencia do mesmo 12 anos. Catro son mestres de primaria adscritos a 
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secundaria: unha mestra de ciencias naturais, un mestre de ciencias sociais, unha mestra de 
inglés e unha mestra de pedagoxía terapéutica. Once son profesores de ensino secundario das 
seguintes especialidades: Francés, Inglés, Galego, Debuxo, Educación Física, Tecnoloxía, 
Música, Bioloxía, Relixión, matemáticas e Orientación Educativa.  
 
Familias: 
O nivel de estudios dos pais/ nais dos alumnos do centro é maioritariamente de estudios 
primarios; unha pequena porcentaxe con  bacharelato ou formación profesional; e unha minoría 
con estudios superiores. O 95% son galegofalantes. A xunta directiva da AMPA (asociación de 
pais e nais de alumnos) ten unha actitude moi colaboradora  co centro. A actitude e colaboración 
dos pais a nivel individual é desigual. Aínda que a maioría das familias soen implicarse no 
proceso educativo dos seus fillos, e con frecuencia requiren información sobre o sistema 
educativo e as súas futuras conexións académicas e profesionais, unha pequena porcentaxe 
presenta un nivel baixo de colaboración co centro. 
Persoal non docente: unha auxiliar administrativa con destino definitivo, 2 subalternas con 
destino definitivo, dúas limpadoras con destino definitivo. 
 
2.2. A convivencia  
 
Concibimos a convivencia escolar como a  capacidade que teñen as persoas de vivir con outras 
nun marco de respecto mutuo e de solidariedade recíproca, expresada na relación harmoniosa 
e sen violencia entre os diferentes actores e estamentos da comunidade educativa. Ten un 
enfoque formativo, ao tratarse dunha aprendizaxe enmarcada en obxectivos fundamentais e 
transversais e, á súa vez, é unha responsabilidade compartida por toda a comunidade educativa. 
 
Despois de dezanove cursos escolares,  podemos afirmar que no noso centro non existiron 
problemas graves de convivencia. O clima do centro é, en xeral, positivo e o sistema de relacións, 
tanto dentro dos diferentes sectores da Comunidade Educativa como entre eles, é correcto e 
respectuoso; o máis salientable é que : 
 

• -A totalidade do profesorado considera que a convivencia no centro mellorou nos últimos 
tres anos. 

• -O tipo de conduta problemática máis frecuente ten que ver co incumprimento das 
obrigas relacionadas co deber básico de estudo e coas condutas disruptivas nas aulas. 

• -A maior parte do alumnado manifesta atoparse ben na clase e no  centro e levarse ben 
cos compañeiros.  

• -Unha pequena parte do alumnado admite cometer algunha conduta negativa (faltas de 
respecto, agresión entre iguais...); outra pequena parte sentiuse, nalgún momento, 
vítima dalgunha conduta negativa. 

• As familias danlle bastante importancia (porque creen que inflúe moito no rendemento 
académico) ás amizades, ao grupo de alumnos/as que forma a aula, aos recursos e á 
motivación. Tamén consideran moi importante a relación co profesorado. 

 

3.OBXECTIVOS ESPECÍFICOS 

-Divulgar entre todos os membros da comunidade educativa o plan de convivencia para que 
tomen conciencia da necesidade de coñecer e respectar os dereitos e deberes do alumnado, do 
profesorado, dos pais e nais e do persoal de administración e servizos. 

-Sensibilizar á  comunidade educativa na loita contra o acoso escolar e o ciberacoso escolar. 

-Sensibilizar á comunidade educativa no fomento da  igualdade entre homes e mulleres e na 
prevención da violencia de xénero. 

-Sensibilizar á comunidade educativa na non discriminación por razón de raza, sexo, procedencia 
e condición persoal ou social. 

-Informar á comunidade educativa sobre os mecanismos de denuncia ante condutas contrarias 
ás normas de convivencia. 



 

4 
 

-Potenciar, dentro do plan de acción titorial, todas aquelas actividades que favorezan a 
convivencia 

-Manter, por parte do profesorado, unha liña de conduta coherente, uniforme e sistemática no 
tratamento da orde e a disciplina. 

-Asegurar a orde interna que permita acadar en grao óptimo os obxectivos educativos do noso  
centro.  

-Concienciar á toda a comunidade da necesidade de corrixir todos os actos de indisciplina. 

-Desenvolver o interese polo traballo cooperativo e solidario, fomentando o traballo en equipo 
como factor de eficacia fronte ao excesivo individualismo. 

4.ACTUACIÓNS ORGANIZATIVAS, CURRICULARES E DE COORDINACIÓN QUE FAVOREZAN A 
CONVIVENCIA INCLUÍNDO MEDIDAS PREVENTIVAS E DE SENSIBILIZACIÓN 

Difusión á comunidade educativa, a través de diferentes medios, do Plan de convivencia e das 
NOF. 

• Responsables: Equipo directivo, Comisión de convivencia, titores/as coa colaboración 
do departamento de orientación. 

• Procedementos: nas reunións individuais e colectivas coas familias, nas horas de titoría 
lectiva co alumnado; a través da páxina web; na documentación que se entrega ao 
profesorado a principios de curso. 

• Recursos: documentos en material impreso e dixital, presentacións Power Point 
elaboradas ao efecto. 

• Procedementos: charlas, debates, busca de información na Rede. 

Estilo de dirección que favoreza a participación e a comunicación dos problemas (liderado). 

✓ Dialogar e saber escoitar. 
✓ Potenciar relacións positivas entre o profesorado. 
✓ Axudar a resolver calquera conflito que se presente. 
✓ Toma de decisións nos momentos críticos. 
✓ Adoptar estratexias organizativas que posibiliten a implicación de todo o profesorado 

no desenvolvemento do plan de convivencia. 
✓ Promover a participación de todo o profesorado na elaboración e revisión dos 

documentos do centro, destacando os valores e normas que pretenden desenvolver 
actitudes prosociais de igualdade, respecto e diálogo. 

✓ Fomentar o consenso na toma de decisións. 
✓ Organización de grupos de traballo que favorezan as relacións persoais. 

Reunións periódicas da xefatura de estudos cos titores/as e a xefatura do departamento de 
orientación co obxecto de deseñar accións conxuntas para a mellora da convivencia no centro.  

• Responsables: a xefatura de estudos debe de coordinar e dirixir esta acción. 

• Temporalización: a principios de curso e trimestralmente. 

• Procedementos: avaliarase o que se esta a facer e deseñaranse novas accións acordes 
coas necesidades que vaian xurdindo. 
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-Actividades de acollida para o alumnado que se matricula por primeira vez no centro e para 
as súas familias, que faciliten o coñecemento das normas de convivencia, tanto xerais do 
centro como particulares da aula, especificando os dereitos e deberes do alumnado e as 
correccións ou medidas que, de ser o caso, se apliquen. 

• Responsables: equipo directivo, titores/as co asesoramento da orientadora. 

• Destinatarios: alumnado e familias. 

• Procedementos: charlas. 

• Recursos: material impreso e dixital. 

• Temporalización: antes de que empece o curso no caso do alumnado que se incorpora 
en setembro (procedente de primaria ou doutros IES); para o alumnado que se 
incorpora durante o curso, no momento da súa incorporación. 

Impulsar nas concrecións curriculares para os distintos cursos o desenvolvemento de todas as 
competencias básicas, en especial as competencias sociais e cívicas.  

• Responsables: departamentos didácticos. 

• Procedementos nas reunións da Comisión de Coordinación Pedagóxica daranse as 
directrices. 

Medidas de carácter organizativo, que posibiliten a adecuada vixilancia dos espazos e dos 
tempos considerados de risco, como recreos, as entradas e saídas do centro e os cambios de 
clase nos corredores. Mellorar as zonas de ocio, organizar grupos de xogo... 

• Responsables: Equipo directivo, profesorado. 

• Destinatarios: alumnado. 

• Procedementos: a través das normas de organización e dos horarios de gardas. 

• Recursos: profesorado de garda. 

• Temporalización: todo o curso. 

Poñer en coñecemento de toda a comunidade educativa a quen  se pode solicitar  o apoio e o 
asesoramento ante os indicios ou situacións que poden derivar en posible acoso: dirección, 
xefatura de estudos, orientadora, titor ou titora. 

• Responsables: equipo directivo, titores/titoras, orientadora, profesorado en xeral. 

• Destinatarios: familias, alumnado, profesorado. 

• Procedementos:  informando nos claustros, no consello escolar, nas reunións coas 
familias, nas titorías lectivas. 

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

• Responsables: equipo directivo, comisión de convivencia. 

• Procedementos: cada vez que se produza un conflito, por leve que sexa, anotarase no 
libro de faltas. Ademais, os titores farán unha sondaxe trimestral sobre a percepción 
que teñen os alumnos e alumnas do seu grupo sobre o estado da convivencia no centro. 
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• Temporalización: todo o curso; trimestralmente analizarase o rexistro para introducir os 
cambios necesarios. 

Celebración de conmemoracións relacionadas coa convivencia: 25 de novembro, Día 
internacional en contra da violencia de xénero- 3 de decembro, Día internacional das persoas 
con discapacidade-10 de decembro, Día dos dereitos humanos- 30 de xaneiro, Día da Paz- 8 de 
marzo, Día internacional da muller- Tamén se farán actividades específicas próximas a datas de 
celebracións internacionais relacionadas co recoñecemento efectivo de dereitos a persoas 
lesbianas, gays, transexuais, bisexuais e intersexuais. 

• Responsables: xefatura de estudos, titores/as , departamento de orientación. 

• Destinatarios: alumnado. 

• Recursos: bibliografía, documentos de elaboración propia, presentacións PPT, recursos 
da Rede... 

• Metodoloxía: debates, traballo en pequeno grupo, exposición en gran grupo. 

• Temporalización: como mínimo, unha sesión de titoría en cada curso da ESO. 

Potenciar dentro do plan de acción titorial as seguintes actividades a levar a cabo co alumnado 

-Actividades para a sensibilización fronte aos casos de acoso e intimidación. 

-Actividades dirixidas á sensibilización  na igualdade entre homes e mulleres, para previr posibles 
situacións de violencia de xénero. 

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

-Difusión, análise e debate dos “Estatutos Europeos para os centros educativos democráticos 
sen violencia”. 

-Adestramento en técnicas de resolución pacífica de conflitos. 

-Introdución de estratexias específicas de desenvolvemento emocional, habilidades sociais e 
axuda persoal. 

-Educación en valores 

• Responsables xefatura de estudos, titores/as, orientadora, profesorado. 

• Destinatarios alumnado. 

• Procedementos: charlas, debates, traballos en pequeno grupo e en gran grupo. 

• Recursos:  bibliografía, recursos da Rede, materiais elaborados polo departamento de 
orientación... 

• Temporalización: segundo se indique no plan de acción titorial e sempre que sexa 
necesario. 

Programa de habilidades sociais 

O departamento de orientación do centro docente elaborará e desenvolverá un programa de 
habilidades e competencias sociais dirixido ao alumnado que incorra reiteradamente en 
condutas disruptivas, coa finalidade de mellorar a súa integración no centro docente.  
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 Así mesmo, elaborará e desenvolverá un programa de habilidades e competencias  sociais para 
aquel alumnado que, como consecuencia da imposición das medidas correctoras previstas nesta 
sección, se vexa temporalmente privado do seu dereito de asistencia ao centro. 

• Responsables da aplicación: orientadora en colaboración co profesorado titor e, de ser 
o caso, cos servizos sociais. 

• Procedementos: os programas incorporaranse ao Plan de acción titorial e procurarán 
implicar, ademais do profesorado titor, o resto do profesorado e as familias para lograr, 
conxuntamente, o desenvolvemento adecuado do proceso educativo e das accións 
propostas. 

Aula de convivencia inclusiva  

A aula  de convivencia inclusiva, non estable e con vocación de substituír o tempo de expulsión, 
con apoios e formación específica buscará reincorporar o alumnado á súa propia aula no menor 
tempo posible. 

Mediación escolar 

Poderase utilizar a mediación como estratexia preventiva, resolutiva e reparadora na xestión de 
calquera conflito entre membros da comunidade educativa. Para levar a cabo esta medida é 
necesario que, previamente, o profesorado que se vaia a encargar de levala a cabo reciba 
formación nesta temática. 

Todos os sectores implicados (Comisión de Convivencia, Dirección, Claustro e Consello escolar) 
impulsarán as actividades previstas no plan de convivencia e velarán pola realización destas, 
coas seguintes prioridades: 

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

-Organización do centro respectuosa coa diversidade e aceptación desta como un valor positivo, 
fomentando a inclusión. 

-Promover encontros, conferencias e obradoiros para a toda a comunidade educativa 
orientados á construción dunha convivencia positiva. 

-Elaboración de orientacións e establecemento de programas de formación para todos os 
membros da comunidade educativa sobre a prevención e resolución de conflitos 

-Creación das condicións favorables para a inserción de programas de mellora da convivencia:  

✓ -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. 
 

5.PROTOCOLO DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN E TRATAMENTO DO ACOSO E 
CIBERACOSO ESCOLAR 
 
Ante actuacións de acoso e ciberacoso  seguirase o establecido no protocolo que a Consellería 
de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria ten a disposición da comunidade educativa no 
sitio web http://www.edu.xunta.es/portal/Educonvives.gal.  
 
 
 

http://www.edu.xunta.es/portal/Educonvives.gal
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5.1.ACOSO ESCOLAR 
Consideraremos  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. 
 
Para a prevención do acoso son válidas as estratexias do protocolo de prevención de condutas 
contrarias á convivencia expostas no apartado anterior. Ademais implantaranse outras máis 
específicas, a maioría delas relacionadas coa acción titorial, nos seguintes ámbitos: 
 
Comunidade educativa: 
 

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

• Establecer canles para a denuncia de situacións de acoso con garantía de 
confidencialidade: caixa de reclamacións, queixas e suxestións, taboleiro de denuncias 
e queixas vía telemática, correo electrónico de solicitude de axuda... 

 
Aula:  
 

• Inclusión no Plan de acción titorial da elaboración de normas de convivencia en cada 
clase, incluíndo de xeito explícito normas contra o acoso entre os compañeiros ou 
compañeiras, nas que se sensibilice sobre o dano que produce o maltrato e se faga 
explícito o rexeitamento de todos os tipos de violencia, así como propostas de 
recuperación en caso de incumprimento das normas. 

 

• Realizar actividades de titoría programadas no grupo referidas a: 
– Relacións no grupo. 
– Fomento da amizade. 
– Tarefas colaborativas. 
– Sensibilización fronte ao maltrato (respecto pola diferenza, promover a 

empatía emocional, rachar con mitos como o do chivato, aprender a ofrecer 
e pedir axuda, diferenciar entre amigos/as e compañeiros/as...). 

– Conciencia da importancia do coidado das relacións afectivas e emocionais 
dos adolescentes. 

– Análise das relacións interpersoais, dos sentimentos e dos conflitos. 
–  

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

– Educar para as relacións interpersoais igualitarias baseadas na valoración 
mutua e no respecto. 

– Exercitar técnicas de autocontrol, empatía e resistencia á frustración. 
– Desenvolver a través de métodos cooperativos habilidades prosociais e 

destrezas para a xestión das emocións. 
– Formar comisións de alumnos/as para a mellora da convivencia en xeral: 

equipos de mediación, axudantes de recreo... 
– Facilitarlle ao alumnado canles para que poida comunicarse co profesorado. 

 

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

 

• Seguimento do clima relacional da aula. Aplicación e valoración de cuestionarios 
sociométricos. 

 
Familias: 
 

• Formación de familias: pautas para previr o acoso e outras formas de violencia dende a 
familia.  
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• Manter a través da acción titorial contactos periódicos coas familias para compartir 
información e asegurar unha mutua colaboración. 
 

Para permitir unha verdadeira prevención, é prioritaria a concienciación do maior número de 
membros da comunidade escolar respecto de dous aspectos:  

– Conseguir a comprensión o máis obxectiva posible do fenómeno de acoso 
escolar, empregando regularmente elementos de medición que permitan 
previr posibles situacións deste. 

– Crear unha conciencia colectiva das normas mínimas de convivencia que 
todo membro desa comunidade ten que cumprir. 

 
5.2.CIBERACOSO 
 
O ciberacoso  é o uso das redes sociais, correo electrónico, blogs e outros ámbitos das 
tecnoloxías da información e da comunicación (TIC) en prexuízo dunha ou máis persoas, ou da 
súa imaxe pública. 
Ante situacións de ciberacoso serán válidas moitas das estratexias establecidas nos apartados 
anteriores; ademais, neste apartado indícanse algunhas máis específicas e particulares do 
ciberacoso.  
Os profesionais do ensino deben estar atentos á maneira en como utilizan eles mesmos e como 
utiliza o alumnado os medios informáticos e ter claro como actuar en cada situación, como guiar 
o alumnado e como aconsellar as familias, de aí que se deban potenciar as boas prácticas nestes 
tres ámbitos de actuación: 
 
Profesorado e centro:  
 

• Coñecer o funcionamento da web, en especial das redes sociais, para dominar o medio 
e poder aconsellar o alumnado e as familias.  

• Aplicar medidas de seguridade nos equipos informáticos escolares (controlar o software 
instalado, as contas de usuario, o almacenamento de documentos, quen utiliza os 
equipos en cada hora etc.).  

• Establecer normas de uso dos equipos na aula (definir que pode e que non pode facer o 
alumnado, como debe organizar o seu material, respectar o material doutro alumnado, 
onde pode ou non pode acceder etc.).  

• Empregar sistemas de control e filtrado (facer revisións periódicas, monitorizar os 
equipos do alumnado mentres traballan –co seu coñecemento–, filtrar e bloquear 
páxinas, contidos ou programas non desexados etc.).  

• Realizar un uso didáctico e controlado das redes en sentido positivo, como actividade, 
incluíndo as boas prácticas, a seguridade e a prevención como contidos.  

• Detección de problemas: documentarse sobre a sintomatoloxía dos problemas e estar 
atento a calquera indicio de ciberacoso ou malas prácticas.  

• Evidentemente, en aulas que son utilizadas por varios grupos de alumnado, debe haber 
unha boa coordinación entre o profesorado en canto a normas e medidas.  

 
Alumnado: 
 

• Aconsellar que controlen a súa identificación e a circulación dos seus datos persoais 
(alias, ingreso en grupos etc.). En concreto, algunhas recomendacións habituais son:  

o Non crear contas en foros e redes sociais cos datos persoais, senón utilizando 
alias. Comunicar a propia identidade de forma privada só a aqueloutros 
membros cos que hai confianza e interesa que nos identifiquen. 

o Non establecer citas ou outras actividades presenciais con persoas que non 
coñecesen antes persoalmente, isto é, fóra da rede. 

o Non comunicar o domicilio, datos de contacto, datos bancarios etc.; tampouco 
datos persoais de terceiras persoas. 

o Sondar periodicamente a rede mediante un buscador, para saber se os seus 
datos persoais ou imaxes figuran nalgunha web. 

• Consellos para non acosar: aproveitar o papel dos docentes para conciencialos de que 
a web non é o lugar apropiado para resolver diferenzas con outras persoas, e que a 
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emisión de mensaxes hostís remata sendo prexudicial para todos. Promover o respecto 
e a prudencia.  

• Consellos para non ser acosado: ser prudente e respectuoso ao empregar a web para 
comunicarse cos demais. Moitas veces os conflitos comezan por malentendidos ou 
comentarios inoportunos. Non expoñerse excesivamente aos comentarios dos demais 
contando temas persoais. Pedir axuda inmediatamente a familiares e profesorado ante 
as primeiras evidencias de acoso.  

• Consellos para non tolerar o acoso: mentalizarse de que o acoso é un problema de todos, 
e non admitir que outros teñan actitudes negativas ou exerzan presión sobre terceiras 
persoas. Mostrarse conciliador e denunciar sen demora calquera caso de acoso do que 
se teña coñecemento.  

 
Familias:  
 
Aconsellalas sobre a necesidade de:  

• Adecuar as medidas de seguridade e control á vulnerabilidade dos seus fillos ou das 
súas fillas, dándolles máis autonomía a cambio de responsabilidade segundo se fagan 
máis maduros ou maduras.  

• Aceptar internet como un instrumento que pode resultar beneficioso se se utiliza ben.   

• Tratar de non exercer de policías, senón de conseguir que os seus fillos ou as súas fillas 
acepten como natural certo grao de control. O mellor é que acorden conxuntamente unha 
serie de condicións para o uso da web (horario, tipo de contidos), tanto mediante os 
ordenadores coma os móbiles.  

• Se fose posible, promover que o alumnado non manexe o ordenador pechado no seu 
cuarto, senón en presenza doutros familiares. Evitar forzalo a que nos permita ver a 
pantalla; é moito máis efectivo ter confianza para preguntarlle con quen se comunica e  
conte de forma natural que é o que fai na rede. O ideal é darlle apoio, implicarse nos 
seus proxectos, ou mesmo facerse membro das mesmas redes sociais.  

• Estar atentos a calquera síntoma de desacougo, cambios de humor repentinos etc., 
sobre todo se coinciden cos accesos á web.  

• Sondar periodicamente a rede mediante un buscador para detectar imaxes, datos 
persoais ou comunicacións dos seus fillos ou das súas fillas.  

• Manter un contacto profesorado-familia para comunicar calquera síntoma de acoso que 
se detecte no alumnado e tomar medidas canto antes. 

 
6.NORMAS PARA O FUNCIONAMENTO DA COMISIÓN DE CONVIVENCIA E A SÚA 
COMPOSICIÓN 
 
Composición:  

• A persoa titular da dirección do centro, que presidirá a comisión 

• Dous representantes do  profesorado 

• Un representante do alumnado 

• Un representante das familias 
Unha das persoas integrantes actuará como secretaria ou secretario, que levantará a acta das 
súas reunións. 
 
Reunións: unha vez ao trimestre con carácter ordinario e, con carácter extraordinario, cada vez 
que sexa convocada pola súa presidencia, por iniciativa propia ou por proposta de, polo menos, 
unha terceira parte dos seus membros. 
 
A Comisión de Convivencia exercerá por delegación do consello escolar as funcións establecidas 
no artigo 6.4 do Decreto 8/2015. 
 
7.FUNCIONAMENTO DA AULA DE CONVIVENCIA 
 

7.1. FINALIDADE 

O fin principal desta aula será a de crear un ámbito de reflexión para o alumnado que non ten un 
comportamento axeitado na aula ou noutro ámbito das instalacións escolares, así como un lugar 
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de traballo illado do resto dos compañeiros cando a sanción consista na supresión do dereito a 
asistencia a clase durante un ou dous días consecutivos.  

7.2. FUNCIÓNS 

Na aula de convivencia atenderase a aquel alumnado que: 

a) Sexan expulsados da aula (ANEXO 1) por conduta tipificada como disruptiva. Neste 
caso, o profesorado de garda atenderá ao alumnado, proporcionándolle un documento 
no que reflectirá, por escrito, a súa reflexión sobre o acontecido na aula. Estes 
documento conservaranse nunha carpeta destinada a ese fin.  
 

b) Acumulen 4 faltas leves (ANEXO 1) e teñan como sanción a supresión do dereito de 
asistencia a determinadas clases por un día. Para estes casos, o profesorado das 
materias que se correspondan coa ausencia da clase, entregaran ao alumnado o traballo 
que deberá realizar durante a hora correspondente a súa materia. O alumnado será 
sempre controlado polo profesorado de garda co fará un traballo de reflexión, 
previamente asesorado polo departamento de orientación, sobre o seu comportamento. 
 
 

c) Acumulen 8 faltas leves (ANEXO 1) e teñan como sanción a supresión do dereito de 
asistencia a determinadas clases por dous días. Para estes casos, o profesorado das 
materias que se correspondan coa ausencia da clase, entregaran ao alumnado o traballo 
que deberá realizar durante a hora correspondente a súa materia. O alumnado será 
sempre controlado polo profesorado de garda co que fará un traballo de reflexión, 
previamente asesorado polo departamento de orientación, sobre o seu comportamento. 
 

7.3. OBXECTIVOS 

Obxectivos xerais: 

a) Mellorar o clima de convivencia no centro. 
b) Crear un espazo para aprender a resolver os conflitos de forma pacífica, reflexiva e 

transformadora. 
c) Xerar confianza en medios alternativos á expulsión 

Obxectivos específicos: 

a) Ensinar a reflexionar ao alumnado que foi expulsado da aula. 
b) Valorar as causas da expulsión da aula. 
c) Establecer compromisos de actuación para a mellora da convivencia no centro. 
d) Colaborar, aportando información e opinión á Xefatura de Estudios, ao Departamento de 

Orientación e á Comisión de Convivencia. 
e) Manter unha relación  eficaz cos equipos educativos, especialmente cos titores. 
f) Axudar ao profesorado a poder realizar o seu traballo nun clima axeitado 

 
7.4. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 
 

a) Expulsión por conduta disruptiva: cando un alumno/unha alumna sexa expulsado/a 
da clase, chamarase ao profesorado de grada para que o recolla na aula e o leve á aula 
de convivencia (sempre con traballo por parte do profesor co expulsa). O/a profesor/a 
cubrirá a falta correspondente no libro de faltas. O profesorado de garda entregará unha 
FICHA DE REFLEXIÓN (ANEXO 2) ao alumno/a expulsado/a e axudaralle no proceso 
de reflexión sobre o acontecido na aula. Esa ficha gardarase na carpeta que 
permanecerá sempre na aula de convivencia. Seguidamente, o/a alumno/a realizará o 
traballo encomendado polo/a profesor/a que o/a expulsou. 
 

b) Suspensión por dereito de asistencia: cando, por acumulación de faltas leves, o 
alumnado non poida asistir a determinadas clases, o profesorado implicado 
proporcionaralle o traballo que deberá realizar durante as clases ás que non asistirá. A 
primeira hora que non vaia a clase, deberá cubrir a FICHA DE RELFEXIÓN con axuda 
do profesorado de garda. 
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8.MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERNA NO CENTRO, COAS FAMILIAS E CO 
CONTORNO ESCOLAR 
 
8.1.MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERNA 
 
-Anualmente, á hora de realizar a memoria da convivencia, analizar pormenorizadamente as 
medidas  realizadas e os seus resultados coa finalidade de  extraer conclusións e facer propostas 
de mellora. 
-Na Programación Xeral Anual integrar as propostas da memoria anual da convivencia do curso 
anterior. 
-Revisar e actualizar constantemente as normas de convivencia tendo en conta as propostas do 
profesorado. 
-Aceptar as propostas dos titores e titoras encamiñadas á mellora da convivencia  e levalas ao 
Claustro 
-Levar á práctica as propostas do Claustro en materia de convivencia. 
-Na planificación anual de titorías especificar claramente as actividades a levar a cabo para a 
prevención do acoso e ciberacoso, así como para o fomento da igualdade e prevención da 
violencia de xénero. 
-Dende a dirección, velar polo cumprimento das obrigas profesionais individuais e colectivas en 
materia de convivencia, tomando decisións derivadas desta responsabilidade con eficacia e 
obxectividade. 
 
8.2.MECANISMOS DE COORDINACIÓN COAS FAMILIAS 
 
-Manter unha relación cordial, positiva e de colaboración coa AMPA . 
-Aceptar a posible invitación que a AMPA realice á dirección do centro para asistir a algunha das 
súas reunións. 
-Recoller as propostas das familias e elevalas ao Claustro e ao Departamento de Orientación. 
-Facer chegar ás familias información sobre as novidades que xurdan en materia de convivencia 
e sobre novas medidas que se implanten no centro. 
-Reunións colectivas no mes de outubro de cada persoa titora coas familias do seu grupo de 
alumnos e alumnas. 
-Garantir a atención ás familias por parte do titores e titoras e calquera outro membro do 
profesorado 
-Reunións individuais de cada persoa titora coa familia (pai, nai ou titor legal) de cada alumno. 
Aconséllase, como mínimo, unha por trimestre. 
 
8.3.MECANISMOS DE COORDINACIÓN CO CONTORNO ESCOLAR 
 
-No mes de xuño reúnense as persoas titoras de 6º de primaria e a orientadora dos CEIPs 
adscritos coa orientadora e xefa de estudos do IES  coa finalizade de planificar axeitadamente a 
transición do alumnado entre a etapa de primaria e a de secundaria. 
-Plan  Director para convivencia e mellora da seguridade nos centros educativos e os seus 
contornos. Solicitaranse, como vimos facendo dende hai cinco cursos,  charlas sobre estas 
temáticas: violencia de xénero, acoso escolar, riscos de internet, alcol e drogas. 
-Servizos sociais dos Concellos de Alfoz e Valadouro: contactarase con eles, a través da 
Traballadora Social, en caso de absentismo ou problemas que requiran a actuación destes 
servizos. 
-Unidade asistencial de drogodependencias de Burela. A través de obradoiros que ofreza esta 
entidade. 
-IES da Mariña de Lugo. Os orientadores dos IES no que o noso alumnado realiza estudos de 
ensinanza secundaria postobrigatoria dan charlas no noso IES sobre a oferta educativa dos seus 
centro. 
-Plataforma Proxecta. Solicitaranse programas relacionados coa convivencia e coa igualdade: 
“Donas de si”, “Por 365 días de respecto e igualdade”, “Cooperación galega: o mundo que 
queremos” (neste xa participamos no curso 2014/2015 cuns resultados moi positivos). 
-Cruz Vermella. A través de obradoiros que ofreza esta entidade. 
-Observatorio da Mariña pola igualdade. A través de obradoiros que ofreza esta entidade. 
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-Universidade. Seguir coas actividades que xa se levan a cabo: asistencia da orientadora á 
reunión anual que se celebra en Compostela “A ponte entre o ensino medio e a USC”; charla “a 
Ponte entre o ensino medio e a USC “ ao alumnado de 4º de ESO impartida por un profesor do 
Campus de Lugo; charlas temáticas para o alumnado de 4º de ESO. 
 
9.ESTRATEXIAS PARA A DIFUSIÓN DO PLAN DE CONVIVENCIA 
 A difusión do Plan de Convivencia farase dende o centro cara todos os sectores da Comunidade 
Educativa: 
-Haberá unha copia escrita a disposición do quen o solicite na Sala de Profesores, Xefatura de 
Estudos e Dirección. 
-A Xefatura de Estudos informará as persoas titoras do Plan de Convivencia e dos protocolos de 
actuación 
-En sesión de claustro, o equipo directivo informará dos aspectos máis relevantes do Plan de 
Convivencia. Os profesores que se incorporen ao centro, unha vez iniciado o curso, serán 
informados do plan pola Xefatura de Estudos. 
-Todo o profesorado, persoal non docente, representantes do alumnado e directiva da APA, 
recibirá copia do Plan de Convivencia. 
-Nas sesións iniciais de titoría as persoas titoras informarán o alumnado do Plan de Convivencia, 
realizándose o resto de actividades relacionadas co mesmo ao longo do curso escolar. 
 
10.PROCESO DE SEGUIMENTO, AVALIACIÓN E MELLORA DO PLAN 
-Trimestralmente, a Comisión de Convivencia, logo da reunión ordinaria, elaborará unha acta na 
que recollerá as incidencias que se produciron, as actuacións levadas a cabo e os resultados 
obtidos. 
-A comisión de convivencia elaborará, ao rematar cada curso escolar, a correspondente memoria 
do plan de convivencia do centro, de acordo cos datos e coas conclusións extraídos 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.  
-O equipo directivo  garantirá a participación na avaliación do plan de convivencia de todos os 
sectores da súa comunidade educativa. 
 
11.NORMAS DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMENTO E CONVIVENCIA 
 
11.1. NORMAS RELATIVAS ÁS FAMILIAS DO ALUMNADO 
 
11.1.1..En relación co centro: 

-Coñecer as normas do IES. A tal efecto, as persoas titoras do alumnado de novo ingreso 

entregaranlles unha copia das mesmas durante a primeira titoría colectiva. 

-Atender as citacións do Centro acudindo cando se solicite a súa presenza, para tratar temas 

referentes á educación dos seus fillos. 

-Anotar no impreso de matrícula un número de teléfono de forma que se poda avisar rapidamente 

dalgunha incidencia en relación co alumno. 

-Colaborar co bo funcionamento do Centro, dentro do ámbito das súas competencias, e coas 

actividades que nel se desenvolvan. 

-Firmar a Acta de Reunión do Profesorado cos Pais/Nais/Titores cando, despois de entrevistarse 

por algunha circunstancia cun profesor, se consideren informados acerca do tema que se veu a 

tratar. Deixarase constancia da data da reunión e do motivo da mesma. 

 

11.1.2.En relación co profesorado: 

-Apoiar e asumir as recomendacións e directrices do profesorado en relación ao proceso 

educativo dos seus fillos. 
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-Facilitar a información necesaria e datos valorativos dos seus fillos ao profesorado, nos 

diferentes aspectos da súa personalidade. 

-Facilitar aos seus fillos os medios necesarios para levar a cabo as actividades de formación que 

lles indique o profesorado. 

-Participar voluntariamente co profesorado na programación daquelas actividades para as que 

se solicite a súa axuda. 

-En casos de separación xudicial dos pais, xustificar a quen corresponde a garda e custodia dos 

fillos. 

-Concertar as súas entrevistas co profesorado mediante cita previa. 

 

11.1.3.En relación cos seus fillos e fillas: 

-Informar á persoa titora dos problemas familiares que podan afectar ao rendemento académico 

dos seus fillos. 

-Facilitar o cumprimento das obrigas dos seus fillos respecto do Centro no relativo a 

puntualidade, orde e bo comportamento. 

-Dirixir e controlar o tempo de estudo e o tempo de ocio dos seus fillos co fin de evitar desaxustes 

na tarefa educativa e formativa. 

-Xustificar as ausencias e retrasos a clase dos seus fillos, o que deberán comunicar por escrito 

á persoa titora. Para todo o referente á asistencia seguirase o Protocolo Educativo para a 

Prevención e Control do Absentismo Escolar en Galicia. 

-Estimular aos seus fillos no respecto ás normas de convivencia do Centro, como un elemento 

máis do seu proceso de socialización. 

-Notificar por escrito ao Centro cando exista a necesidade de que os seus fillos entre ou salgan 

do mesmo durante o horario escolar, debendo cubrir a folla correspondente de entradas e saídas 

do alumnado depositada na Conserxería do IES. 

 

11.1.4. En relación co persoal de administración e servizos: 

-Tratar o persoal de administración e servizos con respecto e diferenza seguindo as súas 

indicacións no ámbito das súas competencias. 

 
11.2. NORMAS RELATIVAS AO PROFESORADO 
 
11.2.1.En relación consigo mesmo: 

-Actualizarse e perfeccionarse na súa profesión e investigar os recursos didácticos máis 

axeitados para o desempeño da súa actividade docente. 

-Asistir puntualmente ás clases e reunións para as que fora convocado (titorías, Departamentos 

Didácticos, Claustros, Consello Escolar...) 

-Cumprir a súa función docente diaria e demais obrigas inherentes á profesión de educador. 

 

11.2.2.En relación co alumnado: 

-Respectar o alumnado  evitando calquera tipo de humillacións. 
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-Non facer distincións discriminatorias entre os alumnos. 

-Facer respectar e cumprir as normas do centro. 

 

11.2.3.En relación co centro: 

-Coñecer e cumprir as normas do Centro. 

-Asumir e respectar as decisións do Departamento Didáctico, da Comisión de Coordinación 

Pedagóxica, do Claustro e do Consello Escolar, sempre que estean dentro das atribucións que 

teñen estes Órganos Colexiados. 

-Cumprimentar e firmar o parte de asistencia do alumnado en cada clase, como documento que 

certifica a presenza dos mesmos.  Este apartado faise extensible ao profesorado de garda. No 

parte anotaranse tamén cantas incidencias se dean ao longo de cada xornada. 

-Manter informados os titores e titoras, por escrito ou verbalmente, das incidencias que se 

produzan na aula en relación coa disciplina do alumnado, progreso do mesmo na materia, 

actividades a realizar, etc. 

-Asistir ás Sesións de Avaliación. 

-Cumprimentar os informes de avaliación nos períodos establecidos. Ademais, as persoas titoras 

deberán cumprimentar os documentos de tipo académico do alumnado. 

-Cumprir coas obrigas do Profesorado de Garda:  

 

o Cando o número de profesores de garda sexa inferior ao de profesores 
ausentes, reunirase o alumnado en tantas aulas como sexa o número de 
profesores de garda. 

o Cando un alumno ou alumna se poña enfermo ou sufra un accidente, o 
profesor de garda porase en contacto telefónico á maior celeridade 
posible coa familia e, de ser o caso, cos servizos sanitarios. Se a 
urxencia do asunto así o requirise, o profesor de garda acompañará o 
alumno aos servizos médicos. En todo caso, seguirase o Protocolo de 
Urxencias Sanitarias da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 
Universitaria. 

o Nos recreos, os profesores de garda velarán para que todos o alumnado 
permaneza no patio do Centro ou na biblioteca. O alumnado só poderá 
permanecer nos corredores cando o tempo atmosférico o aconselle. 

o O profesorado de garda prestará especial atención aos espazos de risco 
(entradas ás aulas, corredores, aseos e patio) , sobre todo durante os 
considerados tempos de risco ( entrada e saída do centro, cambios de 
hora e recreo) 

o O profesorado de garda de transporte estará no patio dende as 8:20 ata 
as 8:40 horas. Velará para que o alumnado efectúe con orde o traxecto 
dende o autobús ata a entrada do centro. 

 

-Como centro público que é, prohíbese fumar en todo o recinto do IES. 

-O xefes dos departamentos didácticos anunciarán no taboleiro de anuncios da sala de 

profesores, cuns días de antelación, a data, horario e aula (de ser o caso) das actividades 

complementarias e extraescolares. 
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11.2.4.En relación cos pais/nais (o profesorado que sexa titor/a): 

-Manter unha reunión informativa coas familias do alumnado do seu grupo durante o mes de 

outubro, para comunicarlles: as normas de convivencia, os criterios de promoción e titulación, as 

actividades complementarias e extraescolares, o calendario do curso, as características do grupo 

de alumnos.... 

-Se os pais/nais non acudiran ao Centro para  interesarse pola problemática referida aos seus 

fillos e fillas, no caso de que sexan requiridos, intentarase contactar con eles e, se isto non fose 

posible, avisaráselles mediante escrito con acuse de recibo. 

-Comunicar as faltas de asistencia dos seus fillos, tanto as xustificadas como as non xustificadas. 

-Comunicar ás familias a comisión de  conductas contrarias ás normas de convivencia dos seus 

fillos e fillas. 

 

11.2.5.En relación cos pais/nais (os profesores que non sexan titores): 

-Cando estes profesores/as o estimen oportuno, atender os pais/nais, mediante cita previa, e na 

hora que o profesor lles asigne, dentro do seu horario de traballo. 

 

11.2.6.En relación co persoal de administración e servizos: 

-Cooperar co persoal de administración e servizos, evitando comprometelos na realización de 

servizos que non lles corresponden 

 
 
11.3.NORMAS RELATIVAS AO PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS 
 

PERSOAL DE SECRETARÍA 

11.3.1.En relación consigo mesmo: 

-Actualizarse e perfeccionarse na súa profesión 

-Cumprir o seu horario con puntualidade 

-Manter un axeitado ambiente de traballo 

11.3.2.En relación coas persoas que soliciten os seus servizos: 

-Atendelas coa máxima corrección e respecto 

-Cumprir o horario de ventanilla que se fixe para atención ao público 

-Ter disposta a documentación que o alumnado, profesorado e público en xeral solicite. 

11.3.3.En relación cos órganos Unipersoais de Goberno do Centro: 

-Realizar cantos asuntos referentes ao Centro lle sexan encomendados, baixo as inmediatas 

ordes do Secretario e as superiores do Director. 

-Responder ante o Secretario do cumprimento dos seus cometidos. 
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PERSOAL DE CONSERXERÍA 

11.3.4..En relación consigo mesmo: 

-Actualizarse e perfeccionarse na súa profesión 

-Cumprir o seu  horario de traballo de acordo coas necesidades do Centro, sempre dentro da 

lexislación laboral vixente. 

-Acudir ao seu traballo con puntualidade 

-Salvo causa xustificada, sempre estará presente no recinto da conserxería un dos dous 

conserxes. 

 

11.3.5..En relación cos órganos Unipersoais de Goberno do Centro: 

-Atender as ordes e instrucións dos mesmos 

-Dar conta inmediata ao Secretario do Centro dos desperfectos ocasionados no mesmo. 

-Dar conta inmediata á Xefatura de Estudos, se algún alumno incumpre as súas instrucións ou 

non o trata co debido respecto. 

-Responder ante o Secretario do cumprimento das súas obrigas. 

 

11.3.6..En relación co alumnado, profesorado, pais e público en xeral:  

-Atendelos coa máxima corrección e respecto 

-Repartir as convocatorias para todos os actos concernentes á vida do Centro. 

-Recibir as persoas que desexen visitar a Directiva ou os profesores, acompañándoas ata o 

correspondente despacho ou local de titorías e anuncialas, se procede, á persoa buscada, ou 

ben informar os visitantes sobre a hora na que poderían realizar a visita. 

-Controlar a saída ou entrada dos alumnos no Centro durante as horas lectivas, segundo o 

establecido nestas normas. 

-Colaborar co profesorado de garda no cumprimento das súas funcións. 

-Recoller chamadas telefónicas e avisar, cando proceda, os membros da comunidade educativa. 

-Controlar a entrada de persoas no Centro, notificando ao equipo directivo as incidencias que 

puideran producirse. 

 

PERSOAL DE LIMPEZA 

11.3.7..En relación consigo mesmo: 

-Actualizarse e perfeccionarse nas súas funcións. 

-Cumprir o horario de traballo de acordo coas necesidades do Centro, sempre dentro da 

lexislación laboral vixente. 

-Acudir ao traballo con puntualidade 

-Realizar o seu traballo con responsabilidade e eficacia 

 



 

18 
 

11.3.8..En relación co Secretario/a do Centro: 

-Solicitarlle coa suficiente antelación artigos de limpeza e todo o necesario para a correcta 

realización do seu traballo 

-Responder ante o Secretario do cumprimento das súas obrigas. 

-Avisar aos conserxes de calquera desperfecto que detecten nas aulas, exteriores, instalacións, 

mobiliario, etc. do Centro. 

 

11.3.9..En relación cos restantes estamentos da comunidade educativa: 

-Gardar a máxima corrección e respecto 

 
11.4. NORMAS RELATIVAS AO ALUMNADO 
 

11.4.1.En relación consigo mesmo: 

-Asistir puntualmente a todas as actividades organizadas polo Centro. 

-Acudir a clase debidamente aseado e correctamente vestido., evitando o uso de indumentarias 

que perturben a convivencia. Non poderán levarse gorras, sombreiros ou capuchas no interior 

do Centro. Non se pode asistir ao centro con vestimentas que dificulten a normas participación 

do alumnado en actividades escolares. 

-Aportar ás clases os libros e material escolar que sexa necesario 

-Andar polos corredores, escaleiras e resto do Centro de maneira cívica, sen alterar a orde, 

mantendo unha conduta axeitada (facer uso das papeleiras, evitar berros e voces fóra de tono...) 

-Entregar os xustificantes das faltas de asistencia á persoa titora, indicando o motivo que 

provocou a ausencia e as sesión de clases nas que se produciu a falta. 

-Respectar as normas de comportamento na clase que, dende o inicio de curso, terán colocadas 

nos taboleiros de anuncios de cada aula. Son as seguintes: 

o Respectar o turno de palabra 
o Non cambiar de sitio para as diferentes clases. Tampouco se poden cambiar as mesas 

de sitio, salvo que, en circunstancias excepcionais, o profesorado dea o seu permiso. 
o Na clase non se pode comer nin beber (para beber auga aproveitaranse os cambios de 

clase) 
o Non se pode saír ao servizo en metade dunha clase  (salvo circunstancias moi 

excepcionais, nas que o profesor dará permiso). 
o A clase debe manterse limpa 
o Os alumnos non se levantarán do seu sitio sen pedir permiso. 
o Non está permitido usar  teléfonos móbiles nin outros dispositivos electrónicos como 

mecanismo de comunicación durante os períodos lectivos. No caso de non cumprir esta 
norma, o móbil será recollido polo profesorado e non se entregará ao alumno ata que 
seus pais vaian a recollelo en xefatura de estudos. O móbil só se poderá empregar como 
ferramenta pedagóxica para a realización de determinadas actividades que terán que 
estar recollidas na programación da materia. 

o Hai que entrar en clase puntualmente. 
o Permanecer dentro da aula nos cambios de clase. Se hai que acudir a outra aula o 

cambio debe realizarse do forma dilixente e silenciosa. 
o Ao finalizar a última clase, e para facilitar a tarefa ao persoal de limpeza, as cadeiras 

colocaranse sobre as mesas. 
o O delegado ou delegada ten que recoller o parte de firmas en conserxería antes do inicio 

da primeira clase, darllo a firmar ao profesorado que imparte clase ese día ao grupo  de 
alumnos e deixalo en conserxería a última hora. 
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11.4.2.En relación co resto do alumnado: 

-Non agredir, insultar nin humillar ao resto do alumnado do Centro. Calquera forma de violencia 

física, verbal ou psicolóxica será considerada gravemente prexudicial para a convivencia. 

Calquera manifestación de acoso escolar e/ou ciberacoso será considerada sempre gravemente 

prexudicial para a convivencia. 

-Respectar as pertenzas dos outros. 

-Non perturbar o desenvolvemento das clases, colaborando co profesor en fomentar e manter, 

na aula, un clima que favoreza o normal desenvolvemento do proceso de ensino-aprendizaxe. 

-Colaborar cos compañeiros nas actividades escolares. 

-Evitar os xogos violentos e calquera tipo de novatadas. 

 

11.4.3.En relación co profesorado: 

-Respectar a autoridade do profesorado. 

-Prestarse ao diálogo para aclarar as cuestións que se plantexan na vida do centro. 

-Realizar as tarefas e actividades que se lles asignen, tanto as de clase como as extraescolares 

e complementarias. 

 

11.4.4..En relación co persoal de administración e servizos 

-Respectalos sempre que se dirixan a eles por algún motivo 

-Colaborar para facilitar o traballo que realiza este persoal 

 

11.4.5.Puntualidade: 

-Despois de entrar o profesor, ningún alumno interromperá coa súa chegada o comezo da clase. 

-As faltas de puntualidade reiteradas, convértense en faltas de asistencia sen xustificar. 

 

11.4.6.Ausencia do profesor: 

-En caso de ausencia do profesor, os alumnos permanecerán dentro da aula ata a chegada do 

profesor de garda, que lles dará as instrucións oportunas. 

 

11.4.7.Recreos: 

-Durante os recreos os alumnos saíran ao patio ou á biblioteca. 

-Os recreos, como unha actividade máis do centro, deben estar presididos, en todo momento, 

polos bos modais e por un comportamento cívico. 

 

11.4.8.Entrada e saída do centro: 

-Durante a Xornada Escolar queda totalmente prohibido saír do recinto escolar.  
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-Cando, por algunha causa excepcional, un alumno chegue ao Centro ou teña que saír del fóra 

do horario habitual, farao acompañado dun adulto da súa familia (o pai ou a nai que teñan a 

custodia legal ou calquera familiar con permiso previo dos pais) que terá que deixar constancia 

da dita circunstancia e xustificar a razón por escrito. 

 

 

 

11.4.9.Desperfectos: 

-Os desperfectos que presuntamente fosen causados intencionadamente, por abuso ou por 

actitude neglixente serán obxecto dunha investigación por parte da Xefatura de Estudos. Unha 

vez investigados os feitos; serán subsanados economicamente polo causante ou causantes do 

dano independentemente da sanción que puidera corresponderlle pola súa actuación. No caso 

de que os causantes do desperfecto fosen alumnos e se descoñecese a súa identidade, o gasto 

orixinado será amortizado entre os alumnos do grupo correspondente ou ocupantes da aula no 

momento en que se produciu o deterioro. Se os alumnos son menores de idade, os pais son 

responsables civís subsidiarios. 

 

11.4.10.Comportamento no transporte escolar: 

-O autobús é considerado unha prolongación do Centro fóra do mesmo. Quere isto dicir que as 

obrigas e normas de comportamento do Centro son de aplicación tamén para o transporte 

escolar. 

-Do mesmo xeito, o réxime de sancións recollido no Plan de Convivencia será aplicado cando 

algunha destas obrigas ou normas sexa contravida. 

 

11.4.11.Asistencia: 

-Considérase falta de asistencia a ausencia do alumno a unha hora de clase. Distínguense dous 

tipos de faltas de asistencia: 

o Faltas xustificadas: aquelas nas que o alumno presenta un xustificante firmado 
polo pai, nai ou titor/a. En calquera caso, o profesor-titor estimará se a 
xustificación é válida ou non. 

o Faltas non xustificadas: aquelas nas que o alumno non presenta xustificante 
-A xustificación das faltas de asistencia farase mediante un impreso que se recollerá en 

Conserxería e se presentará, unha vez cumprimentado, á persoa titora; esta, e os demais 

profesores, poderán esixir documentación complementaria como garantía e constatación dos 

xustificantes aportados polos alumnos. 

-Para todo o referente á asistencia seguirase o Protocolo Educativo para a Prevención e Control 

do Absentismo Escolar en Galicia. 

 

11.4.12.Plan de limpeza e hixiene: 

-Todos os membros da comunidade educativa teñen o deber cívico de colaborar na limpeza e 

hixiene do Centro. 

-Facilitarase e fomentarase o uso de papeleiras  que inviten a cumprir as normas de limpeza e 

hixiene. 
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-O alumnos que voluntariamente ensucien ou pinten as instalacións ou escriban no mobiliario do 

Centro deberán limpar o ensuciado, independentemente da sanción que puidera 

corresponderlles. 

-Como centro público que é, queda prohibido fumar en todo o recinto do Instituto. 

-Cada grupo é responsable de que a súa aula permaneza limpa. Aínda que sexa unha soa persoa 

a causante, será responsable todo o grupo. As medidas que se adopten poderán afectar ao grupo 

completo. 

 

11.4.13.Expulsións da clase 

-Cando un alumno sexa expulsado da clase deberá permanecer en dependencias da Xefatura 

de Estudos. 

-A expulsión será comunicada á súa familia. 

 

11.4.14.En relación co uso de móbiles e aparatos electrónicos: 

-Para non perturbar o bo funcionamento do Centro e preservar a intimidade de todos os membros 

da Comunidade Educativa está prohibido que os alumnos teñan o teléfono móbil ou calquera 

aparato electrónico audio/vídeo en calquera lugar do instituto. O incumprimento desta norma 

suporá, ademais da falta correspondente, a incautación do aparato e a revisión e eliminación das 

imaxes ou gravacións realizadas. O aparato permanecerá en Xefatura de Estudos ata que os 

pais/nais ou titores/as legais do alumno/a o recollan.  

-Está terminantemente prohibida a gravación de sons e/ou imaxes fixas ou en movemento do 

desenvolvemento das clases ou outras actividades por medio de calquera procedemento sen 

autorización expresa do profesor correspondente. O incumprimento desta norma será 

considerado conduta gravemente prexudicial en función das circunstancias e do contido da 

gravación ou intento de gravación realizada. 

-Dentro das aulas de informática prohíbese o emprego dos ordenadores para xogar, reproducir 

música, películas ou calquera outro programa non autorizado polo profesorado. 

 
11.5 DEREITOS E DEBERES 

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

DEREITOS DEBERES 

a) A ser respectados e recibir un trato 

adecuado polo resto da comunidade 

educativa. 

b) A estar informados sobre o progreso da 

aprendizaxe e integración socioeducativa dos 

seus fillos ou fillas ou pupilos ou pupilas, para 

o que se lles facilitará o acceso ao 

profesorado e aos membros dos equipos 

directivos dos centros docentes. 

c) A recibir información sobre as normas que 

regulamentan a convivencia nos centros 

docentes. 

a) Coñecer, participar e apoiar a evolución do 

seu proceso educativo, en colaboración co 

profesorado e cos centros docentes. 

b) Coñecer as normas establecidas polos 

centros docentes, respectalas e facelas 

respectar, así como respectar e facer 

respectar a autoridade e as indicacións ou 

orientacións educativas do profesorado no 

exercicio das súas competencias. 

c) Fomentar o respecto polos restantes 

compoñentes da comunidade educativa. 
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d) A ser oídos, nos termos previstos por esta 

lei, nos procedementos disciplinarios para a 

imposición de medidas correctoras de 

condutas contrarias á convivencia dos seus 

fillos ou fillas ou pupilos ou pupilas. 

e) A participar no proceso educativo a través 

de consultas e outros procedementos de 

participación directa que estableza a 

Administración educativa. 

d) Colaborar cos centros docentes na 

prevención e corrección das condutas 

contrarias ás normas de convivencia dos seus 

fillos ou fillas ou pupilos ou pupilas. 

 

 11.5.2 Dereitos e deberes do alumnado: 

DEREITOS DEBERES 

a) A recibir unha formación integral e 

coeducativa que contribúa ao pleno 

desenvolvemento da súa personalidade nun 

ambiente educativo de convivencia, liberdade 

e respecto mutuo. 

b) A que se respecten a súa identidade, 

integridade e dignidade persoais. 

c) Á protección integral contra toda agresión 

física ou moral, e en particular contra as 

situacións de acoso escolar. 

d) A participar directamente no proceso 

educativo cando sexa consultado pola 

Administración educativa. 

e) A participar na confección das normas de 

convivencia e na resolución pacífica de 

conflitos e, en xeral, a participar na toma de 

decisións do centro en materia de 

convivencia. 

 

a) Participar e colaborar na mellora da 

convivencia escolar e na consecución dun 

adecuado clima de estudo no centro, 

respectando o dereito dos seus compañeiros 

ou compañeiras á educación.  

b) Respectar a dignidade e as funcións e 

orientacións do profesorado no exercicio das 

súas competencias, recoñecéndoo como 

autoridade educativa do centro. 

c) Respectar a liberdade de conciencia, as 

conviccións relixiosas e morais, a igualdade 

de dereitos entre mulleres e homes e a 

dignidade, integridade e intimidade dos 

restantes membros da comunidade 

educativa. 

d) Respectar as normas de organización, 

convivencia e disciplina do centro docente. 

e) Conservar e facer un bo uso das 

instalacións e dos materiais do centro. 

f) Intervir, a través das canles 

regulamentarias, en todo aquilo que afecte a 

convivencia dos seus respectivos centros 

docentes. 

g) Seguir as directrices do profesorado 

respecto da súa educación e aprendizaxe. 

h) Asistir a clase con puntualidade e co 

material preciso. 
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11.5.3. Dereitos e deberes do profesorado: 

DEREITOS DEBERES 

a) A ser respectado, recibir un trato adecuado 

e ser valorado polo resto da comunidade 

educativa e pola sociedade en xeral no 

exercicio das súas funcións. 

b) A desenvolver a súa función docente nun 

ambiente educativo adecuado no que se 

preserve en todo caso a súa integridade física 

e moral. 

c) A participar e recibir a colaboración 

necesaria para a mellora da convivencia 

escolar e da educación integral do alumnado. 

d) A que se lle recoñezan as facultades 

precisas para manter un adecuado ambiente 

de convivencia durante as clases e as 

actividades e os servizos complementarios e 

extraescolares. 

e) Á protección xurídica adecuada ás súas 

funcións docentes. 

f) A participar directamente no proceso 

educativo cando sexa consultado pola 

Administración educativa. 

g) A acceder á formación necesaria na 

atención á diversidade e na conflitividade 

escolar e recibir os estímulos máis axeitados 

para promover a implicación do profesorado 

en actividades e experiencias pedagóxicas de 

innovación educativa relacionadas coa 

convivencia e a mediación. 

 

a) Respectar e facer respectar as normas de 

convivencia escolar e a identidade, 

integridade e dignidade persoais de todos os 

membros da comunidade educativa. 

b) Adoptar as decisións oportunas e 

necesarias para manter un adecuado 

ambiente de convivencia durante as clases e 

as actividades e os servizos complementarios 

e extraescolares, corrixindo, cando lle 

corresponda a competencia, as condutas 

contrarias á convivencia do alumnado ou, no 

caso contrario, poñéndoas en coñecemento 

dos membros do equipo directivo do centro. 

c) Colaborar activamente na prevención, 

detección e erradicación das condutas 

contrarias á convivencia e, en particular, das 

situacións de acoso escolar. 

d) Informar ás nais e pais ou ás titoras ou 

titores sobre o progreso da aprendizaxe e 

integración socioeducativa dos seus fillos ou 

fillas ou pupilos ou pupilas, cumprindo as 

obrigas de dispoñibilidade dentro do horario 

establecido no centro para a atención a 

aqueles que lle impoña a normativa aplicable. 

e) Informar aos responsables do centro 

docente e, de ser o caso, á Administración 

educativa das alteracións da convivencia, 

gardando reserva e sixilo profesional sobre a 

información e as circunstancias persoais e 

familiares do alumnado. 

 11.5.4. Dereitos e deberes do persoal de administración e de servizos: 

DEREITOS DEBERES 

a) A ser respectado, recibir un trato adecuado 

e ser valorado polo resto da comunidade 

educativa e pola sociedade en xeral no 

exercicio das súas funcións. 

b) A desenvolver as súas funcións nun 

ambiente adecuado no que se preserve en 

todo caso a súa integridade física e moral. 

c) A participar, no exercicio das súas funcións, 

na mellora da convivencia escolar. 

a) 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. 

b) Colaborar activamente na prevención, 

detección e erradicación das condutas 

contrarias á convivencia e, en particular, das 

situacións de acoso escolar. 

c) Informar aos responsables do centro 

docente e, de ser o caso, á Administración 
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d) Á protección xurídica adecuada ás súas 

funcións. 

e) A participar directamente no proceso 

educativo cando sexa consultado pola 

Administración educativa. 

 

educativa das alteracións da convivencia, 

gardando reserva e sixilo profesional sobre a 

información e as circunstancias persoais e 

familiares do alumnado. 

d) Gardar sixilo e confidencialidade respecto 

das actuacións relacionadas co ámbito 

educativo das que teña coñecemento. 

 
 
 
11.6.AS CONDUTAS CONTRARIAS ÁS NORMAS DE CONVIVENCIA E MEDIDAS DE 
CONRRECCIÓN 
 
 
11.6.1.Consideracións xerais 
 

GRADACIÓN DAS MEDIDAS CORRECTORAS 

Para a gradación das medidas correctoras, de acordo co artigo 34 do Decreto 8/2015, 
tomaranse en consideración especialmente os seguintes criterios: 
a) O recoñecemento espontáneo do carácter incorrecto da conduta e, de ser o caso, o 
cumprimento igualmente espontáneo da obriga de reparar os danos producidos.  
b) A existencia de intencionalidade ou reiteración nas condutas. 
c) A difusión por calquera medio, incluídos os electrónicos, telemáticos ou tecnolóxicos, da 
conduta, as súas imaxes ou a ofensa. 
d) A natureza dos prexuízos causados. 
e) O carácter especialmente vulnerable da vítima da conduta, de tratarse dunha alumna ou 
dun alumno, en razón da súa idade, da recente incorporación ao centro ou calquera outra 
circunstancia que se considere propiciadora desta vulnerabilidade. 
 

 

REPARACIÓN DE DANOS 

1. O alumnado está obrigado a reparar os danos que cause, individual ou colectivamente, de 
forma intencionada ou por neglixencia, ás instalacións e materiais dos centros, incluídos os 
equipamentos informáticos e o software, e aos bens doutros membros da comunidade 
educativa, ou a facerse cargo do custo económico da súa reparación. Así mesmo, está 
obrigado a restituír o subtraído ou, se non fose posible, a indemnizar o seu valor. As nais e 
pais ou as titoras ou titores legais serán responsables civís nos termos previstos pola 
lexislación vixente. 
2. Cando se incorra en condutas tipificadas como agresións físicas ou morais, deberá 
repararse o dano moral causado mediante a presentación de escusas e o recoñecemento da 
responsabilidade dos actos, ben en público ou en privado, segundo corresponda pola natureza 
dos feitos, e de acordo co que determine a resolución que impoña a corrección da conduta. 
3. O réxime de responsabilidade e reparación de danos establecidos nos dous parágrafos 
anteriores é compatible coas correccións disciplinarias que, de ser o caso, correspondan. 
 

 
11.6.2.Condutas leves contrarias á convivencia e a súa corrección 

 
CONDUTAS LEVES 

a) As condutas tipificadas como agresión, inxuria ou ofensa, os actos de discriminación, os 
actos de indisciplina, os danos, os actos inxustificado e as actuacións prexudiciais descritas 
no apartado anterior que non alcancen a gravidade requirida no mesmo. 
b) Portar calquera obxecto, substancia ou produto expresamente prohibido polas normas do 
centro que sexa perigoso para a saúde ou integridade persoal do alumnado ou dos demais 
membros da comunidade educativa, ou que perturbe o normal desenvolvemento das 
actividades docentes, complementarias ou extraescolares, cando non constitúa conduta 
gravemente prexudicial para a convivencia. 
c) A falta de asistencia inxustificada á clase e as faltas reiteradas de puntualidade. 
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d) A reiterada asistencia ao centro sen o material e equipamento precisos para participar 
activamente no desenvolvemento das clases. 
e) Calquera conduta que atente contra as normas de convivencia. 

 

MEDIDAS CORRECTORAS DAS CONDUTAS LEVES 

a) Amoestación privada ou por escrito. 
b) Comparecencia inmediata ante a persoa que ocupe a xefatura de estudos ou persoa que 
exerza funcións equivalentes nos centros concertados. 
c) Realización de traballos específicos en horario lectivo. 
d) Realización, en horario non lectivo, de tarefas que contribúan á mellora e desenvolvemento 
das actividades do centro. 
e) Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou complementarias do 
centro por un período de ata dúas semanas.  
f) Cambio de grupo por un período de ata unha semana. 
g) Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases por un período de ata tres días 
lectivos. Durante o tempo que dure a suspensión, o alumnado haberá de realizar os deberes 
ou os traballos que se determinen para evitar a interrupción no proceso formativo. 
h) Suspensión temporal do dereito de asistencia ao centro por un período de ata tres días 
lectivos. Durante o tempo que dure a suspensión, o alumnado deberá realizar os deberes ou 
traballos que se determinen para evitar a interrupción no proceso formativo. 

RESPONSABLES DA APLICACIÓN  DAS MEDIDAS CORRECTORAS IMPOSTAS POR 
CONDUTAS LEVES CONTRARIAS Á CONVIVENCIA  

Medida Docente Titor/a Xef.estudos Dirección 

Amonestación privada ou por escrito. 
 

x x x x 

Comparecencia inmediata ante a xefatura de 
estudos. 

x x x x 

Realización de traballos específicos en 
horario lectivo. 

x x x x 

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

 x x x 

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

  x x 

Cambio de grupo por un período de ata unha 
semana 

  x x 

Suspensión do dereito de asistencia a 
determinadas clases por un período de ata 
tres días lectivos 

   x 

Suspensión temporal do dereito de 
asistencia ao centro por un período de ata 
tres días lectivos. 

   x 

 

PRESCRICIÓN DAS CONDUTAS LEVES 

Segundo o artigo 56 do decreto, estas condutas prescriben nun mes. O cómputo do prazo 
comezará a contar dende o día en que a conduta se levou a cabo, salvo cando se trate dunha 
conduta continuada. Neste caso o prazo de prescrición non comezará a computar mentres 
esta non cesa. 
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USO DA MEDIACIÓN ESCOLAR 

 
Unha vez que o profesorado reciba formación sobre a mediación escolar e se formen alumnos 
mediadores, poderase usar como estratexia preventiva, resolutiva e reparadora na xestión de 
calquera conflito entre membros da comunidade educativa. 
Nos supostos menos graves de situación de acoso, favorecerase a mediación realizada por 
alumnado do centro educativo que obtivese formación e cualificación para a intervención 
nestas situacións. 
 

 
 

RESOLUCIÓN ESCRITA 

As medidas g) e h) requiren resolución expresa por escrito, que deberá ser comunicada á 
familia e á comisión de convivencia do centro. Logo desa notificación o afectado ou os seus 
representantes legais poderán solicitar por escrito, no prazo máximo de 2 días, revisión desas 
medidas. No caso de solicitarse esta revisión, a dirección emitirá unha nova resolución á maior 
celeridade ratificando ou rectificando as medidas impostas. Esta resolución pon fin ao 
procedemento e é inmediatamente executiva. 
 
O resto das medidas non requiren de resolución expresa por escrito. Non obstante, no caso 
de entender que as condutas leves contrarias á convivencia que sancionan poderán ser tidas 
en conta a efectos de determinar unha posible falta grave por reiteración de condutas leves, 
haber que facelo constar por escrito e comunicarllo ao/á afectado/a ou ás súas persoas 
responsables, segundo proceda. 
 

 

PERÍODO A EFECTOS DE ESTIMAR CONDUTAS GRAVEMENTE PREXUDICIAIS POR 
REITERACIÓN DE CONDUTAS LEVES 

A reiteración ten que producirse dentro do mesmo curso escolar. Aquelas condutas leves 
contrarias á convivencia que non consten por escrito non poderán ser estimadas a estes 
efectos. 
 

 
 

TEMPO DO QUE SE DISPÓN PARA XESTIONAR AS CONDUTAS LEVES CONTRARIAS Á 
CONVIVENCIA 

Un mes, xa que esta condutas prescriben no prazo dun mes dende a súa comisión e no 
decreto non se establece que o inicio das actuacións suspenda, en modo algún, este prazo de 
prescrición.  
 

 

PRESCRIPCIÓN DAS MEDIDAS CORRECTORAS POR  FALTAS LEVES 

As medidas correctoras das condutas leves contrarias á convivencia prescriben aos catro 
meses da súa imposición. 

 
 
11.6.3. Condutas gravemente prexudiciais 
 

CONDUTAS GRAVEMENTE PREXUDICIAIS 
a) As agresións físicas ou psíquicas, as inxurias e as ofensas graves, as ameazas e as 
coaccións contra os demais membros da comunidade educativa. 
b) Os actos de discriminación grave contra membros da comunidade educativa por razón de 
nacemento, raza, sexo, orientación e identidade sexual, capacidade económica, nivel social, 
conviccións políticas, morais ou relixiosas, discapacidades físicas, sensoriais ou psíquicas, ou 
calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. 
c) Os actos individuais ou colectivos de desafío á autoridade do profesorado e ao persoal de 
administración e de servizos que constitúan unha indisciplina grave. 
d) A gravación, manipulación ou 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. 
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e) As actuacións que constitúan acoso escolar consonte o establecido polo artigo 28 da Lei 
4/2011. 
f) A suplantación de personalidade en actos da vida docente e a falsificación, alteración ou 
subtracción de documentos académicos. 
g) Os danos graves causados de forma intencionada ou por neglixencia grave ás instalacións 
e aos materiais dos centros docentes, incluídos os equipamentos informáticos e o software, 
ou aos bens doutros membros da comunidade educativa ou de terceiros, así como a súa 
subtracción. 
h) Os actos inxustificados que perturben gravemente o normal desenvolvemento das 
actividades do centro, incluídas as de carácter complementario e extraescolar. 
i) As actuacións gravemente prexudiciais para a saúde e integridade persoal dos membros da 
comunidade educativa do centro ou a incitación a elas. 
j) Portar calquera obxecto, substancia ou produto gravemente perigoso para a saúde ou 
integridade persoal de calquera membro da comunidade educativa. En todo caso, reputarase 
indisciplina grave a resistencia ou negativa a entregar os obxectos a que se refire o punto 
terceiro do artigo 11 da Lei 4/2011 cando é requirido para iso polo profesorado. 
k) A reiteración, nun mesmo curso escolar, de condutas leves contrarias á convivencia. 
l) O incumprimento das sancións impostas. 

 
ACTUACIÓNS A  REALIZAR PARA A COMUNICACIÓN DE INCIDENCIAS SUSCEPTIBLES 
DE SER CONSIDERADAS CONDUTAS GRAVEMENTE PREXUDICIAIS PARA A 
CONVIVENCIA 

O profesorado do centro elaborará un documento que deberá conter, segundo se establece 
no artigo 37 do decreto,  como mínimo os seguintes datos: 
a) Lugar, data e hora da comisión da acción ou omisión que dá lugar ao procedemento. 
b) Descrición da acción ou omisión que determina a incoación do procedemento. 
c) A norma que se considere infrinxida, sen que esta mención implique a cualificación definitiva 
da acción ou omisión que dá lugar ao procedemento. 
d) Nome, apelidos, enderezo e datos académicos da alumna ou do alumno incurso/a no 
procedemento, e se non fose maior de idade, tamén os datos identificativos das persoas 
proxenitoras ou representantes legais desta/e. 
e) De ser o caso, identificación das persoas que presenciasen a acción ou omisión que dá 
lugar ao procedemento ou que puidesen achegar datos de interese para a comprobación dos 
feitos. 
f) Identificación e sinatura da persoa docente que elabore o documento. 
O documento de constatación dos feitos elaborado polo profesorado considérase, agás proba 
en contrario, acreditación suficiente deles e, polo tanto, contará coa presunción de veracidade 
de acordo co establecido no artigo 11.2 da Lei 4/2011, de convivencia e participación da 
comunidade educativa. 

 

PRESCRICIÓN DAS CONDUTAS GRAVEMENTE PREXUDICIAIS 

Prescriben aos catro meses da súa comisión. A comunicación por escrito ao presunto 
infractor (ou aos seus representantes legais) da incoación de expediente motivado polas 
mesmas, suspende o cómputo deste tempo, que volverá a computar no punto onde quedou 
suspendido se o procedemento aberto caducase. 

 

MEDIDAS CORRECTORAS DAS CONDUTAS GRAVEMENTE PREXUDICIAIS 

a) Realización, dentro ou fóra do horario lectivo, de tarefas que contribúan á mellora e ao 
desenvolvemento das actividades do centro. 
b) Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou complementarias do 
centro por un período de entre dúas semanas e un mes. 
c) Cambio de grupo. 
d) Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases por un período de entre catro 
días lectivos e dúas semanas. Durante o tempo que dure a suspensión, o alumnado deberá 
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realizar os deberes ou traballos que se determinen para evitar a interrupción no proceso 
formativo. 
e) Suspensión temporal do dereito de asistencia ao centro por un período de entre catro días 
lectivos e un mes. Durante o tempo que dure a suspensión, o alumnado deberá realizar os 
deberes ou traballos que se determinen para evitar a interrupción no proceso formativo. 
f) Cambio de centro. 

 

CONDUTAS QUE ATENTEN CONTRA A DIGNIDADE PERSOAL 

Aquelas condutas que atenten contra a dignidade persoal doutros membros da comunidade 
educativa que teñan como orixe ou consecuencia unha discriminación ou acoso baseado no 
xénero, orientación ou identidade sexual, ou unha orixe racial, étnica, relixiosa, de crenzas ou 
de discapacidade, ou que se realicen contra o alumnado máis vulnerable polas súas 
características persoais, sociais ou educativas, terán a cualificación de condutas gravemente 
prexudiciais e levarán asociadas como medidas correctoras as establecidas nas alíneas e) ou 
f). 

 

PROPOSTA DE CAMBIO DE CENTRO 

Esta medida excepcional está regulada no artigo 40 do Decreto 8/2015. Para aplicala hai que 
ter en conta que non se pode propor para o alumnado que curse a ensinanza obrigatoria cando 
na localidade onde se sitúa o seu centro (que é o noso caso)  ou na súa localidade de 
residencia non exista outro centro docente que imparta as ensinanzas que curse. 

 

AVERIGUACIÓNS PREVIAS 

A dirección do centro, unha vez que teña coñecemento dos feitos ou condutas que vaian ser 
corrixidos, se o considera necesario, poderá acordar a apertura dun período de información 
previa, co fin de coñecer con máis exactitude as circunstancias concretas en que se produciu 
a conduta que se vai corrixir e a oportunidade ou non de aplicar o procedemento conciliado. 
Esta información previa deberá estar realizada no prazo máximo de dous días lectivos desde 
que se tivo coñecemento dos feitos. 
En todo caso, no prazo de tres días lectivos, contados dende que se tivo coñecemento da 
conduta presuntamente merecedora da corrección, a dirección do centro decidirá  a 
procedencia ou non de incoar expediente e, de ser o caso, notificaralle esta por escrito ao 
alumno ou á alumna ou, de ser menor non emancipado/a, ás persoas proxenitoras ou 
representantes legais deste/a. 
 

 

TRÁMITE DA INCOACIÓN DO EXPEDIENTE 

A incoación do expediente deberá plasmarse nun documento que constará como mínimo de:  

• Identificación da persoa ou persoas presuntamente responsables. 

• Os feitos sucintamente expostos que motivan a incoación do procedemento, a súa 
posible cualificación e as sancións que puideran corresponder, ser prexuízo do que 
resulta da instrución. 

• Designación da persoa instrutora, con expresa indicación do réxime de recusación. 

• Proposta, se procede, de resolución mediante o procedemento conciliado 

• Órgano competente para a resolución do expediente e norma que lle atribúe tal 
competencia, indicando a posibilidade de que o presunto responsable poda recoñecer 
voluntariamente a súa responsabilidade. 

• Medidas de carácter provisional que se acordarán polo órgano competente para iniciar 
o procedemento corrector, ser prexuízo de que se poidan acordar durante o mesmo. 

• Indicación do dereito a formular alegacións e á audiencia no procedemento e dos 
prazos para o seu exercicio. 

Deste acordo darase traslado á persoa instrutora, que se dará así por nomeada, xunto con 
cantas actuacións existan ao respecto. 
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De haber máis dun posible infractor, elaborarase un acordo de incoación para cada un deles 
ao obxecto de protexer a confidencialidade preceptiva, aínda cando a conduta ou omisión sexa 
conxunta e, polo tanto, sexa tramitada polo/a mesmo/a instrutor/a. 
Así mesmo darase traslado deste acordo de incoación á persoa presuntamente responsable 
da conduta (ou aos seus representantes legais, de ser o caso) e á Inspección Educativa. 
 

 
 

MEDIDAS PROVISIONAIS 

Segundo o artigo 47.e do decreto: Ao iniciarse o procedemento ou en calquera momento da 
súa instrución, a dirección, á vista das repercusións que a conduta da alumna ou do alumno 
puidese ter na convivencia escolar, poderá adoptar as medidas correctoras provisionais que 
considere convenientes. As medidas provisionais poderán consistir no cambio temporal de 
grupo ou na suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases, actividades ou ao 
centro por un período que non será superior a tres días lectivos. 
 

 
 

11.6.4.Procedementos de corrección das condutas gravemente prexudiciais para a 
convivencia 

A corrección de condutas gravemente prexudiciais para a convivencia do centro require a 
instrución dun procedemento corrector e poderá realizarse mediante dous procedementos 
diferentes: conciliado ou común. 
Utilizarase un ou outro procedemento dependendo das características concretas da conduta que 
se vaia corrixir, das circunstancias en que se produza e da idade, as circunstancias persoais, 
familiares ou sociais do alumnado e os seus antecedentes en relación coa convivencia escolar. 
Correspóndelle á dirección do centro decidir a instrución e o procedemento que se vai seguir en 
cada caso, logo da recollida da necesaria información. 
O PROCEDEMENTO FARASE DE ACORDO CO ESTABLECIDO NO CAPÍTULO IV DO TÍTULO 
III DO DECRETO 8/2015 SEGUINDO ADEMAIS AS ORIENTACIÓNS E OS MODELOS 
NORMALIZADOS DO PROCEMENTO CORRECTOR DA PÁXIMA WEB 
http://www.edu.xunta.es/portal/Educonvives.gal 
 
11.7. COMPROMISOS EDUCATIVOS PARA A CONVIVENCIA 

Poderase suspender a aplicación das medidas correctoras adoptadas por condutas contrarias á 
convivencia se a alumna ou o alumno corrixida ou corrixido ou, de ser o caso, as persoas 
proxenitoras ou representantes legais desta/e asinan un compromiso educativo para a 
convivencia. 

No compromiso educativo para a convivencia deberá figurar de forma clara e detallada: 

• a que se compromete a alumna ou o alumno ou, de ser o caso, as persoas proxenitoras 
ou representantes legais desta/e,  

• as actuacións de formación para a convivencia, prevención e de modificación de 
condutas, que aquelas/es se comprometen a levar a cabo, persoalmente ou mediante a 
intervención de institucións, centros docentes ou persoas adecuadas.  

• Igualmente, deberán constar os mecanismos de comunicación e coordinación co centro. 

A falta de cumprimento dos compromisos adquiridos por parte da alumna ou do alumno ou, de 
ser o caso, das persoas proxenitoras ou representantes legais desta/e determinará a aplicación 
inmediata das medidas correctoras suspendidas. 

 

 

http://www.edu.xunta.es/portal/Educonvives.gal
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12. OUTRAS 

12.1. PREVENCIÓN E CONTROL DO ABSENTISMO ESCOLAR 

No noso centro non se dan casos de absentismo escolar. No caso de producirse, seguiranse as 
pautas de prevención, actuación e intervención propostas no Protocolo Educativo para a 
prevención e control do absentismo escolar en Galicia. 

Na reunión que se fai no mes de outubro coas familias titoras do alumnado as persoas titoras 
infórmanas da obrigatoriedade que teñen as súas fillas e fillos de asistir a clase de forma regular 
e do procedemento para trasladar as posibles faltas de asistencia a clase e como xustificalas. 

 

 

12.2.URXENCIAS SANITARIAS E ATENCIÓN EDUCATIVA AO ALUMNADO CON 
ENFERMIDADE CRÓNICA 

Seguirase, en todo caso, o Protocolo de Atención en Urxencias Sanitarias e Atención educativa 
ao Alumnado con Enfermidade Crónica. 

Difundirase  a toda a comunidade educativa (profesorado, persoal non docente e familias) o 
contido do protocolo facendo especial fincapé no proceso a seguir no caso das urxencias e na 
atención ao alumnado con enfermidade crónica. 

Manterase a caixa de urxencias básica baixo control, con todo o material necesario. 

Dende o ámbito da función titorial e orientadora traballarase co alumnado a educación para a 
saúde e os estilos de vida saudables a través da inserción de actividades que se incorporarán 
ao plan de acción titorial.  

ANEXO I 

O IES Alfoz-Valadouro, co fin de establecer unhas normas comúns para todo o equipo 

docente, establece o seguinte procedemento a seguir para o alumnado que teña unha 

conduta tipificada como falta leve*. 

FALTAS MEDIDA DE ACTUACIÓN 

Unha falta de comportamento na clase, 
no patio ou cambio de clase. 

 
O alumno/a baixará, o tempo que o 
profesorado considere, á aula de 
convivencia para cubrir a ficha de 
reflexión sobre o acontecido. 
 

Acumulación de 4 faltas. 

 
O alumno/a permanecerá un día 
completo na aula de convivencia. O 
profesorado proporcionará o traballo 
necesario para as clases ás que non vaia 
asistir ese día. O primeiro que fará o 
alumno/a será cubrir a ficha de reflexión, 
para que pense nas diferentes actitudes 
que o levou a acumular esas 4 faltas.  
 

Acumulación de 8 faltas. 

 
O alumno/a permanecerá dous días 
completos na aula de convivencia. O 
profesorado proporcionará o traballo 
necesario para as clases ás que non vaia 
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asistir ese día. O primeiro que fará o 
alumno/a será cubrir a ficha de reflexión, 
para que pense nas diferentes actitudes 
que o levou a acumular esas 8 faltas. 
 

Acumulación de 10 faltas. 

 
O alumno/a será privado da asistencia ao 
centro por unha duración de dous días. 
O profesorado entregaralle todo o 
traballo que deberá realizar durante a 
súa ausencia.  

Máis de 10 faltas 

 

• Se o alumno ten unha conduta  
disruptiva e é reiterativa, poderase 
considerar como unha falta 
gravemente prexudicial. 
 

• Se as faltas leves non son reiterativas 
empezarase a contar dende cero. 

 
 

 

 

* As faltas leves están definidas no plan de convivencia. 

*As faltas gravemente prexudiciais terán as medidas correctoras xa descritas anteriormente.  

 

O equipo directivo resérvase a potestade de sancionar directamente unha falta leve, 

sen necesidade de acumulación de faltas. Esa falta non se sumará ás outras (aprobado 

no claustro do 6 de abril de 2017 e no Consello Escolar do 18 de abril de 2017). 

 


