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0. INTRODUCIÓN

Segundo a Lei 4/2011 de convivencia e participación da comunidade educativa, do 30 de xuño
de  2011,  que  ten  como  obxectivo regular  as  normas  básicas  dos  centros  docentes  e  a
participación  directa  de  toda  a  comunidade  educativa  no  proceso  educativo,  establécese  a
estrutura do Plan de convivencia co que teñen que contar todos os centros sostidos con fondos
públicos da comunidade galega. A lei no artigo 10 di: 

“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 mulleres
e homes 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  dos
conflitos, e conterá actuacións preventivas, reeducadoras e correctoras. O plan de convivencia
será elaborado por unha comisión de convivencia, ou, cando esta non estea constituída, polo
equipo directivo, e aprobado polo consello escolar do centro.”

Ademais serán obxecto de atención os seguintes fins segundo a lei de convivencia:

a) A garantía dun ambiente educativo de respecto mutuo que faga posible o cumprimento dos
fins da educación e que permita facer efectivo o dereito e o deber de aproveitar de xeito óptimo
os recursos que a sociedade pon á disposición do alumnado no posto escolar. 

b) A educación no respecto dos dereitos e liberdades fundamentais, na igualdade de dereitos e
oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e non discriminación das persoas. 
c) A prevención e o tratamento das situacións de acoso escolar mediante medidas eficaces.

d)  O  recoñecemento  ao  profesorado,  en  especial  aos  membros  dos  equipos  directivos  dos
centros  docentes,  das  facultades  precisas  para  previr  e  corrixir  as  condutas  contrarias  á
convivencia, así como da protección xurídica adecuada ás súas funcións. 

e) A corresponsabilidade das nais e pais ou das titoras ou titores no mantemento da convivencia
nos centros docentes, como un dos principais deberes que lles corresponden en relación coa
educación dos seus fillos ou fillas ou pupilos ou pupilas. 

f)  Promover a resolución pacífica dos conflitos e fomentar valores, actitudes e prácticas que
permitan mellorar o grao de aceptación e cumprimento das normas, avanzar no respecto entre
todos os membros da comunidade educativa e a mellora da convivencia escolar. 

g)  Avanzar no respecto entre  todos os membros  da comunidade educativa e  na mellora  da
convivencia escolar. 
h) A promoción da sensibilización dos distintos sectores que interveñen na educación sobre a
importancia da convivencia como parte fundamental para o desenvolvemento persoal e social
do alumnado.



0.1. ESTRUCTURA E FINS DO PLAN DE CONVIVENCIA

Na lei de convivencia mencionada anteriormente quedan sinalados tanto os fins coma a 
estrutura do plan de convivencia como vemos, sendo esta:

1. Diagnóstico previo.
2. Necesidades e obxectivos.
3. Directrices ou normas básicas de convivencia.
4. Accións para a resolución de conflitos que inclúan a mediación, así como, actuacións 
preventivas, reeducadoras e correctoras.

O Plan de convivencia é un documento que forma parte do Proxecto Educativo, e que serve para
concretar a organización e o funcionamento do centro en relación coa convivencia. É elaborado
pola Comisión de convivencia do centro, debéndose informar ao Consello Escolar do contido
do  mesmo,  intentando  buscar  o  maior  consenso  entre  todos  os  membros  da  comunidade
educativa.  A  aprobación  de  dito  documento  correspóndelle  só  á  Dirección  do  centro,
segundo marca a LOMCE. 

O Plan de Convivencia é un documento a medio prazo, aínda que require un proceso continuo
de reflexión sobre a convivencia, afondando nela, abordando, cada curso, algunhas das áreas de
mellora  desta,  e  actuando  co  rigor  que  require  unha  área  fundamental:  planificando,
implementando e avaliando, pasando a ser parte importante do Proxecto Educativo do Centro.

1. DIAGNÓSTICO PREVIO

1.1. ANÁLISE DE CURSOS ANTERIORES.

Nesta táboa podemos observar un resumo dos datos respecto de convivencia no últimos nove
cursos, pero aparecen os datos completos no anexo-1:

CURSO Nº AMOESTACIÓNS 
EN 1º E 2º ESO

Nº TOTAL 
AMOESTACIÓNS

Nº 
ALUMNOS

Nº %

07-08 243 69,62 349

08-09 102 42,32 241

09-10 128 36,78 348

10-11 126 39,75 317 



11-12 261 53,26 490 356

12-13 428 83,43 513 477

13-14 195 59,09 330 499

14-15 170 65,28 261 541

15-16 182 64,08 284 564

Curso 2007-08: Vemos que xa neste momento a maioría das amoestacións se producían en 1º e
2º de ESO cunha porcentaxe do 70%, e sobre todo neste último curso, 2º de ESO supoñen o
75% destas.

Curso 2008-09:  Obsérvase que a  maioría  das  amoestacións  se  poñen no  primeiro  ciclo  de
Educación secundaria, un 42%, e outra vez é o 2º curso quen máis amoestacións recibe (o 83%
destas).

Curso 2009-10: Neste curso baixa o % de amoestados no primeiro ciclo ata case un 37%, pero
aumenta o número de amoestados en 1º de bacharelato (22%).

Curso 2010-11: Outra vez o primeiro ciclo de ESO é o máis conflitivo con case un 40% e 1º de
bacharelato mantense como curso conflitivo, sendo a súa porcentaxe case un 30%

Curso 2011-12:  Máis  da metade das  amoestacións corresponden ao primeiro ciclo de ESO
(53%), non obstante, baixa a conflitividade en 1º de bacharelato (un 13% das amoestacións). 1º
de ESO é o curso máis conflitivo e non 2º ESO como viña sendo tradicional. Chegan a abrirse
13  expedientes  disciplinarios.  Malia  ter  un  número  reducido  de  alumnado,  o  número  de
amoestacións chega case ás 500 (490).

Curso 2012-13: A conflitividade do primeiro ciclo da ESO dispárase ata máis do 80% (83%),
sendo, outra vez, o 2º curso o máis complicado con diferenza con case o 80% das amoestacións
do  primeiro  ciclo  de  secundaria.  Supéranse  as  500  amoestacións  e  aumenta  o  numero  de
alumnos en 121 respecto ao ano anterior.

Curso 2013-14: Segue sendo o primeiro ciclo de secundaria o máis conflitivo con case un 60%
das amoestacións, pero baixa o número total de amoestacións en case 200, e aumenta o número
de alumnos chegando a case os 500. É dicir, malia haber máis alumnos hai menos amoestacións
e menos expedientes disciplinarios.

Curso 2014-15  : Unha vez máis os dous primeiros cursos da ESO constitúen o colectivo máis
conflitivo do Centro cun 65% das amoestacións.  Aumenta  tamén o número  de alumnos  do
Centro.

Curso 2015-16  : Danse unhas cifras moi similares ao curso anterior nos dous primeiros cursos
de ESO cun 64% das amoestacións. Aumentan os expedientes disciplinarios tanto comúns como
conciliados.

Podemos dicir, en xeral a idade máis conflitiva é de 12 a 16 anos, é dicir, cando cursan
1º e 2º de ESO porque os alumnos que dan máis problemas son os que van repetindo cursos, ou
pasan por imperativo legal a 2º de ESO esperando á idade para abandonar os estudos (16 anos)
sen  outra  saída  alternativa  que  a  Formación  Profesional  Básica.  Máis  da  metade  das
amoestacións nos últimos anos prodúcense  nos dous primeiros anos da ESO, polo tanto, é algo
que hai que ter en conta á hora de elaborar estratexias de prevención da conflitividade neste plan



de convivencia. Tamén é certo que o número total de amoestacións baixou nos últimos cursos
considerablemente  e  aumentou  o  número  de  alumnos,  polo  tanto,  isto  semella  ser  un
indicador de que a conflitividade no noso Centro baixou e que as medidas tomadas para tratar
de mellorar o problema da convivencia do Centro nos últimos cursos nótanse positivamente e
que é esta unha boa liña para seguir afondando nela.

Hai que ter en conta que nos  cursos 2011-12 e 2012-13  había en torno a 300-500
amoestacións anuais e unhas 50-90 expulsións de entre 1 e 3 días e que nos cursos 2014-15 e
2015-16 houbo unhas 260-300 amoestación e unhas 35-50 expulsións de entre 1 e 3 días, e mais
alumnos  matriculados.  Por  iso   insistimos  en  dicir  que  a conflitividade  nos  últimos  anos
baixou considerablemente. Aínda  que  hai  que  resaltar  tamén  que  aumentou  o  número  de
expedientes  pero  a  maioría  foron  resoltos  polo  procedemento  conciliado,  a  través  de  unha
mediación.

1.2. A CONVIVENCIA NO CENTRO

O tipo de conflito que leva consigo unha amoestación máis numeroso no Centro (en torno ao
90%) é o conflito dun  alumno que non segue as directrices do profesor e/ou non deixa dar a
clase. O resto de conflitos débese a condutas individuais (ex. fumar, usar o móbil no recreo...)
ou a conflitos entre alumnos (p. ex. pelexas, ameazas, insultos).

Cando un alumno é amoestado por escrito vai á aula de convivencia. É acompañado ata a sala
de profesores polo delegado de clase e o profesor de garda acompáñao á aula de convivencia.
Debe levar  material e tarefas para traballar durante o tempo que estea alí despois de cubrir a
ficha de reflexión correspondente ao seu caso.

O profesor  que  amoesta  debe  entregar  unha  copia  da  amoestación  ao  titor do  alumno  e  a
Xefatura de estudos e chamar os pais / titores legais do alumno para informar o antes posible.

Á terceira  amoestación ao alumno,  oído por  Xefatura  de estudos ou Dirección e  avisada a
familia, perde o dereito de asistencia ao centro en unha ou en todas as materias entre un e tres
días (debe presentarse aos exames ou probas que teña eses días, pero só permanecerá no centro
o  tempo  necesario  para  realizalas,  así  como  debe  facelas  tarefas  para  casa  que  se  lle
encomenden) ou dalgunha materia dun a tres días e a esas horas vai á aula de convivencia.

Ante a reiteración de faltas leves pode levarse a cabo a apertura dun expediente disciplinario no
que se intenta comprender a conduta inadecuada do alumno, as causas da devandita conduta e
en función do grao de responsabilidade adxudicarlles as medidas que prevé a lei.

Os conflitos entre alumnos resólvense, segundo a súa gravidade, a través da mediación entre
iguais  (alumnos  mediadores),  ou  do  arbitrio  do  titor  ou  algún  membro  da  Comisión  de
convivencia, ou da Dirección do Centro.

2. NECESIDADES E OBXECTIVOS

- Unha vez vistos os puntos débiles e fortes do Centro en torno á convivencia formulamos como
obxectivos os seguintes:

1. Elaborar unhas Normas de Organización e Funcionamento do Centro adaptadas ás 
necesidades actuais e á lexislación vixente para que sirvan de base a unha actuación eficaz e
unísona.
2. Elaborar un protocolo de funcionamento do aula de convivencia claro e efectivo.
3. Elaborar un protocolo da xornada de acolleita do alumnado de nova incorporación de 1º 



ESO ou de outros niveis.
4. Elaborar un protocolo da reunión inicial do titor coas familias ao comezo do curso.
5. Profundizar na mediación escolar entre iguais.
6. Reelaborar e actualizar o Plan de Convivencia do Centro.

7. Diseñar unha Aula de Convivencia Inclusiva. 

ACTIVIDADES  E  MEDIDAS  QUE  PRETENDEN  IMPLANTARSE  ESTE  CURSO
PARA  A  MELLORA  DA  CONVIVENCIA  ESCOLAR  E  CONSEGUIR  OS
OBXECTIVOS

1.)  Revisión  das  NOF  do centro.  Respecto  a  convivencia  elaborar  un  resumo das  normas
fundamentais de convivencia e disciplina tanto para alumnado como profesorado.
2.) Revisión das normas de funcionamento da Aula de Convivencia claras.
3.) Revisión do protocolo de acollida do alumnado novo, especialmente de 1º ESO.
4.) Revisión do protocolo da  reunión inicial coas familias.
5.) Afondamento na Mediación Escolar: ter unha rede de mediadores para alumnado definida,
clara e coordinada para atallar os conflitos nos que se requira o seu labor de maneira rápida e
eficaz. Facer un protocolo dos pasos a dar para levar a cabo a mediación.
6.) Reelaboración do Plan de convivencia.

3. ACTUACIÓNS, MEDIDAS E PROGRAMAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO, 
CURRICULAR, PREVENTIVO, CORRECTOR, REPARADOR E MEDIADOR

As  actividades  para  a  mellora  da  convivencia  no  noso  centro  están  baseadas  na
detección das necesidades e obxectivos que se suscitan para mellorala. Ditas actividades son de
dous tipos,  unhas que xa se levan a cabo e  vimos  a  través  da avaliación das  mesmas,  que
melloran  o  clima  de  convivencia  escolar  do  centro,  pero  que  é  necesario  seguir
implementándoas  para  mellorar  máis  aínda;  e  outras  que  consideramos  necesaria  a  súa
implantación ao longo deste curso ou sucesivos para a mellora da convivencia escolar. 

3.1) ACTIVIDADES E ACTUACIÓNS PARA MELLORAR A CONVIVENCIA:

Lévanse a cabo actividades que axudan á convivencia no Centro tales como:

3.1.1)  ACTUACIÓNS,  MEDIDAS  E  PROGRAMAS  DE  CARÁCTER  ORGANIZATIVO,
CURRICULAR E PREVENTIVO.

1)Visita ao noso centro dos alumnos de  6º de Primaria dos colexios adscritos, no segundo
trimestre: para asistir a un taller de Primeiros auxilios e para realizar unha visita guiada das
instalacións do IES. E visita, no terceiro trimestre, de algúns dos antigos alumnos dos colexios
adscritos, agora en 1ºESO, a os seus centros de Primaria para resolver as dúbidas e curiosidades
dos nenos de 6º e tranquilizalos.

 2) A Dirección do centro imparte unha  charla para os pais dos alumnos de 6º primaria dos
centros adscritos, a finais de xaneiro, antes do inicio do prazo de reserva de praza.

3) A xornada de Portas abertas, para a acollida do alumnado novo, especialmente  de 1º ESO
no Centro, no mes de setembro.



4)  Reunión de presentación da  titora ou titor cos pais e nais: baixo un guión proporcionado
por Xefatura de Estudos.

5) Conmemoracións e celebracións: A celebración do Día mundial escolar da Paz, celebración
do Día da Muller, conmemoración dos Dereitos Humanos, Letras galegas, Día do libro,  etc.
como actividades  que  melloran  a  concienciación  entorno á  non violencia  e  a  igualdade  de
mulleres e homes;  e por outra banda melloran a conciencia de grupo e o compañeirismo.

6) Numerosas  saídas do Centro, cunha duración moi variable que vai dende unhas horas ata
varios días fora do centro, que fomentan o compañeirismo e a tolerancia entre todos.

7) Recreos alternativos: 

 Recreos  deportivos no  pavillón  do  centro,  dirixidos  aos  alumnos  do  centro  e
impartidos polas profesoras de Educación Física.  Trátase dun proxecto que ocupa o
tempo de lecer dos alumnos e mellora o seu comportamento de forma global durante
ditos tempos. 

 Isto compleméntase fora deste programa, coa posibilidade de participar  en xogos por
parellas  ou  pequenos  grupos:  xadrez,  futbolín,  ping-pong,  damas,  nas  zonas
habilitadas para elo.  

 Recreos musicais, nos que se pode asistir a audicións de diferentes instrumentos de
alumnos do centro, na aula de música. 

 Rincón de faladoiro ou estudo, fóra da biblioteca: situados nos corredores entorno a
unha mesa e bancos.

 Recreos-TIC na aula de informática, para que acudan os alumnos que o precisan, tanto
para resolver dúbidas coa profesora de tecnoloxía de garda nesa aula, ou para rematar
ou imprimir traballos informáticos.

8) Comunicación telefónica ás familias, vía tokapp, dos atrasos e ausencias, a primeira hora de
cada xornada matinal ou vespertina. 

9) Reunións periódicas da Dirección cos delegados e delegadas dos diferentes cursos do centro.
Convocatoria  da  Xunta  de  delegados trimestralmente,  para  recadar  información  que  se
trasladará ao Consello escolar, ou cando sexa solicitada polo seu presidente.

10) Dende hai anos contémplanse na ESO  reunións semanais, por niveis, entre os titores dos
diferentes grupos da ESO, coa Xefa de Estudos e o Orientador. Un aspecto permanente nesas
reunións  é  o  seguimento  da  asistencia  ao  centro,  das  normas  de  convivencia  por  parte  do
alumnado, así como as medidas adoptadas e as  medidas a adoptar. O balance desas reunións é
moi positivo polo que supón na contribución dun maior coñecemento dos casos, ademais de ser
un marco para acordar medidas encamiñadas a buscar solucións. Dende logo, nun contexto de
difíciles marcos de reunión na organización escolar xeral actual, son unha plataforma fixa que,
como mínimo, serven como facilitadores de puntos e tempos de encontro entre membros de
varios sectores da Comunidade Educativa.

11) Análise da implicación das familias no seguimento do alumnado,  recollida na  memoria
anual de titoría.

12) Desde o equipo directivo e o dpto de Orientación, entrevistas coas familias do alumnado
con comportamentos estraños, disruptivos, absentistas, depresivos, etc.

13) Responsables ou delegados de aula para 1º-2º-ESO (os marcados con asterisco tamén no
resto de grupos de ESO e Bacharelato): cada titor elixirá cada ano varios responsables de aula,



que rotarán trimestralmente, para garantir unha boa convivencia nas aulas. Concretamente serán
os seguintes:

- Delegado e subdelegado: Representantes legais de cada grupo de alumnos*
- Interiorista: Responsable de limpeza e decoración da aula
- Secretario: Responsable da cortiza, da axenda e do calendario da clase*
- Relaciones públicas: Responsable de actividades complementarias e extraescolares
- Bibliotecario: Responsable de biblioteca*
- Garda ou Vixiante: Responsable de exteriores e de orde
- Conciliador: Responsable de convivencia*

14)  Plan de  Orientación escolar  sobre  habilidades  sociais elaborado polo  Orientador  do
centro e encamiñado a afrontar problemas moi diversos relacionados coa convivencia a nivel
individual e grupal.

15)  Organización de  gardas do profesorado durante  os  recreos:  hai  profesorado de garda
dentro e fora (no patio) durante os recreos cunhas funcións claras.

16) Charlas formativas por profesionais sobre xestión pacífica de conflitos, autoestima e acoso
escolar, dinámica de grupos e traballo cooperativo, acoso nas redes sociais, relacións afectivas e
sexuais, igualdade entre mulleres e homes, poboacións, ideoloxías, consumo de drogas, etc.

17) Por parte da Vicedirección do centro, e en xeral do Equipo Directivo,  a organización de
celebracións que axuden á convivencia entre o alumnado: Magosto, Festival de música e Cine-
Club de Nadal, Entroido, Día do Libro, Semana das Letras Galegas, Despedida dos alumnos de
2º  bacharelato,  Convivencia  de  fin  de  curso  en  Cíes,  Semana  interintercultural,  para  dar  a
coñecer as linguas e culturas dos alumnos do noso centro.

18) Escola/Técnicas de supervivencia para adolescentes do s. XXI: charlas formativas por
profesionais, distribuídas por niveis, no segundo trimestre:

-1º ESO: Sobre xestión pacífica de conflitos, autoestima e acoso escolar. Sobre acoso nas redes
sociais. Sobre consumo de drogas.

-2º ESO: Sobre dinámicas de grupo e traballo colaborativo. Sobre acoso nas redes sociais.

-3º ESO: Sobre relacións afectivas e sexuais. Sobre orientación sexual.

-4º ESO: Sobre igualdade entre mulleres e homes.

19)  Concurso  da “Aula  mellor  xestionada”:  para  grupos  de  1º  e  2º  ESO,  encamiñada  a
mellorar a convivencia escolar a través de boas prácticas e fomentando a conciencia de grupo.
Ao final do curso a clase gañadora desfruta de unha saída gratuíta.

20) Sesións iniciais e cuestionarios do Orientador cos alumnos novos de 1º ESO durante o
primeiro trimestre para coñecer mellor ao noso alumnado.

21)  Actividades relativas á convivencia levadas a cabo polos titores e titoras nas aulas na
hora presencial cos alumnos/as e que forman parte do plan de acción titorial do centro.

22)  Acollida Profesorado novo: Reunión con Xefatura de estudos ou Dirección e entrega de
documentación necesaria para o coñecemento do funcionamento do centro. Ver protocolo no
punto 8.



23)  Alumnado  acompañante do  alumnado  novo  ao  longo  do  curso:  cando  un  alumno
incorpórase  unha  vez  comezado  o  curso,  existe  a  figura  do  alumno  acompañante  que  vai
indicando onde están os lugares onde debe dirixirse (biblioteca,  pavillón deportivo,  aula de
informática, aula de plástica, etc.), que lle pon ao día nas tarefas académicas,  e que o axuda na
integración con outros alumnos nos espazos de lecer.

3.1.2)  ACTUACIÓNS,  MEDIDAS  E  PROGRAMAS  DE  CARÁCTER  CORRECTOR,
REPARADOR E MEDIADOR.

1) Aula de Convivencia Inclusiva: Está dirixida ao alumnado expulsado mediante expediente
disciplinario.  Trátase de transformar  a  Aula  de convivencia no só nun espazo de reflexión,
senón  nun  espazo  no  que  alumno  poida  reinsertarse  ao  sistema  educativo,  non  só
académicamente senon tamén socialmente, realizando as tarefas que lle fosen encomendadas
polo seu Equipo docente e tamén actividades sobre habilidades sociais dirixidas polo orientador.

2)  Mediación escolar:  Trátase dun programa de mediación entre alumnado para solucionar
problemas  de convivencia  entre eles.  Tamén lévase a cabo a  mediación como sistema para
resolver conflitos entre profesorado e familias a través da dirección do centro.

Estes dous apartados serán tratados con maior profundidade proximamente



4.  AULA DE CONVIVENCIA 

4.1. OBXECTIVOS

 Aproveitar o espazo para aprender a resolver os conflitos de xeito pacífico, reflexivo,
dialogado na procura do cambio de actitudes. 

 Atender ao alumnado que por problemas de conduta non pode permanecer na súa aula
de referencia. 

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

 Transformar a Aula de convivencia nun espazo de reflexión, mediante a lectura de textos
psicopedagóxicos, realizando actividades sobre habilidades sociais,  ou cubrindo fichas
sobre  o  autoanálise  do  comportamento  inadecuado  polo  que  acudiu  ó  Aula  de
convivencia,  que  recollan  os  feitos,  as  posibles  causas,  as  medidas  correctoras  e  un
documento final de compromiso. 

4.2. FUNCIONAMENTO

Cando algún dos nosos alumnos e alumnas impide o desenvolvemento normal da clase, logo de
poñer en práctica outras medidas sen acadar resultados, o profesor pode decidir envialo á Aula
de Convivencia. O delegado ou subdelegado do grupo acompaña o alumno á sala de profesores
para que o profesor de garda o leve á aula de convivencia, alí  un profesor/profesora faralle
encher unha  folla de reflexión. No caso de que non haxa ninguén o levará aos despachos do
equipo directivo.

O profesor que envía a un alumno á aula de convivencia deberá ter preparado traballo accesible
para o alumno para cando remate a folla de reflexión.

O alumno  permanecerá  na aula  de convivencia  durante  toda a  sesión e  unha vez rematada
volverá á aula.

O profesor que expulsa da aula a un alumno (para acudir á aula de convivencia ou a Dirección),
deberá cubrir sempre o modelo de amoestación (que nunca entregará ao alumno) e chamar á
familia do alumno o antes posible. Do modelo de amoestación deberá facer 2 copias, unha para
o titor do alumno e outra para Xefatura de Estudos.

Os alumnos deben acudir con tarefas do profesor que os expulsa da aula. En caso contrario terá
que  facer  actividades  relacionadas  coa  materia  da  que  foi  expulsado  (situadas  na  aula  de
convivencia), que lle facilitará o profesor de garda, e que previamente haberá facilitado cada
departamento. Ao término dese período lectivo, o profesor de garda recollerá ditas actividades e
as depositará no casilleiro do profesor que amoestou a dito alumno.

As fichas de reflexión cubertas  na aula  de convivencia serán recollidas por  un membro  da
Comisión de convivencia, para a súa avaliación, elaborando unha listaxe mensual/trimestral,
indicando o nome do alumnado e o número de veces que estivo na aula de convivencia.



Trátase de transformar a Aula de convivencia nun espazo de reflexión, mediante a lectura de
textos psicopedagóxicos, realizando actividades sobre habilidades sociais, e cubrindo unha ficha
sobre o autoanálise do comportamento inadecuado polo que acudiu ó Aula de convivencia, que
recolla os feitos, as posibles causas, as medidas correctoras e un documento final de compromiso.

Adxúntase dita ficha re reflexión a continuación.



FICHA AULA DE CONVIVENCIA

Nome e apelidos: ………………………………………………………………………….…….

Curso e grupo: ……………………………………… Data: ……………………………..........

Enviado polo profesor: …………………………………………………………...……………

1. Xa estiveches aquí con anterioridade? Por que?

2. Describe o que aconteceu hoxe:

3. Por que actuaches dese xeito?

4. Como te sentes tras o acontecido?

5. Que outra cousa poderías ter feito?

6. Tras reflexionar sobre o acontecido, eu comprométome a:

Asdo. (alumno/a):                                Asdo. (profesor de garda):



5. AULA DE CONVIVENCIA INCLUSIVA  

Posiblemente, para o curso académico 2019-2020 porase en funcionamento un Aula de Convi-
vencia Inclusiva que se compaxinará coa Aula de Convivencia tradicional, pois compartirán o
mesmo espazo. 

A continuación se describen os criterios e condicións para a atención dos alumnos que acudan a
ditas aulas.

……………………………………………………………..

1. XUSTIFICACIÓN DESTE RECURSO

Segundo contempla a lexislación vixente (artigo 25 do D 8/2015), a Aula de Convivencia Inclu-
siva defínese como “un espazo para substituír o tempo de expulsión do alumnado que estivese
temporalmente privado do seu dereito de asistencia ao centro, como consecuencia de medidas
correctoras, buscando a reincorporación a súa propia aula no menor tempo posible”.

2. OBXECTIVOS, BENEFICIARIOS e RESPONSABLES DESTA MEDIDA

Entre os obxectivos desta medida correctora destacan os seguintes, dependendo dos destinata-
rios aos que vaian dirixidos:

Alumnos procedentes dun expediente disciplinario, atendidos na 
Aula de Convivencia Inclusiva

 Reincorporación progresiva do alumno privado da asistencia ao centro ou á aula de re-
ferencia do seu grupo, mediante resolución dun expediente disciplinario incoado  por
incurrir en faltas graves de comportamento, polo que a Dirección do centro deberá
ditar expresamente a medida de ser atendido na Aula de Convivencia Inclusiva, a través
dun trámite de audiencia aos pais ou titores legais do alumno en cuestión cando sexa
menor de idade. 

 Consideramos importante que as familias valoren a medida proposta, para que concien-
cien aos seus fillos do privilexio e consideración que implica a oferta deste recurso, tan-
to polo esforzo dos profesores implicados como dos recursos humáns e materiais neces-
arios para a seu correcto desenvolvemento. En consecuencia, tanto a familia como o
alumno afectado deberán asinar un documento de compromiso no que se describan os
seus dereitos e deberes en relación á asistencia á Aula Inclusiva. No caso de incumpri -
los perderían o seu dereito a disfrutar desta medida de atención a diversidade, sendo
aplicable unha nova medida correctora que sustitúa á inicial. 



 Esta medida aplicarase nos casos nos que se considere adecuada para o discente sancio-
nado e cando non interfira no correcto desenvolvemento das clases impartidas na Aula
Inclusiva, poidendo privarse deste dereito aos mencionados alumnos se non o apro-
veitan como é debido. 

 Durante este tempo serán atendidos ou por profesores de Garda que supervisarán as ta-
refas académicas que tengan pendentes; ou por profesores especializados en pedagoxía,
que traballarán os contidos mínimos e habilidades básicas das materias instrumentais, e
as principais técnicas de estudo.

Responsables: Especialistas en Pedagoxía Terapéutica. 
Profesores de Garda.

 Seguimento dun Programa de Habilidades Sociais en algún dos periodos nos que acuda
a esta aula. Durante este tempo serán atendidos polo Orientador do centro, responsable
da correcta aplicación e avaliación deste programa.

Responsable: Orientador

Alumnos NON procedentes dun expediente disciplinario, atendidos na
Aula de Convivencia Inclusiva

 Reincorporación progresiva do  alumno privado da asistencia  ao aula,  como medida
aplicada por faltas leves de comportamento, evitando, cando se considere apropiado, a
expulsión do centro de ata 3 días que contempla a Lei de Convivencia. 

 Consideramos importante que as familias valoren a medida proposta, para que concien-
cien aos seus fillos do privilexio e consideración que implica a oferta deste recurso, tan-
to polo esforzo dos profesores implicados como dos recursos humáns e materiais neces-
arios para a seu correcto desenvolvemento. En consecuencia, tanto a familia como o
alumno afectado deberán asinar un documento de compromiso no que se describan os
seus dereitos e deberes en relación á asistencia á Aula Inclusiva. No caso de incumpri -
los perderían o seu dereito a disfrutar desta medida de atención a diversidade, sendo
aplicable unha nova medida correctora que sustitúa á inicial. 

 Esta medida aplicarase nos casos nos que se considere adecuada para o discente sancio-
nado e cando non interfira no correcto desenvolvemento das clases impartidas na Aula



Inclusiva, poidendo privarse deste dereito aos mencionados alumnos se non o apro-
veitan como é debido. 

 Durante este tempo serán atendidos ou por profesores de Garda que supervisarán as ta-
refas académicas que tengan pendentes; ou por profesores especializados en pedagoxía,
que traballarán os contidos mínimos e habilidades básicas das materias instrumentais, e
as principais técnicas de estudo.

Responsable: Especialistas en Pedagoxía Terapéutica. 
Profesores de Garda.

 Durante este tempo poderán participar nun Programa de Habilidades Sociais en algún
dos periodos nos que acuda a esta aula. Durante este tempo serán atendidos polo Orien-
tador do centro, responsable da correcta aplicación e avaliación deste programa.

Responsable: Orientador

Alumnos sancionados puntualmente nun periodo lectivo, atendidos na
Aula de Convivencia Tradicional

 Asistencia ao Aula de Convivencia Tradicional en periodos lectivos puntuais, cando a
súa actitude na aula de referencia impida considerablemente a impartición da materia e
perxudique o adecuado clima de traballo do grupo. 

 O docente que expulsa ao discente da súa clase cubrirá o correspondente modelo de
amoestación e enviará ao alumno á aula de convivencia con traballo da súa materia,
onde será atendido polo correspondente profesorado de Garda.

Responsables: Especialistas en Pedagoxía Terapéutica. 
Profesorado de Garda.

3. HORARIO NA NOVA AULA

 

 A Aula de Convivencia Tradicional e/ou Inclusiva estará operativa ao longo de toda a
xornada lectiva. 



 O profesorado especialista en pedagoxía terapéutica terá preferencia nas Gardas de dita
Aula a partires das 10:30h.  

 
 Este profesorado especializado en pedagoxía, no caso de non ter alumnado “expedienta-

do” ao que impartir clases de reforzo e seguimento do seu proceso de aprendizaxe no
horario previsto, será o responsable da Aula de Convivencia Tradicional á que acudan
os alumnos puntualmente en ditos periodos. 

 E de non haber alumnado de ningún destes dous tipos  reforzarán as outras Gardas do
centro (de Biblioteca ou Corredor). 

 Priorizarase a xestión do seu uso como Aula de Convivencia Inclusiva,  cando existan
beneficiarios de dita medida derivados dun expediente disciplinario ou por acumulación
de amoestacións. Neste caso os alumnos expulsados puntualmente das aulas durante un
periodo lectivo nesa xornada se ubicarían na Biblioteca e serían vixiados polo corres-
pondente profesor de Garda de corredor.

 En canto ao tempo de lecer, os alumnos que asistan á Aula de Convivencia Inclusiva
derivados dun expediente disciplinario ou por acumulación de amoestacións,  en casos
especiais poderán non disfrutar do recreo no mesmo horario que o resto do alumnado ,
coa intención de garantir a seguridade deles mesmos e do resto dos membros da comu-
nidade educativa. 

 Á hora de organizar os horarios do profesorado, en principio as gardas na Aula Inclusi-
va/Tradicional contemplaranse como complementarias.   

4. METODOLOXÍA  APLICADA e RECURSOS MATERIAIS

A continuación se describen os criterios e metodoloxía para unha adecuada atención dos
alumnos que acudan a ditas aulas:

 A Aula de Convivencia reubicarase na actual Sala de Xuntas, un espazo moito máis
acolledor e luminoso, situada ao carón do despacho de Dirección, polo que será moito
máis fácil supervisar o seu funcionamento e controlar o adecuado comportamento dos
discentes beneficiarios desta medida correctora. 

 Esta aula  dispón de teléfono para xestionar a distribución dos alumnos  beneficiarios
deste espazo desde o despacho de Orientación ou a Sala de Profesores. 



 Están xa instalados unha pizarra e un cañón de proxección, unha pizarra branca para ro-
tuladores e unha ampla estantería para organizar os materias didácticos e pedagóxicos
necesarios para a impartición das clases polos profesores especialistas en pedagoxía te-
rapéutica.

 Haberá manuais e actividades de todas as materias, así como recursos alternativos máis
lúdicos que favorezan o pensamento abstracto e o traballo funcional ou en grupo. 

 Dispondrá de libros de lectura variados, de revistas de consulta, de enciclopedias, de co-
nexión a internet, etc.

 Só os alumnos que acudan ao Aula de Convivencia Tradicional cubrirán unha Ficha de
Reflexión, para que mediten sobre os motivos da súa presenza alí e para analizar posi-
bles estratexias de integración e motivación. Cubrirase unha ficha cada vez que acudan
a dito espazo. 

5. EVALUACIÓN E SUPERVISIÓN DESTA MEDIDA

Os responsables do adecuado funcionamento e da autoevaluación das Aula de Convivencia In-
clusiva e Tradicional serán todos os membros do Departamento de Orientación e da Comisión
de Convivencia do centro. 

Polo tanto se contemplará 1 hora semanal de coordinación entre o Orientador, o coordinador da
Comisión de Convivencia e os profesores de Pedagoxía Terapéutica implicados máis directa-
mente nesta medida.  

Pero máis específicamente do  Orientador e do  Coordinador da Comisión de Convivencia,
que ademáis serán os responsables directos das respectivas Memorias finais para: 

 Valoración da eficacia destas medidas polos docentes e discentes implicados.

 Recoñecemento das debilidades e fortalezas da aplicación destas medidas.

 Supervisión da súa correcta aplicación.

 Proposta de melloras metodolóxicas e organizativas.





6. RESPONSABLES DE AULA

En 1º-2º-ESO (os marcados con asterisco tamén no resto de grupos de ESO e Bacharelato),
cada titor elixirá cada ano varios responsables de aula, que rotarán trimestralmente, para
garantir unha boa convivencia nas aulas. Concretamente serán os seguintes:

 Delegado  e  subdelegado  ,  Representantes  legais  de  cada  grupo  de  alumnos*:
ademais de representar a súa clase na Xunta de delegados, é o intermediario entre a
clase e o titor ou profesores, para trasladar queixas, suxestións, problemas, etc.

 Interiorista  : Responsable de limpeza e decoración da aula: a primeira hora sube as
persianas e prende as luces, o rematar a xornada apaga as luces e comproba que a
aula estea ordenada, limpa e coas cadeiras enriba das mesas e borra os encerados.

 Secretario:   Responsable  da  cortiza,  da  axenda  e  do  calendario  da  clase*:  para
apuntar datas claves no calendario da cortiza (exames, celebracións, saídas, entrega
de traballos,…), coloca e comunica avisos ós profesores.

 Relaciones  públicas  :  Responsable  de  actividades  complementarias  e
extraescolares: para organizar a súa participación, recoller os cartos, etc.

 Bibliotecario:   Responsable de biblioteca*: anota as lecturas obrigatorias na cortiza,
propón adquisicións de libros ou DVD novos, é o intermediario coa Coordinadora
de biblioteca e transmite e fomenta a colaboración da clase coa biblioteca, lembra as
horas de lectura semanais o día anterior, sube a biblioteca a coller libros para a hora
de lectura, e reclama os libros prestados non devoltos dentro do prazo, etc.

 Garda ou Vixiante  : Responsable de exteriores e de orde: ocúpase da vixilancia dos
corredores nos cambios de clase (nos que non poden saír da aula), controla que o
desprazamento a outras aulas sexa en orde e silencio, apoia o profesor en relación ó
comportamento nas actividades complementarias ou extraescolares, etc.

 Conciliador  : Responsable de convivencia*: vixía a clase en ausencia do profesor,
toma  nota  dos  problemas  de  convivencia  da  clase  e  comunícallo  o  titor
semanalmente, controla e lembra os posibles castigos, e nalgúns casos tamén será o
Mediador de conflitos (seleccionados por niveis, non por aula).



7. NORMAS DE CONVIVENCIA DO CENTRO

7.1. NORMAS BÁSICAS DE CONVIVENCIA

 

A) RETRASOS DOS ALUMNOS  

A) Medida anterior:

En momentos puntuais e máis sensibles do curso escolar, Xefatura de Estudos poderá sancionar
sen un recreo do mesmo día que o alumno chega tarde, en lugar de contabilizarse dito retraso
para a correspondente amoestación cando acumule 3 retrasos inxustificados. 

Neste sentido 3 amoestacións por retraso (un total de 9 retrasos) implicarían unha expulsión de
unha xornada lectiva.

B) Xustificación da nova medida:

Tras detectarse que moitos alumnos chegan tarde a  propósito para non entrar nas aulas e perma -
necer na biblioteca, precisamente alumnos sen interese po  los estudios, é evidente que estamos
malgastando recursos inútilmente ao ter que facerse cargo deles un profesor de garda. 

Ademáis, con esta medida só se perxudica aos alumnos realmente interesados en aprender que
en ocasións puntuais chegan tarde ao centro.

Así que, ao comprobarse que as medidas correctoras anteriores  (tanto a de quedarse unha hora
máis no centro os luns ás 18.15h facendo tarefas académicas; como a de que 3 retrasos suponían
1 amoestación) non foron efectivas, se propón un novo xeito de actuación:

a. Todos os alumnos poderán entrar nas aulas, independentemente da hora á que
cheguen ao centro.

b. Se chegan máis tarde das 8:30 asinarán no rexistro de conserxería para que quede cons-
tancia desa incidencia. Os conserxes entregarán a listaxe deses alumnos ao Equipo di -
rectivo.  

c. Os mencionados alumnos ficarán na aula de convivencia ou de Xuntas, preferente-
mente durante o segundo recreo desa xornada escolar, realizando tarefas académicas



ou lendo revistas, etc., e sen inxerir alimentos (agás en casos moi xustificados), supervi-
sados polo Equipo Directivo.

d. Se non acuden a dito castigo serán amoestados por incumprimento dunha medida co-
rrectora, podendo ampliarse a 2 recreos dita sanción.

e. En relación aos retrasos na chegada ás aulas, cando estos se produzan no medio da
xornada escolar, aplicaranse os mesmos criterios xa descritos. Concretamente, deberá
terse en conta que:

o Poderán entrar na aula, pero o docente rexistrará dito retraso nunha amoes-

tación específica para dita incidencia, que se traducirá tamén nun recreo
nese mesmo día ou no día seguinte. 

o O profesor deberá entregar canto antes a amoestación específica en Xefatu-

ra de Estudos.

o Dita amoestación non computará a efectos de acumulación de faltas leves,

pois xa implica a súa propia medida correctora.

f. As medidas descritas non afectarán ao pavillón deportivo, xa que a porta deberá
estar pechará por motivos de seguridade,  polo que se chegan tarde terán que infor-
mar ao Equipo directivo e permanecer na aula de convivencia, coa pertinente amoesta-
ción por retraso e a sanción dun recreo.

g. Cómputo das amoestacións por Xefatura de Estudos:

 Se se sancionan os retrasos na entrada nas aulas dos alumnos  mediante recreos na
sala de Xuntas ou Convivencia, ou mediante amoestacións (tres retrasos nunha ava-
liación tradúcense en unha amoestación), sendo expulsados cando chegan a tres amoes-
tacións (9 retrasos en unha avaliación), as amoestacións por retraso non se computarán
xunto coas amoestacións por problemas de comportamento, disciplina ou convivencia. 



 É dicir, que haberá dous rexistros independentes, pois as situacións que provocan as
amoestacións son de índole moi distinta.

 As amoestacións do último mes dunha avaliación acumularanse para o cómputo da
seguinte, de xeito que cando sumen tres infraccións de carácter leve (ou menos se son
de máis gravidade), aplicarase a medida correctora correspondente.

B) CAMBIOS DE CLASE E CORREDORES 

Os  alumnos  permanecerán  nas  súas  aulas  sen  poder  saír  ao  corredor  entre  clase  e  clase,
podéndose amoestar sen non respetan esta norma. Aqueles alumnos que teñen clase noutra aula
que non fora a de referencia dirixiranse en silencio e con dilixencia ata ela, e o responsable da
aula pechará a porta cando saian todos.

As portas das aulas a 1ª hora estarán xa abertas, e na última sesión deixaranse abertas para o
persoal de limpeza. Nos recreos deben pechalas os profesores da aula. 

O profesor é sempre o último en saír das aulas, nos cambios de clase, nos recreos e na última
hora.

Se algún alumno pídenos abrir algunha aula a deshora, o facemos, pero vixiándoo e pechando
ao final a porta.

O profesor de garda de recreo do vestíbulo ficará preto do corredor de 2º-ESO.

Os profesores e os alumnos responsables das aulas da primeira planta, antes de saír ao recreo,
comprobarán que se baixaron as persianas o suficiente para que non entre ninguén desde fora. 

Nos corredores, especialmente de 1º e 2º-ESO, os profesores poderán amoestar e enviar ao Aula
de convivencia, inmediatamente, a tódolos alumnos que non estean na súa aula nos cambios de
clase, tanto se están no corredor ou no baño ou noutra aula.



C) RECREOS E XOGOS DO PATIO INTERIOR

NORMAS XERAIS

Ao soar o timbre do inicio do recreo o alumnado abandonará o aula e o profesor pechará a porta.

Os  profesores  e  os  responsables  das  aulas  da  primeira  planta,  antes  de  saír  ao  recreo,
comprobarán que se baixaron as persianas o suficiente para que non entre ninguén desde fora.
Durante os recreos os alumnos estarán no patio exterior, no vestíbulo do centro, no pavillón de
deportes facendo actividades propostas polo profesorado,  na cafetería ou na zona de xogos do
acceso ao salón de actos, nas zonas habilitadas diante da biblioteca, e nas cadeiras debaixo das
escaleiras. 

Excepcionalmente os alumnos de 2º de bacharelato poden solicitar quedar na clase durante os
recreos para estudar co permiso da dirección e sempre e cando haxa un alumno responsable de
aula que coñecerá previamente a dirección. Durante os recreos o alumnado non pode abandonar
o recinto escolar.  Soamente os maiores de idade, e despois de identificarse, poderán saír do
recinto para retornar ao centro ao termino do recreo.

Deben coidar tamén a limpeza do xardín, utilizando as papeleiras distribuídas por todo o patio.

COMPORTAMENTO

Aplicaranse as medidas correctoras e a normativa especificada no Plan de Convivencia e na Lei
4/2011. O alumnado deberá respetar sempre as indicacións do profesorado de garda de recreo,
ou de calquera outro membro adulto da comunidade escolar. 

Non poderán citarse ou relacionarse con xente allea ao centro a través das vallas do recinto es-
colar.

PERMISO PARA PERMANECER NAS AULAS DURANTE O RECREO

 Só os  alumnos  de II-Bacharelato poden ficar  nas  aulas nos  recreos  para  estudar ou
conversar, pero con previo permiso de XE e cun responsable de aula. 

 Dita autorización estará na cortiza da aula para que a poida ver o profesor de garda. 

 No caso de que o seu comportamento non sexa o adecuado perderán dito dereito.

CORREDORES DURANTE O RECREO 

 Durante os recreos o alumnado pode permanecer nos espazos preparados para estar
xuntos charlando ou estudando, isto é: no primeiro piso no entorno da Biblioteca e na
mesa  redonda;  na  planta  baixa  no  vestíbulo  de  entrada  e  baixo  as  escaleiras  dos
corredores de Dirección e de 4º ESO.

 Na zona da Biblioteca deben utilizar un ton de voz moderado e máis ben baixo.

 Poden tomar o almorzo nestas zonas interiores coidando de deixar todo limpo.

 Non poden permanecer nos corredores da planta superior, nin da 1ª planta (zona dos
laboratorios e aulas de 1º e 3º-ESO).

NORMAS DOS XOGOS DO PATIO CUBERTO DURANTE OS RECREOS



- En todos os xogos levarase un rexIstro semanal que se arquivará para comprobar os usuarios.

Os usuarios que recollen o material do xogo son responsables do mesmo durante ese recreo,
independientemente de que o xogo rote. O material pode ser entregado por outro usuario, pero,
no caso de que non se entregue ou exista desperfecto, a responsabilidade será de quen se faga
cargo do  material.  Causar  desperfectos  irreparables  no  material  de  xogos  ou  no  mobiliario
anexo será considerado FALTA MOI GRAVE.

- Usuarios de ping- pong e futbolín: dada a alta conflictividade existente entre os usuarios,  para
garantir o acceso a de todo o alumnado que o desexe e evitar coaccións e enfrontamentos non
desexables, organizaráse por niveis e en días alternos. Pertubar a convivencia entre usuarios con
pelexas, coaccións etc, será considerado entre FALTA GRAVE e FALTA MOI GRAVE.

Futbolín:

 Apúntaranse os 4 membros do equipo, que xogará en días alternos, e só nun recreo, para
intentar garantir a rotación.

 No futbolín 1 xogarán 1º, 2º e 3º de ESO, e no 2, 4º Eso, e 1º e 2º de Bacharelato.

 Os xogadores poden formar parte de varios equipos, respectando o período de alternan-
cia. Eludir a rotación será considerado  FALTA LEVE.

 Aínda que o futbolín quede baleiro, non xogará quen estea en período de alternancia, a
fin de evitar coaccións.

Ping- pong:

 Apúntaranse os catro membros do equipo, que xogará en días alternos, e só nun recreo,
para intentar garantir a rotación.

 Os xogadores poden formar parte de varios equipos, respectando o período de altenan-
cia. Eludir a rotación será considerado  FALTA LEVE.

 Aínda que o ping – pong quede baleiro, non xogará quen estea en período de alternan-
cia, a fin de evitar coaccións.

Balón:

 Apúntarase un responsable, que recollerá o balón en días alternos e só nun dos re-
creos, para que rote a responsabilidade.

SANCIÓNS:

Independentemente do xogo onde se produza a falta, a sanción será extensiva a todos os xogos.

3 faltas leves serán consideradas como 1 grave.

3 faltas graves serán consideradas como 1 moi grave.

-  FALTA LEVE:  unha semana sen xogar.



-  FALTA GRAVE:  un mes sen xogar.

- FALTA MOI GRAVE: todo o curso sen xogar.



D) ACTUACIÓNS ANTE A FALTA DALGÚN PROFESOR

 

PROFESORADO DE GARDA

O alumnado debe permanecer  nas aulas cando o profesor da materia falte, en espera do profesor
de garda. Se pasados 5 minutos non se presenta ningún profesor, o delegado ou o subdelegado
acudirán a notificalo ao Profesorado de Garda na sala de profesores, ou no seu defecto a un
cargo directivo.

O horario do alumnado tanto da ESO como de Bacharelato do centro non se verá afectado pola
falta  dalgún profesor.  Os alumnos non poden saír  do centro ata que non remata  a xornada
escolar. O profesor que falta será substituído por un profesor de garda para atender aos alumnos.

Os profesores que prevexan faltar polos motivos xustificados que sexan, para garantir tanto o
dereito á educación dos discentes,  como a necesidade de completar a programación oficial do
departamento, deberán deixar actividades para os seus alumnos durante os períodos de falta.
Ditas actividades deixaranse na bandexa correspondente da mesa da sala de profesores para que
o profesorado de garda as colla e as traslade ao alumnado correspondente. 

PERMISOS DE SAÍDA CANDO FALTA ALGÚN PROFESOR

A) Os alumnos da ESO nunca saíran do centro por esta circunstancia. Poderían cambiar de
aula sempre na compaña do profesor de garda.

B) Os alumnos de Bacharelato:

Só no caso de que un profesor de Bacharelato vaia faltar a 1ª hora da mañá ou da tarde, e
que avise ao centro o día anterior, poderá informarse aos alumnos de dita circunstancia para que
non se presenten no centro ata a clase de 2ª hora, pero deberán presentar xustificante de dita
ausencia ao seu titor, para comprobar que as familias estaban ao tanto.

Acordado por  unanimidade  en Claustro de xaneiro de 2016 e en febreiro de 2017,  ningún
alumno  de  Bacharelato  poderá  abandonar  o  centro  ou  a  aula  onde  se  encontre  o
correspondente profesor de garda, nos casos nos que: faltase algún profesor, se fixase unha
recuperación que non tiñan que facer, ou estivesen previstas actividades non académicas para
ditos alumnos (ex: celebración do magosto, nadal, entroido, ...). 

Só podería facelo en caso de presentar o modelo de autorización do centro, debidamente
cumprimentada pola súa familia, para saír antes das 14.10h. Nese  caso, o Equipo Directivo
podería chamar ás familias para confirmar dita autorización. No caso de alumnos con 18 anos
xa no sería necesaria dita autorización nin a chamada, pero deben asinar no rexistro de saídas
indicando a hora exacta, igual que o resto de discentes menores de idade. 

Ademáis, se alguén maior de idade os veñe a buscar tamén poderían ausentarse do centro.

En relación ás autorizacións asinadas pola familia, só se admitirán como motivos
xustificables  os  que  marca  a  lei  (D.229/2011):  citas  médicas,  enfermidade  con  días  de
descanso  por  prescrición  médica,  realización  de exames,  morte  ou  enfermidade grave dun



familiar,  deberes  inescusables,  e  tramitación  de  documentos  oficiais, que  deberán  ser
certificados documentalmente e con posterioridade ante o titor. 

No  caso  de  non  facelo  correctamente  non  se  xustificarán  ditas  ausencias,  podendo
afectar a avaliación continua dos discentes en algunha materia. Non se admitirá como motivo
xustificable a referida como “asuntos persoais”. Neste sentido, lémbrase que aínda que o
Bacharelato sexa unha ensinanza non obrigatoria, unha vez se está matriculado é obrigatoria  a
asistencia.

E) ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E COMPLEMENTARIAS

NORMAS DE CONVIVENCIA NESTAS ACTIVIDADES

 Rexen as mesmas  normas de funcionamento e de convivencia que para o resto das
actividades académicas.

 Os alumnos non poden afastarse dos profesores acompañantes sen permiso previo.

 O alumnado deberá acompañar ao grupo tanto na ida como na volta da actividade.

CASOS NOS QUE NON SE PERMITE A ASISTENCIA: 

Actividades complementarias e extraescolares fóra do centro

Aqueles alumnos que acumulen varias amoestacións ao longo do curso relacionadas coa
falta de disciplina (a reiteración de faltas leves nun mesmo curso escolar convértese en unha
falta grave; a lei non fala de trimestres; art. 38), ou tiveran algún expediente  disciplinario por
condutas graves para a convivencia, ou algún expediente de absentismo, ou estean implicados
nun  protocolo  de  acoso  escolar,  confirmado  ou  sen  resolver,  ou  se  foran  denunciados  nas
oficinas  da  policía  ou  na  Fiscalía  de  menores,  e  aínda  non se  resolvera  o  caso  ou  se  lles
declarase culpables, non poderán asistir a ningunha actividade extraescolar que supoña unha
ou máis  xornadas  completas, especialmente  se  falamos  de  viaxes  de  longa duración,  con
noites  incluídas,  que  enténdense  coma  un  premio  ao  seu  traballo  diario  e  a  súa  actitude
respetuosa, positiva e participativa nas aulas e no centro. 

Terase  especial  coidado  cos  casos  de  condutas  graves  relacionadas  coas  inxurias,
ofensas, discriminacións ou posibles acosos escolares, de maneira que  se protexa sempre á
presunta vítima, alonxándoa dos presuntos infractores e evitando que realicen tarefas xuntos
tanto dentro coma fóra do centro. 

Aquel alumno que teña unha amoestación por conduta leve contraria á convivencia,
poderá ser sancionado, específicamente desde Xefatura de Estudos,  sen asistir a actividades
complementarias e extraescolares por un período de ata 2 semanas  (art. 43 D.8/2015). Ditas
2 semanas poderán fixarse non inmediatamente á conduta leve contraria á convivencia, senón
ata  en  un  prazo  de  4  meses  (pois  as  medidas  correctoras  prescriben  aos  4  meses  da  súa



imposición), aínda que a medida correctora deberá tramitarse como máximo 1 mes despois de
cometida a falta (pois as faltas prescriben ao mes de cometidas) (art. 56 D8/2015).

Aquel alumno que teña un expediente disciplinario por conduta gravemente prexudicial
para a convivencia, poderá ser sancionado, específicamente na resolución de dito expediente,
sen asistir a actividades complementarias e extraescolares por un período de 2 a 4 semanas
(art.  39, D.8/2015). Ditas 2-4 semanas poderán fixarse non inmediatamente á conduta grave
contraria á convivencia, senón ata en un prazo de 1 ano (pois as medidas correctoras prescriben
a 1 ano da súa imposición), aínda que a media correctora deberá tramitarse como máximo 4
meses despois de cometida a falta (pois as faltas prescriben aos 4 meses de cometidas) (art. 56
D8/2015).

En relación ás actividades complementarias dunhas horas celebradas fóra do centro
educativo, o departamento organizador poderá decidir se algún alumno non terá dereito a asistir,
debido ao seu mal comportamento nas súas clases, respectando sempre os criterios fixados na
súa  programación  didáctica,  polo  que  ficará  na  súa  aula  de  referencia  ou  na  aula  de
convivencia, cun profesor de garda, facendo as tarefas alternativas relacionas con dita materia
proporcionadas polo seu profesor, para non privarlle do seu dereito á educación.

Das medidas correctoras que tipifica a lei,  só pode aplicarse 1 en cada proceso aberto,
por  conduta  leve  ou  grave  segundo  os  casos.  Pero  si  poderán  aplicarse  todas  as  medidas
educativas que se consideren necesarias.

Nos casos de viaxes con prazas limitadas os departamentos afectados determinarán os
criterios didácticos para confeccionar os listados de alumnado tendo en conta, por exemplo, os
resultados  académicos  na  materia,  o  interese  e  a  motivación  dos  alumnos  na  mesma,  etc.,
segundo os criterios fixados na súa programación didáctica.

Actividades complementarias e extraescolares dentro do centro

En relación ás actividades complementarias celebradas dentro do centro educativo,  o
departamento organizador poderá decidir se algún alumno non terá dereito a asistir, debido ao
seu  mal  comportamento  nas  súas  clases,  respectando  sempre  os  criterios  fixados  na  súa
programación didáctica, polo que ficará na súa aula de referencia ou na aula de convivencia, cun
profesor de garda, facendo as tarefas alternativas relacionas con dita materia proporcionadas
polo seu profesor, para non privarlle do seu dereito á educación.

Terán carácter obrigatorio para o alumnado e seguiranse os mesmos criterios que no caso das
actividades  fóra  do  centro.  Os  alumnos  que  non  participen  en  ditas  actividades  serán
custodiados polo profesor de garda.



En términos xerais, tanto se as actividades lévanse a cabo dentro ou fora das instalacións do
centro, os alumnos poderán ficar na aula de convivencia/biblioteca/aula de referencia, etc., fa-
cendo tarefas relacionadas coas materias sobre as que versa a actividade organizada, a decisión
tanto do Equipo Directivo como dos departamentos/docentes organizadores, cando se con-
sidere que o seu comportamento ou actitude poderían dificultar o adecuado desenvolvemento de
dita actividade ou saída.

F) TRANSPORTE ESCOLAR

Rexerán as mesmas normas de comportamento que no resto do recinto escolar.

Lémbrase ademais que os alumnos usuarios das nosas liñas de autobús deberán entrar no centro
en canto baixen do autobús, é dicir, non poden ficar na rúa, pois a responsabilidade civil recae
sobre o centro.

Medidas correctoras por comportamento inadecuado no autobús escolar:

Ao alumno que mostre un comportamento inadecuado durante o traxecto do autobús escolar,
ben porque o notifique o conductor ao centro, ben porque outro alumno usuario do transporte
informe ao Equipo Directivo ou ao seu titor, aplicaráselle as seguintes medidas correctoras:

 Á primeira falta de comportamento: 3 días sen usar o autobús escolar.

 Á segunda falta de comportamento: Perderá o seu dereito a usar o autobús escolar, ce-
dendo a súa praza ao seguinte alumno da lista de espera.

G) DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

Este centro aconsella non traer tales dispositivos ao centro, xa que o D.8/2015 prohibe o seu uso
nos centros escolares, especialmente o móbil, xa que implica moitos problemas de convivencia
e tamén é un foco de distracción moi importante durante as clases. Ademais, o centro dispón de
teléfono fixo a disposición de calquera alumno e en calquera momento, cando as circunstancias
o requiran e de xeito totalmente gratuíto.

É importante aclarar que, tanto nos casos nos que se permite puntualmente o seu uso, como
cando  claramente  se  prohibe  que  se  usen  dentro  do  recinto  escolar,  o  centro  non  se
responsabiliza da súa perda ou deterioro. 



E por suposto, o uso indebido destes dispositivos, nos casos nos que se permita ou non usalos,
suporá a súa retirada temporal e a sanción correspondente.

A este respecto,  cando un alumno se negue a entregar voluntariamente  dito dispositivo (ou
calquera outra cousa),  o profesor nunca poderá rexistrar nin ao alumno nin as súas pertenzas
(mochila,  abrigo,  etc),  senón que lle solicitará  que o faga el  mesmo.  No caso de que sega
negándose,  o  mandará  baixar  xunto  co  Equipo  Directivo,  e  se  tamén  se  nega  a  acudir,  o
mencionado profesor comunicará o suceso na maior brevidade posible ao Equipo Directivo.

Debemos recordar que os servizos das Forzas de Seguridade de Atención a Menores, deixan
moi claro que os menores de 14 anos non poden usar ningún tipo de redes sociais, polo que sería
moi necesario que as familias controlasen o seu uso tamén na casa.

Concreción destas normas:

Teléfonos móbiles: 

1. Se prohibe coller, manipular e usar teléfonos móbiles:

1. En  todo  o  recinto  escolar (aulas,  pavillón,  salón  de  actos,
biblioteca, corredores, ...), incluído o patio durante os recreos. 

2. Nos autobuses do transporte escolar.

3. Deixarase  ao  criterio  do  profesor,  durante  as  actividades
extraescolares e nos autobuses desas actividades, nas que leven
un profesor acompañante.

2. No caso de incumprir esta medida:

1. En caso de que o usen nos períodos de lecer, se lles pedirá que
o  garden  inmediatamente,  e  se  obedecen  e  non  son
reincidentes, non se lles sancionará.

2. Sancionarase aos alumnos que o usen nos períodos lectivos, al
menos  con  unha  amoestación.  Segundo  os  casos  podería
considerarse tamén unha falta leve ou grave, que tería a súa
correspondente medida correctora.

3. Procederase a súa retirada temporal ata o final de dita xornada
escolar. Entregarase ao alumno se é maior de idade, e aos seus
pais ou titores legais, persoalmente, en caso de ser menores de
idade (artigo 11 da Lei 4/2011).

Resto  de  dispositivos  electrónicos (eBooks,  tabletas,  reprodutores  de  música,
cámaras fotográficas, etc.)



3. Por acordo de Claustro de xuño de 2016, decídese que, de momento, os
alumnos de Bacharelato poderán traer estes dispositivos para usar na
aula, supervisados sempre polo seu profesor, cando dispoñan de libro
na  editorial  escollida  polo  departamento,  sempre  que  non  supoña
conexión  á  rede  durante  o  seu uso na  aula  dixital.  O uso de  libros
dixitais será opcional para os alumnos, nunca obrigatorio.

4. No  resto  dos  casos  e  alumnos,  está  totalmente  prohibido  coller,
manipular ou usar  estes dispositivos,  nas mesmas  condicións que as
indicadas para os teléfonos móbiles.

- Sen prexuízo do indicado neste epígrafe, a instancias do profesor responsable da
clase/materia,  que será o último responsable,  podería consultarse e facer uso de
algún  destes  dispositivos  (móbiles,  tabletas,  ..),  por  motivos  académicos  ou
didácticos, o incluso por motivos  festivos (organización de eventos, actividades,
etc.).

H) CONSUMO DE SUSTANCIAS NOCIVAS E USO DE OBXECTOS PERIGOSOS

- En relación á normativa vixente de non poder fumar nos arredores dun centro escolar tanto
pais como profesores e alumnos, este centro decide non sancionar a ditos alumnos, pois
trátase dunha normativa competencia do Ministerio de interior, pero non da Administración
educativa, en aras de non cometer unha inxerencia. Sen embargo, sí consideramos adecuado
comunicalo ás familias, o cal fará o Equipo Directivo, tras ser informado pola testemuña
correspondente.

- En cumprimento do RD do 5 de marzo de 1982, queda terminantemente prohibida a venda
e o consumo de tabaco e bebidas alcohólicas no centro.
- Non se pode fumar ningunha sustancia (tabaco, etc.), dentro do recinto escolar ou durante
as actividades extraescolares que organice el centro.
-  Non  se  pode  consumir  ningunha  sustancia  nociva  ou  prohibida (bebidas  alcohólicas,
drogas, etc.) dentro do recinto escolar ou durante as actividades extraescolares que organice
el centro.
- Non poder introducirse no centro nin usar ningunha sustancia nociva ni  ningún obxecto
perigoso para a integridade e saúde dos membros da comunidade educativa (drogas, armas,
obxectos punzantes, navallas, etc.).
- Non poden inxerirse durante as clases doces, gomas, nin ningún outro alimento ou bebida
(agás comida baixo prescrición médica ou auga en caso de necesidade).
- Ningún adulto poderá proporcionar medicinas aos alumnos. En caso de necesidade será o
alumno quen as traia e as inxira no momento necesario, previa autorización do profesor no
caso de encontrarse en horario lectivo. Só se poderá aconsellarlles unha manzanilla, bebida
azucarada, bocadillo ou similar, que se lle proporcionará na cafetería, a cargo do instituto. 



I) INDUMENTARIA ADECUADA

- Os alumnos deben acudir ao centro e ás actividades extraescolares organizadas
polo centro vestidos adecuadamente.

- Está prohibido, durante as actividades do centro, levar gorras, panos, gafas de sol,
etc. Neste sentido terase especial consideración nos casos de alumnos con algún
problema de saúde. 

J) COLABORACIÓN DOS ALUMNOS COAS FAMILIAS e co Equipo Directivo 

 Os alumno deben comprometerse a entregar aos pais/nais ou titores legais os boletíns de
notas o calquera outra notificación do centro ou do profesorado, e devolvelo ao titor
correspondente no prazo fixado e debidamente asinado cando sexa pertinente.

 Comunicar rapidamente ao titor, profesor, ou membro do Equipo Directivo,  calquera
desarranxo ou incidente do que tiveran constancia.  

 Ningunha  persoa  allea  ao  centro  poderá  entrar  no  recinto  escolar  sen  previa
autorización,  pois  está  reservado  para  os  membros  da  comunidade  educativa
(profesores, pais, alumnos, persoal de administración e servizos, ...). Ningún alumnos
facilitará  o  acceso  ao  centro  de  amigos,  alumnos  de  outro  centro,  etc.,  sendo
considerada esta unha falta de gravidade.

K) BIBLIOTECA ESCOLAR

 1º RECREO: DEVOLUCIÓNS. 2º RECREO: PRÉSTAMOS.

 DURACIÓN DO PRÉSTAMO: 10 días naturais, sempre presentando o carné de 
biblioteca cos datos e coa foto do alumno. 

 NÚMERO DE LIBROS POR PRÉSTAMO: 2 como máximo.

 Morosos:

Os alumnos que se atrasen na devolución dun libro en máis dunha semana a partir da data 
fixada, ou que perdan o carnet da biblioteca deberán pagar 1 euro de sanción.

Se algún alumno non devolve libros  da nosa biblioteca,  non recibirá  o boletín de notas da
inmediata avaliación, ata que non enmende dita situación.



 A biblioteca é un lugar de estudo e lectura, polo tanto:

-só podemos ir á biblioteca cando estea atendida por un profesor de garda

-non podemos falar en voz alta nin molestar

-non podemos usar teléfono móbil, tableta ou reprodutor de música

-non podemos comer nin beber dentro da biblioteca

-non podemos usar os ordenadores para outros fins que non sexan educativos

-só nos poderemos sentar catro persoas en cada mesa

-nos ordenadores só nos poderemos sentar como máximo dúas persoas en cada un.

 

 No entorno da biblioteca:

-prégase usar un ton de voz moderado e manter as formas

-as cadeiras de brazos vermellos son para estar sentados, non deitados



7.2. DEREITOS E DEBERES DO ALUMNADO RESPECTO Á CONVIVENCIA

O presente epígrafe pretende recoller os principios fundamentais do R.D. 732/1995 de 5 de
maio  sobre dereitos e deberes do alumnado,  así  como os que se recollen na Lei  4/2011 de
Convivencia e Participación da Comunidade Educativa. 

DEREITOS

1. Os alumnos teñen dereito a recibir unha formación que asegure o pleno desenvolvemento da
súa personalidade.
2. O pleno desenvolvemento da personalidade do alumno esixe unha xornada de traballo escolar
acomodada á súa idade e unha planificación equilibrada das súas actividades de estudo.
3. No marco do Título V da Lei Orgánica de Ordenación Xeral do Sistema Educativo, sobre
compensación  de  desigualdades  na  educación,  todos  os  alumnos  teñen  dereito  ás  mesmas
oportunidades de acceso aos distintos niveis de ensino. Nos niveis non obrigatorios non haberá
máis limitacións que as derivadas do seu aproveitamento ou das súas aptitudes para o estudo. 

4. A igualdade de oportunidades promoverase mediante:

 A non discriminación por razón de nacemento; raza; sexo; capacidade económica; nivel
social; conviccións políticas, morais ou relixiosas, así como por discapacidades físicas,
sensoriais e psíquicas, ou calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social.

 O establecemento de medidas compensatorias que garantan a igualdade real e efectiva
de oportunidades.

 A realización de políticas educativas de integración e de educación especial.

5.  Os  centros  desenvolverán as  iniciativas  que  eviten  a  discriminación  dos alumnos,  porán
especial atención no respecto das normas de convivencia e establecerán plans de acción positiva
para garantir a plena integración de todos os alumnos do centro.
6. Todos os alumnos teñen dereito a recibir orientación escolar e profesional para conseguir o
máximo  desenvolvemento  persoal,  social  e  profesional,  segundo  as  súas  capacidades,
aspiracións ou intereses.
7.  De  maneira  especial,  coidarase  a  orientación  escolar  e  profesional  dos  alumnos  con
discapacidades físicas, sensoriais e psíquicas, ou con carencias sociais ou culturais.
8. A orientación profesional basearase unicamente nas aptitudes e aspiracións dos alumnos e
excluirá  toda  diferenciación  por  razón  de  sexo.  A  Administración  educativa  e  os  centros
desenvolverán as medidas compensatorias necesarias para garantir a igualdade de oportunidades
nesta materia.
9.  Para facer efectivo o dereito dos alumnos á orientación escolar  e profesional,  os centros
recibirán os recursos e o apoio necesario da Administración educativa, que poderá promover a
tal fin a cooperación con outras Administracións e institucións.
10.  Os  alumnos  teñen  dereito  a  que  se  respecte  a  súa  liberdade  de  conciencia,  as  súas
conviccións relixiosas, morais ou ideolóxicas, así como a súa intimidade no que respecta a tales
crenzas ou conviccións.
11. Todos os alumnos teñen dereito a que se respecte a súa integridade física e moral e a súa
dignidade  persoal,  non  podendo  ser  obxecto,  en  ningún  caso,  de  tratos  vexatorios  ou
degradantes, en particular evitaranse as situacións de acoso escolar.
12.  Dereito a recibir  unha formación integral,  co-educativa,  nun ambiente  de convivencia e
liberdade e respecto mutuo.

13. A participar na confección das normas de convivencia e na resolución pacífica de conflitos.
14. Os alumnos teñen dereito á liberdade de expresión sen prexuízo dos dereitos de todos os
membros da comunidade educativa e o respecto que merecen as institucións de acordo cos
principios e dereitos constitucionais.



DEBERES

1. O estudo constitúe un deber básico dos alumnos e concrétase nas seguintes obrigacións:
2. Asistir a clase con puntualidade e participar nas actividades orientadas ao desenvolvemento
dos plans de estudo.
3. Asistir a clase co material preciso.
4. Cumprir e respectar os horarios aprobados para o desenvolvemento das actividades do centro.
5.  Seguir  as orientacións do profesorado respecto da súa aprendizaxe e mostrarlle o debido
respecto e consideración, recoñecéndoo como autoridade educativa.
6. Respectar o exercicio do dereito ao estudo dos seus compañeiros.
7. Colaborar na mellora da convivencia e nun adecuado clima de estudo.
8. Respectar as normas de organización, convivencia e disciplina do centro.
9. Os alumnos deben respectar a liberdade de conciencia e as conviccións relixiosas e morais,
así como a dignidade, integridade e intimidade de todos os membros da comunidade educativa.
10. Constitúe un deber dos alumnos a non discriminación de ningún membro da comunidade
educativa por razón de nacemento, raza, sexo ou por calquera outra circunstancia persoal ou
social.
11. Os alumnos deben respectar o proxecto educativo ou o carácter propio do centro, de acordo
coa lexislación vixente.
12. Os alumnos deben coidar e utilizar correctamente os bens mobles e as instalacións do centro
e respectar as pertenzas dos outros membros da comunidade educativa.
13. Os alumnos teñen o deber de participar na vida e funcionamento do centro.



7.3. CONDUTAS CONTRARIAS ÁS NORMAS DE CONVIVENCIA

A) NORMAS MARCADAS POLA LEXISLACIÓN VIXENTE

Decreto 8/2015, do 8 de Xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de cuño, de
convivencia e participación da comunidade educativa en materia de convivencia escolar (DOG
do 27 de xaneiro)

A convivencia nos centros docentes constitúe en todas as sociedades desenvolvidas un motivo
de preocupación crecente, que non se circunscribe unicamente aos problemas que implica o
mantemento da disciplina nas aulas, senón tamén ás relacións entre o propio alumnado, o que
levou a tomar conciencia da gravidade que revisten fenómenos como o acoso escolar.

Elementos a ter en conta na corrección de condutas

1. As sancións terán un carácter educativo e recuperador.

2. Estas non poden ser contrarias á integridade física e á dignidade persoal de ningún membro
da comunidade educativa.

3. A corrección ou sanción proposta sempre deberá ser proporcional á conduta habida.

4. Terase en conta a idade e as circunstancias persoais, familiares ou sociais do alumnado.

5. Nunca se poderá privar do dereito á educación nin do dereito á escolaridade a ningún membro
do alumnado.

Elementos a ter en conta para a gradación (artigo 34) 

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 propiciatoria desta vulnerabilidade.

f) A reincidencia, por comisión no prazo dun ano de máis dunha infracción da mesma natureza
cando así fose declarado por resolución firme. 

Reparación de danos (artigo 35)

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. 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. 

MEDIACIÓN (artigo 26) 

Os centros poderán utilizar a mediación como estratexia preventiva, resolutiva e reparadora na
xestión de calquera conflito entre membros da comunidade educativa. 

A mediación é unha estratexia de intervención imparcial para a resolución de conflitos en que
unha terceira persoa axuda as partes implicadas a alcanzar un acordo satisfactorio para ambas as
dúas. 

Sen prexuízo dos procedementos de corrección das condutas gravemente prexudiciais para a
convivencia, os centros poderán utilizar a mediación 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. 

As condutas leves contrarias á convivencia (artigo 42): 

a) As agresións físicas ou psíquicas, as inxurias e as ofensas, as ameazas e as coaccións contra
os demais membros da comunidade educativa; os actos de discriminación 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; os danos causados de forma intencionada ou por neglixencia 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 o normal desenvolvemento das actividades do centro, incluídas as
de  carácter  complementario  e  extraescolar;  as  actuacións  prexudiciais  para  a  saúde  e  a
integridade persoal dos membros da comunidade educativa do centro, ou a incitación a elas,
pero que non alcancen a gravidade requirida no artigo 15 da Lei 4/2011.

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,  pero que non alcancen a gravidade requirida
no artigo 15 da Lei 4/2011.

c)  A falta  de  asistencia  inxustificada  á  clase  e  as  faltas  reiteradas  de  puntualidade.  A non
xustificación das faltas nun prazo de tres días desde la incorporación. 



d)  A  reiterada  asistencia  ao  centro  sen  o  material  e  equipamento  precisos  para  participar
activamente no desenvolvemento das clases. 

Medidas correctoras das faltas leves (artigo 43): 

a)  Amoestación  privada  ou  por  escrito.  Neste  sentido,  compre  aclarar  o  concepto  de
amoestación.

Cando un  alumno incumpre  as normas do Centro,  tanto dentro do recinto escolar
como  fora  durante  unha  actividade  extraescolar,  pode  ser  amoestado  de  xeito  escrito.  A
amoestación é un documento no que se deixa constancia de un incidente ou conduta contraria á
convivencia, de diferente nivel de gravidade. Normalmente trátanse de faltas leves, xa que as
graves levan asociada un expediente disciplinario. 

Unha  amoestación  pode  non  implicar  unha  sanción,  converténdose  só  en  un
apercibimento verbal. 

Pero pode tamén, por decisión do Equipo directivo,  levar asociada unha sanción de
entre as que fixa a lei de convivencia como medidas correctoras para condutas leves contrarias á
convivencia. 

Cando se acumulan 3 amoestacións por faltas leves, poderá escollerse a medida que
supón a perda do dereito de asistencia ao centro nos termos descritos na lei.

No caso de que un alumno sexa reincidente en algunha conduta inadecuada ao longo do
curso,  considerarase xa unha falta grave,  e se aplicarán as medidas correctoras descritas ao
efecto na lei de convivencia.

b) Comparecencia inmediata ante a persoa que ocupe a xefatura de estudos. 

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. 

No seguinte cadro indícanse as persoas competentes para a aplicación das medidas correctoras: 

Cando prescriben as faltas leves (artigo 56):

Estas condutas prescriben nun mes. O cómputo do prazo comezará a contar desde o día en que a
conduta se levou a cabo, salvo cando se trate dunha conduta continuada. Nese caso o prazo de
prescrición non empezará a computar mentres esta non cese. 



Para a xestionar as condutas leves contrarias á convivencia, o prazo máximo do que se dispón é
dun mes. Cando das actuacións previas se conclúa que prescribiu a infracción, non se iniciará o
procedemento  sancionador.  Igualmente,  se  iniciado o  procedemento  se  concluíse  que  tivera
prescrito  a  infracción,  o  órgano  competente  resolverá  a  conclusión  do  procedemento.  As
medidas correctoras das condutas leves contrarias á convivencia prescriben aos catro meses da
súa imposición (artigo 56). 

Resolución e notificación por escrito de determinadas sancións ás familias

As medidas g) e h) establecidas no artigo 43 do decreto requiren resolución expresa por escrito,
que  deberá  ser  comunicada  á  familia  e  á  comisión  de  convivencia  do  centro.  Logo  desta
notificación o afectado ou os seus representantes legais poderán solicitar por escrito, no prazo
máximo de 2 días, revisión destas 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. 

No caso de entender que as condutas leves contrarias á convivencia poderán ser tidas en conta a
efectos  de determinar  unha  falta  grave por  reiteración,  haberá  que facer  facelo  constar  por
escrito e comunicarllo ao/á afectado/a ou ás súas persoas responsables. A reiteración ten que
producirse dentro do mesmo curso escolar. 

Condutas gravemente prexudiciais para a convivencia (artigo 38)

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. 

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 que sexa gravemente perigoso para a saúde ou
integridade  persoal  de  calquera  membro  da  comunidade  educativa.  Reputarase  indisciplina
grave  a  resistencia  ou  negativa  a  entregar  obxectos,  substancias  ou  produtos  que  estean
expresamente  prohibidos  polas  normas  do  centro  ou  sexan  gravemente  perigosos,  cando  é
requirido polo profesorado. 

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

l) O incumprimento das sancións impostas. 

Actuacións: Documento de constatación dos feitos (artigo 37)

O profesorado elaborará un documento que deberá conter 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.  Este  documento
considérase, agás proba en contrario, acreditación suficiente deles e,  polo tanto, contará coa
presunción de veracidade (artigo 11.2 da Lei 4/2011). 

Cando prescriben as faltas graves

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 faltas graves (artigo 39) 



a)  Realización,  dentro ou fóra  do horario lectivo,  de tarefas que contribúan á  mellora  e  ao
desenvolvemento das actividades do centro. 

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

c) Cambio de grupo. 

d) Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases por un período de entre catro días
lectivos e dúas semanas. Durante o tempo que dure a suspensión, o alumnado deberá realizar os
deberes ou traballos que se determinen para evitar a interrupción no proceso formativo. 

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. 

 

Cambio de centro 

As condutas recollidas nas alíneas “b” e “e”  levarán asociadas as medidas correctoras
recollidas nas alíneas e) ou f). 

A dirección do centro, unha vez que teña coñecemento dos feitos, 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 (artigo 47). En todo caso, no prazo
de  tres  días  lectivos,  contados  desde  que  se  tivo  coñecemento  da  conduta  presuntamente
merecedora  de  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. 

Tramitación do expediente

Cando  se  decide  incoar  expediente,  deberá  plasmarse  nun  documento,  como  mínimo,  os
seguintes datos (artigo 13 do decreto 1398/1993): 

- Identificación da persoa ou persoas presuntamente responsable/s. 

-  Os feitos sucintamente expostos que motivan a incoación do procedemento,  a súa posible
cualificación  e  as  sancións  que  puideran  corresponder,  sen  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 poida recoñecer voluntariamente a súa
responsabilidade. 



-  Medidas  de  carácter  provisional  que  se  acordaran  polo  órgano competente  para  iniciar  o
procedemento corrector, sen prexuízo de que se poidan adoptar 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. 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 (artigo 47.3)

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. O cumprimento ou execución das medidas de carácter provisional ou das
disposicións cautelares que, no seu caso, se adopten compensaranse, cando sexa posible, coa
sanción imposta (artigo 4 do decreto 1398/1993). 



Dereito de abstención e recusación

As autoridades e o persoal ao servizo das administracións en quen se dea algunha das seguintes
circunstancias,  absteranse  de  intervir  no  procedemento  e  comunicaranllo  ao  seu  superior
inmediato, que resolverá o procedente (artigo 28 da Lei 30/1992);

- Ter interese persoal no asunto de que se trate ou noutro na resolución do cal puidese influír a
daquel; ser administrador de sociedade ou entidade interesada, ou ter cuestión litixiosa pendente
con algún interesado. 

- Ter parentesco de consanguinidade dentro do cuarto grao ou de afinidade dentro do segundo
con calquera  dos interesados,  cos  administradores  de entidades  ou sociedades interesadas  e
tamén cos asesores, representantes legais ou mandatarios que interveñan no procedemento, así
como  compartir  despacho  profesional  ou  estar  asociado  con  estes  para  o  asesoramento,  a
representación ou o mandato.

- Ter amizade íntima ou inimizade manifesta con algunha das persoas mencionadas na alínea
anterior.

- Ter intervido como perito ou como testemuña no procedemento de que se trate.

- Ter relación de servizo con persoa natural ou xurídica interesada directamente no asunto, ou
terlle  prestado nos  dous  últimos  anos  servizos  profesionais  de  calquera  tipo  e  en  calquera
circunstancia e lugar. 

Nos casos previstos para a abstención, os interesados poderán promover recusación en calquera
momento da tramitación do procedemento, mediante escrito no que se expresará a causa ou
causas en que se fundan (artigo 29 da Lei 30/1992). No día seguinte, o recusado manifestaralle
ao seu inmediato superior se se dá ou non nel a causa alegada. No primeiro caso, o superior
poderá  acordar  a  súa  substitución  deseguida.  Se o recusado nega  a  causa de  recusación,  o
superior resolverá no prazo de tres días, tras os informes previos e as comprobacións oportunas.
A recusación ten a natureza xurídica de incidente procedemental suspensivo(artigo 77 da Lei
30/1992), polo que, no momento de ser solicitada a recusación, suspenderase o cómputo dos
doce días legalmente establecidos en xeral, e dos cinco días de tramitación en particular. 

Expediente polo Procedemento conciliado

O procedemento conciliado  poderá aplicarse de se cumpriren os seguintes requisitos (artigo
49.2): 

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

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



c)  O  procedemento  deberá  ser  expresamente  aceptado  pola  persoa  cuxa  conduta  é,
presuntamente, obxecto de corrección, ou polos seus representantes legais se procede. Cando
existan  diferentes  partes  implicadas  o  procedemento  deberá  ser  expresamente  aceptado por
todas elas (ou representantes legais segundo proceda), no prazo máximo dun día lectivo (artigo
48). Para cada persoa presunta agresora seguirase un procedemento separado polo que é posible
que, existindo, por exemplo, diferentes presuntos agresores ou agresoras, nuns casos se chegue a
acordo sobre a utilización do procedemento conciliado, mentres que noutros se faga uso do
procedemento  común.  A aceptación das  diferentes  partes  refírese,  por  tanto,  a  cada un dos
procedementos abertos. De non pronunciarse expresamente por escrito algunha das partes ou
ben, de non aceptar o procedemento conciliado, a corrección da conduta tramitarase mediante o
procedemento común.

O procedemento conciliado non procederá nos seguintes casos (artigo 49.3): 

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

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

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

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

Como se desenvolve (artigo 50.1):

A dirección convocará a persoa docente designada como instrutor/a do procedemento corrector
e as persoas afectadas a unha reunión, no prazo máximo dun día lectivo contado desde o remate
do prazo para a comunicación da opción elixida. Na reunión, a persoa instrutora, que actuará
como secretaria da reunión, recordaralles ás afectadas e aos afectados ou, de ser menor non
emancipada/o, ás persoas proxenitoras ou representantes legais destas/es que están a participar
nun procedemento conciliado a que se someteron voluntariamente, e que iso supón acatar o
acordo que derive deste (artigo 50). Tamén advertirá a alumna ou o alumno e, de ser o caso, as
persoas ou representantes legais desta/e que as declaracións que se realicen formarán parte do
expediente  do  procedemento  corrector  no  suposto  de  que  non  se  alcance  a  conciliación.
Posteriormente, a persoa instrutora exporá e valorará a conduta que é obxecto de corrección
facendo  fincapé  nas  consecuencias  que  tivo  para  a  convivencia  escolar  e  para  os  demais
membros da comunidade educativa e, oídas as partes, proporá algunha das medidas correctoras
para aquela conduta. A continuación, a persoa instrutora dará a palabra á alumna ou ao alumno
e ás persoas convocadas para que manifesten as súas opinións sobre a conduta que se pretende
corrixir e realicen as consideracións oportunas sobre a súa corrección. A petición de desculpas
por parte da alumna ou do alumno será tida en conta como circunstancia que condiciona a súa
responsabilidade, á hora de determinar a medida correctora que se vaia adoptar. Finalmente, as
persoas  participantes  no procedemento  deberán acordar  a  medida  correctora  que consideren
máis adecuada para a conduta da alumna ou do alumno e, se procede, as medidas educativas
reparadoras.  Deberá  quedar  constancia  escrita  da  conformidade  coas  medidas  correctoras
fixadas por parte do alumno ou da alumna autor/a da conduta e da persoa agraviada ou, de ser
menor non emancipado/a, das persoas proxenitoras ou representantes legais deste/a. O acordo
consensuado polas partes será ratificado pola persoa que exerza a dirección do centro na propia
acta da reunión. 



Se non se chega a un acordo:

No caso de que non se logre o acordo, continuarase a corrección polo procedemento común. O
incumprimento por parte da alumna ou do alumno das medidas correctoras acordadas dará lugar
á corrección da súa conduta mediante o procedemento común (artigo 50). O cumprimento das
accións  reparadoras  dará  lugar  á  finalización  do  procedemento  de  corrección  da  conduta
contraria á norma de convivencia (artigo 20 da Lei 4/2011). 

Mediación:

No  procedemento  conciliado  actuará,  ademais  da  persoa  instrutora,  unha  persoa  mediadora
(artigo 51), cuxas funcións serán: 

a) Contribuír ao proceso de conciliación. 

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

c) Apoiar o adecuado cumprimento do acordado no procedemento conciliado. 

De non contar con mediadoras/es, a dirección do centro nomeará un/ha profesor/a que actúe
como mediador/a, que non poderá ser, nin a propia dirección do centro nin o/a instrutor/a.

Expediente polo Procedemento común 

A persoa instrutora terá encomendadas as seguintes funcións (artigo 48): 

a)  Practicar  cantas  dilixencias  considere  pertinentes  para  a  comprobación  da  conduta  do
alumnado e para determinar a súa gravidade e o seu grao de responsabilidade. 

b) Custodiar os documentos e efectos postos á súa disposición durante a instrución. 

c) Propor á dirección do centro a adopción das medidas provisionais que considere pertinentes,
as medidas correctoras que se vaian aplicar e, se proceden, as medidas educativas reparadoras. 

d) Propor á dirección do centro o arquivo das actuacións se logo das indagacións realizadas
considera que non procede corrixir a conduta. 

Ao  obxecto  de  comprobar  a  conduta  do  alumnado  poderá  citar  para  entrevista  a  tantas
testemuñas e implicados como considere, así como ás presuntas vítimas e/ou infractores, e aos
seus  representantes  legais  cando  non  sexan  maiores  de  idade,  non  se  atopen  legalmente
emancipados  ou  foran  declarados  incapaces  mediante  resolución  xudicial.  No  caso  de  non
comparecer os representantes legais das alumnas e alumnos menores de idade ou incapacitados,
sen prexuízo de que se tomen as medidas oportunas dada a obrigatoriedade das comparecencias,
estes serán oídos sempre que teñan xuízo suficiente e, en todo caso, cando sexan maiores de
doce anos. Nestes casos a dirección do centro garantirá que sexa oído en condicións idóneas
para a salvagarda dos seus intereses, sen interferencias doutras persoas, para o que será asistido
polo seu titor ou titora, que velará polo seu benestar, sempre que o dito titor ou titora non sexa
parte interesada ou actúe como instrutor/a ou persoa mediadora. 



Tramite de audiencia

A persoa instrutora disporá de cinco días lectivos para a instrución do procedemento corrector,
contados a partir da súa designación (artigo 53), ao cabo dos cales formulará a súa proposta de
resolución  e  dará  audiencia  á  alumna  ou  ao  alumno,  e,  se  fose  menor  de  idade  non
emancipada/o, ás persoas proxenitoras ou representantes legais desta/e, que terá lugar no prazo
máximo de tres días lectivos contados a partir da recepción da citación.

Na  citación,  á  notificación  acompañarase  unha  relación  dos  documentos  que  figuren  no
procedemento  (artigo  19  do  Regulamento  do  procedemento  para  o  exercicio  da  potestade
sancionadora) . Na referida comparecencia poderán acceder a todo o actuado e do resultado
expedirase acta, na que constarán as alegacións resultantes, se procede, da audiencia. 

Tralo trámite  de audiencia,  a persoa instrutora dará traslado de todo o actuado,  así  como a
proposta de resolución e a acta resultante do trámite de audiencia e alegacións (se procede) á
dirección do centro quen, á vista da proposta da persoa instrutora, ditará a resolución escrita
prevista no artigo 54 do decreto, considerando polo menos, os seguintes contidos: 

a) Feitos probados. 

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

c) Medidas correctoras que se vaian aplicar. 

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

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

Proposta de cambio de centro 

A medida correctora de cambio de centro terá carácter excepcional e non poderá proporse ao
alumnado que curse a ensinanza obrigatoria cando na localidade onde se sitúa o seu centro ou
na súa localidade de residencia non exista outro centro docente que imparta as ensinanzas que
curse. A proposta de cambio de centro poderá supor o cambio de réxime, de modalidade ou de
materia. A dirección deberá comprobar que se cumpren os requisitos establecidos no artigo 40
do  decreto  e,  logo  da  comprobación  de  tales  circunstancias,  comunicará  inmediatamente  a
proposta á xefatura territorial correspondente, con achega do expediente do dito procedemento
corrector. Neste caso, interromperase o cómputo do prazo de doce días, en tanto a dirección do
centro non reciba a preceptiva autorización. A xefa ou o xefe territorial correspondente, logo de
analizar o caso e tendo en conta o informe da Inspección Educativa, autorizará, de ser o caso,
mediante resolución, a aplicación da medida correctora de cambio de centro. No caso de non ser
autorizada  a  proposta,  a  dirección  do  centro  deberá  modificala  e  aplicar  outras  medidas
correctoras. En ambos casos a resolución definitiva da dirección será comunicada aos afectados
e aos seus representantes legais, de ser o caso. 

Se a dirección do centro considera feitos, achegas ou medidas diferentes das consignadas na
tramitación  do  expediente  pola  persoa  instrutora,  dará  un  novo  trámite  de  audiencia



considerando  estas  actuacións  como  complementarias  ao  procedemento,  sempre  coa  maior
celeridade.  Da  súa  proposta  dará  traslado  aos  afectados,  que  poderán  facer  as  alegacións
oportunas  nun procedemento  similar  ao  establecido con carácter  xeral  para  a  instrución do
expediente. Por tratarse dunha actuación complementaria necesaria, interrómpese o cómputo do
prazo de doce días, desde o día que se produce a citación para a entrevista ata que se produce a
audiencia da nova proposta de resolución. 

As  correccións  que  se  impoñan  por  este  procedemento  serán  inmediatamente  executivas  e
poñen fin á vía administrativa. Non obstante, a persoa afectada ou os seus representantes legais
poden solicitar  por  escrito  a  revisión  por  parte  do  consello  escolar  (artigo 54).  O consello
escolar  emitirá un informe non vinculante á vista do cal  a dirección do centro ratificará ou
rectificará as medidas impostas orixinariamente. 

Prazos

A resolución do procedemento notificarase á nai ou ao pai, á titora ou ao titor legal da alumna
ou do alumno, ou á propia alumna ou alumno se fose maior de idade, nun prazo máximo de
doce días lectivos desde que se tivo coñecemento dos feitos que deron lugar á incoación do
procedemento.  Se durante  a  instrución  do procedemento  prescribe  a  conduta  procederase  o
arquivo das actuacións (artigo 6 do Regulamento do procedemento para o exercicio da potestade
sancionadora da administración). 

Se o procedemento caduca haberá que iniciar, un novo procedemento, non podendo entenderse
nada por actuado. 

As medidas correctoras previstas para as condutas gravemente prexudiciais prescriben ao ano da
firmeza en vía administrativa da resolución que as impón (artigo 56).

Compromiso de convivencia 

En todos os casos de condutas contrarias á convivencia, mesmo cando non haxa conciliación
por non ser aceptadas as desculpas pola persoa ou persoas prexudicadas, poderase suspender a
aplicación das medidas correctoras adoptadas 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 (artigo 55), no que deberá figurar a que se compromete a alumna
ou o alumno ou, de ser o caso, as persoas proxenitoras ou representantes legais desta/e, 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  determinará  a  aplicación  inmediata  das  medidas  correctoras
suspendidas. 

Posibles condutas constitutivas de ilícito penal

Para actos que puidesen ser constitutivos de ilícito penal manifesto, a dirección do centro, a
instancia  propia  ou  de  calquera  membro  da  comunidade  educativa,  deberá  poñelo  en
coñecemento da Administración educativa, dos corpos de seguridade ou do Ministerio Fiscal,
sen  prexuízo  de  tomar  as  medidas  preventivas  oportunas  (artigo  33).  Para  isto  cursará  a
notificación  no  modelo  normalizado  previsto,  por  triplicado,  á  Inspección  Educativa,  aos
servizos de familia e benestar e ao Ministerio Fiscal, con indicación expresa dos notificados e a



solicitude de información expresa sobre as actuacións practicadas en materia penal. Neste caso
suspenderase o procedemento e os prazos a efectos de caducidade do expediente e prescrición
da conduta, ata que se conte con resolución xudicial (artigo 7 do Regulamento do procedemento
para o exercicio da potestade sancionadora). En todo caso, os feitos declarados probados por
resolución  xudicial  penal  firme  vinculan  aos  órganos  administrativos  respecto  dos
procedementos sancionadores que substancien.

B) PROCESOS DE MEDIACIÓN 

LEGALIDADE

A mediación é un proceso que se considera como “alternativo” aos habituais que se utilizan para
resolver os conflitos. Constitúe unha experiencia educacional que consiste nunha negociación
asistida  por  un  terceiro  neutral,  o  mediador,  no  que  os  participantes  traballan  dun  modo
colaborativo na análise dun conflito e no mellor modo de resolvelo, con pleno poder para iso.
Este terceiro non é nin xuíz nin negociador senón un planificador creativo. A mediación é un
proceso privado. O mediador dirixe o proceso, pero as partes dirixen o seu propio modo de
xestionar as súas diferenzas e buscar acordos. Por todo iso, a mediación é un proceso que se
inicia e se desenvolve de modo voluntario e que confire autoridade sobre si mesma, a cada unha
das partes. Convén lembrar que a confidencialidade é outra das características dos procesos de
mediación.

OBXECTIVOS

 Á mellora xeral da convivencia escolar.

 Á prevención e resolución pacífica dos conflitos. 

 Á implicación sobre todo do alumnado, pero tamén doutros sectores da comunidade 
educativa.

 Á diminuír a intervención das instancias superiores do centro. 

 Á reflexionar sobre as condutas inapropiadas, etc.  

ACTUACIÓNS:

 Informar sobre a mediación e o conflito

 Involucrar aos distintos sectores da comunidade educativa, sobre todo alumnado e 
profesorado.

 Contar cunha rede de mediadores durante o primeiro trimestre.

 Elección e formación dos novos mediadores de 1º ESO, ou de outros cursos: no 
primeiro e segundo trimestre.

 Pór en práctica a mediación entre o alumnado: a partir do segundo trimestre.

 Nos ordenadores da sala dos profesorado facilitarase ao longo do segundo trimestre 
unha breve información sobre a mediación escolar, cun vídeo de mostra que 
exemplifica un caso de mediación escolar, co obxectivo de informar e introducir ao 
profesorado, en xeral, e aos titores, en particular, para presentar a mediación ante os 
seus respectivos grupos nas necesarias sesións de titoría semanal. 



 Tamén no segundo trimestre se implantará a figura dos mediadores de recreo que 
estarán identificados (con gorras ou chalecos específicos) e estarán no patio para que 
poidan intervir a demanda do alumnado cando o crean conveniente. Se aquendarán os 
mediadores do centro para que roten e haxa sempre dous mediadores por recreo.

PROTOCOLO DE MEDIACIÓN

Con este protocolo de mediación o que se intenta é ter unha idea clara de que se ha de facer 
antes de proceder a levar a cabo a mediación por parte dos mediadores do centro, coñecer 
que actuacións previas han de levarse a cabo.

1º Quen pode propoñer a mediación?
Poden pedir a mediación as persoas que teñen o conflito, a Dirección do Centro, os titores ou 
titoras, os profesores que lle dan clase, os propios mediadores, os compañeiros de clase, bedeis, 
ou calquera membro da comunidade educativa.

2º Onde se comunica a solicitude e como?
A solicitude de mediación pode ser oral ou escrita e será comunicada a Xefatura de estudos ou a
Dirección e desde aquí transmitirase á persoa coordinadora de mediación do Centro.

3º Quen van mediar?
O coordinador de mediación consulta que mediadores están dispoñibles e decide quen van 
mediar.

4º Cando e onde se levará a cabo a mediación?
Os mediadores elixidos farán reunións previas por separado coas persoas en conflito para saber 
si o conflito é mediable ou non e logo, á hora estipulada polo coordinador e na aula de 
convivencia, antes de proceder á reunión de mediación conxunta. Alí terán á súa disposición 
follas en branco, fichas de acta de mediación, arquivo para gardar as fichas, etc.
Respecto a que hora mediar será preferible que os encontros lévense a cabo en horas de titoría, 
recreos, ou outras que determinen por acordo todos os implicados.

5º Acta de mediación.
Levantarase acta da reunión de mediación.

6º Firma do acta de mediación.

7º Seguimento da mediación.
Unha ou dúas semanas logo de terminado o proceso de mediación quedarán no mesmo sitio 
onde se levou a cabo a firma do acordo de mediación durante un recreo e os mediadores 
constatarán en que punto atópase o proceso, si foi seguido con éxito ou non.

MEDIACIÓN RÁPIDA

Sen prexuízo  da  normativa  vixente  e  fomentado  un  dos  seus  principios  fundamentais,  este
centro intentará reducir o número de expedientes disciplinarios, incluso dos xestionados polo
procedemento conciliado, mediante a implantación dun proceso de MEDIACIÓN RÁPIDO,
dirixido polo coordinador da Comisión de Convivencia. 

Para os casos de condutas leves, ou graves contrarias á convivencia doadas de resolver e de
gravidade  relativa  (esta  consideración  será  determinada  polo  Equipo  Directivo  xunto  co
coordinador da Comisión de Convivencia), o mediador podería ser un alumno. 



O proceso  se  limitará a  unha xuntanza na  que  un docente  ou  alumno  non implicado no
incidente,  desempeñará   o  papel  de  mediador.  Tamén  asistirán  os  alumnos  ou  profesores
implicados, coa intención de clarificar e recoñecer os feitos ocorridos, asumir responsabilidades,
e comprometerse a cumprir algunha medida educativa ou correctora, segundo a gravidade dos
casos. 

Se levantará acta de dita reunión e asinarán todos os presentes. O mediador supervisará que se
cumpran os compromisos acordados. En caso contrario, sería necesario abrir o correspondente
expediente disciplinario.

C) FALTAS LEVES PROPOSTAS POLO CENTRO:

1. Levantarse ou sentarse de xeito incorrecto mentres o profesor/a explica. 
2. Saír da aula sen permiso. 
3. Dirixirase ao profesor/a sen o debido respecto. 
4. Non participar nas actividades de clase (corrixir, tomar apuntes, seguir unha lectura

ou explicación, ...), facer as tarefas a destempo, ou facer tarefas de materias distintas ás
do período lectivo correspondente. 

5. Dificultar o dereito ao estudio dos seus compañeiros, facendo ruídos ou mantendo
conversacións inoportunas, interromper a clase con comentarios pouco apropiados. 

6. Esquecer traer o material necesario para as clases a diario. 
7. Vestirse de xeito indecoroso.
8. Ignorar as debidas normas de hixiene. 
9. Inxerir alimentos ou bebidas fóra do tempo de recreo ou en zonas prohibidas, como

nas aulas (salvo auga no caso de necesidade) . 
10. Tirar papeis e outros desperdicios ao chan ou polas xanelas. 
11. Ignorar a quenda de palabra durante os debates ou asembleas de clase. 
12. Ser  irrespectuoso  cos  materiais  ou  obxectos  persoais de  calquera  membro  da

comunidade educativa, tomándoos sen permiso ou maltratándoos.  
13. Molestar durante un exame. 
14. Copiar dos compañeiros ou empregar materiais non permitidos nos exames. 
15. Ser  irrespectuoso  co  uso  das  dependencias,  materiais,  maquinaria  e  equipos

informáticos. 
16. Atrasar inxustificadamente a entrega dos resgardos asinados polos pais, nais ou titores

legais do boletín de cualificacións ou outros avisos. 
17. Atrasarse na devolución dos fondos de préstamo da biblioteca nos prazos establecidos. 
18. Comportarse de xeito incorrecto fora das aulas, nos corredores, cafetería e patio. 
19. Permanecer en lugares non autorizados durante os recreos, horas lectivas ou entre

clases. 
20. Manter acendidos ou manipular os seus aparellos electrónicos nas aulas.

21. REPOSICIÓN OU ARRANXO DE DESPERFECTOS

 Se  algún  alumno  ten  pagos  pendentes  co  centro, motivados  pola  necesaria
reparación ou reposición de material e mobiliario do centro, non recibirá o boletín
de notas da inmediata avaliación, ata que non enmende dita situación.

 No caso de que  non se descubra aos responsables dun dano ou desaparición de
material do centro ou das súas instalacións (pintadas en mesas, paredes,...; roturas
de  portas,  cristais,  picaportes,  pomos,  manivelas,  persianas,  perchas,  pupitres  e



cadeiras, placas dos falsos teitos, material informático, atasco de urinarios, rolos de
papel hixiénico, cortizas, encerados, radiadores, etc.), farase responsable a todo o
grupo de alumnos que estivese nesa aula ou estancia no día e hora máis próxima
ao incidente. É dicir, terían que facerse cargo dos gastos de reposición ou arranxo,
conxuntamente. Todo isto conforme ao artigo 13 da Lei 4/2011, apartados 1 e 3. 

 Nestos casos o centro aplicará as seguintes medidas: 

o Desperfectos  provocados intencionadamente: a familia do alumno farase

cargo do importe total da factura (material, man de obra e iva). 

o Desperfectos ocasionados por neglixencia: a familia do alumno abonará o

25% da factura que se lle cobre ao centro educativo. 

D) FALTAS GRAVES PROPOSTAS POLO CENTRO

 Fugarse do centro, saíndo polo portalón ou saltando a verxa.

 A reiteración de faltas leves relacionadas coa actitude ante o proceso de ensinanza-
aprendizaxe: impedir o adecuado desenrolo dunha  clase, molestar aos compañeiros, 
non participar no proceso de ensinanza-aprendizaxe, non traer o material necesario, etc.

 Se un alumno non obedece as indicacións dun profesor considérase falta leve. Pero se a
decisión  do  profesor  consiste  en  expulsalo  ao  aula  de  convivencia,  como
consecuencia  dun incidente,  e  o  alumno négase  a  saír,  este  comportamento  será
considerado unha falta máis  grave,  que conlevará a  prohibición de asistir  ao centro
durante 3 días lectivos.



7.4. DEREITOS E DEBERES DO PROFESORADO RESPECTO Á CONVIVENCIA

Baseado  nos  seguintes  fundamentos  legais:  LODE  8/1985,  LOE  2/2006,  LEI  4/2011  de
convivencia,  RD 732/1995,  novidades  da Lei  4/2011.  As funcións do profesorado aparecen
recollidas no título. III, cap. I, art. 91 da LOMCE.

DEREITOS

1- Exercer as súas funcións docentes nun ambiente de liberdade, colaboración e respecto que
preserve a súa integridade física e moral, non pudendo ser obxecto en ningún caso de insultos,
humillacións ou agresións psíquicas ou físicas por parte de ningún membro da comunidade
escolar.

2- Ser valorado polo resto da comunidade educativa e pola sociedade en xeral no exercicio
das súas funcións.

3- Participar e recibir a colaboración necesaria para a mellora da convivencia escolar e da
educación  integral  do  alumnado,  empregando  para  iso  os  métodos  pedagóxicos  máis
convenientes.

4- Fomentar actividades culturais e deportivas que melloren e faciliten o nivel educativo e
físico  do  alumnado.  O  profesorado  que  coordine  actividades  que  non  foran  previstas  na
Programación Xeral ó comezo do curso, comunicará á Vicedirección coa antelación suficiente,
entregando unha breve programación da actividade e curso.

5-  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. 

6- Á protección xurídica adecuada ás súas funcións docentes. 

7-  A  participar  directamente  no  proceso  educativo  cando  sexa  consultado  pola
Administración educativa, nos termos previstos no título IV da lei de convivencia. 

     8- 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

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

 2-  Adoptar  as  decisións  oportunas  e  necesarias  para  manter  un  adecuado  ambiente  de
convivencia durante as clases e as actividades complementarias e extraescolares, corrixindo,
cando lle corresponda, as condutas contrarias á convivencia do alumnado ou, no caso contrario,
poñéndoas en coñecemento dos membros do ED do centro. 

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

     4-  Informar  aos  pais  ou  aos  responsables  legais  sobre  o  progreso  da  aprendizaxe  e
integración socioeducativa dos seus fillos ou pupilos, cumprindo as obrigas de dispoñibilidade



dentro do horario establecido no centro.

     5- Informar aos responsables do centro 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.

    6- Fomentar a orde e a limpeza na aula e noutros espazos do centro, así como o bo uso da
moblaxe e do material por parte do alumnado.

    7- Comunicar ó/á Secretario/a os desarranxos dos bens mobles, material e instalacións do
Centro que detecten no exercicio das súas funcións.

     8- Informar ao titor / a e á Xefatura de Estudos cando impoña sancións por faltas leves ao
alumnado. Nos casos que sexan pertinentes, cubrirá un impreso de amoestación que logo fará
chegar ó Xefa ou Xefe de Estudios.



7.5. DEREITOS E DEBERES DAS FAMILIAS RESPECTO Á CONVIVENCIA

Lei 4/2011, artigo 6: Dereitos e deberes das nais e pais ou das titoras ou titores. 

1. As nais e pais ou as titoras ou titores, en relación coa educación dos seus fillos ou fillas ou
pupilos  ou  pupilas,  son  titulares  dos  seguintes  dereitos  de  convivencia  e  participación,  sen
prexuízo dos establecidos nas leis orgánicas de educación: 

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. 

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. 

2. Así mesmo, como primeiros responsables da educación dos seus fillos ou fillas ou pupilos
ou pupilas, teñen os seguintes deberes: 

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.

7.6. PERSOAL DE ADMINISTRACÓN E SERVIZOS RESPECTO Á CONVIVENCIA.

Lei  4/2011, artigo 9: Dereitos e deberes do persoal de administración e de servizos. 

1. Ao persoal de administración e de servizos dos centros docentes, dentro do marco legal
establecido e no ámbito da convivencia escolar, recoñécenselle os seguintes dereitos: 

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. 



    d) Á protección xurídica adecuada ás súas funcións.

e)  A  participar  directamente  no  proceso  educativo  cando  sexa  consultado  pola
Administración educativa, nos termos previstos no título IV da lei de convivencia. 

2. Son deberes do persoal de administración e de servizos: 

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 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.



8. PROTOCOLOS QUE FAVORECEN A CONVIVENCIA

8.1. PROTOCOLO DE REUNIÓN DO TITOR COAS FAMILIAS AO COMENZO DO 
CURSO

O obxecto desta reunión é facer unha presentación do titor ás familias que celebrarase durante
as  primeiras  semanas  do  curso.  Trátase  de  dar  a  coñecer  algúns  datos  de  interese  sobre  a
organización académica do curso e de establecer contacto có titor/a que realizará o seguimento
dos seus fillos e sentar as bases de colaboración da familia co titor/a.
Tamén farase unha valoración por parte do titor do que supón o curso ao que enfróntanse os
alumnos no presente curso escolar.

Esta reunión será convocada pola dirección do centro e constará de dúas partes diferenciadas. 

Por unha banda haberá unha reunión no salón de actos do centro, dirixida pola dirección do
centro  (fundamentalmente  director/a,  Xefe/xefa  de  estudos  e  Vicedirector/a),  xunto  co
orientador, para recibir ás familias por niveis (1º e 2º ESO, 3º e 4º ESO e 1º e 2º BAC) onde se
abordarán aspectos xerais organizativos e de convivencia, respecto ao novo curso e ao nivel
correspondente.

E unha segunda parte  na que se  fará  unha reunión de cada titor coas familias dos  seus
titorandos na aula destes.
A recepción terá lugar no salón de actos co Equipo Directivo, departamento de Orientación e
titores respectivos.
Posteriormente os titores e pais subirán á aula asignada.

Os puntos a tratar na reunión de titores e familia serán:

 Presentación do titor/a.

 Anotación dos pais que acudiron a reunión (aos que por tanto se lles entregará en man

un tríptico informativo con datas e normas claves).

 Comentario da información que lles entregamos por escrito.

 Información da hora de atención ás familias e do xeito de concertar as citas.

 Citas co titor, con profesores de outras materias, ou co equipo directivo.

 Protocolo ante calquera problema: Profesor → Titor→ Xefatura de estudios/Dirección.

 Análise da situación académica  (optativas,  AE, 2ª Lingua estranxeira,  Reforzo,  …),

disciplina e actitude do grupo.

 Recordatorio da obrigatoriedade de asistir a clase co material necesario.  En 1º  e 2º da

ESO  é obrigatorio uso de axenda, e as familias deberán revisala.

 Información sobre o seguimento de materias pendentes de cursos anteriores: Hai un

horario de atención ao alumnado con materias pendentes nos recreos. Estes terán que

poñerse en contacto co  xefe do departamento correspondente.

 Novos criterios de titulación/promoción.

 Existencia do Departamento de Orientación e ANPA: competencias e horarios.



 Necesidade de comunicar calquera cambio de domicilio e/ou teléfono.

 Obrigatoriedade de xustificación das  faltas de asistencia no menor prazo posible (2

días).  Informar  de  que  na  ESO  con  13  faltas  mensuais  sen  xustificar  se  inicia  o

protocolo de absentismo.

 Protocolo de faltas de puntualidade: 3 faltas → amoestación con sanción.

 Saídas do centro en horario lectivo: alumnos da ESO  (ten que vir a recollelos un adulto

que se responsabilice) /  alumnos BAC (deben ter asinada a autorización de saída, e

marchan sós).

 Comentario das normas de convivencia básicas do centro e pedirlles que falen delas cos

seus fillos: 

o Vestimenta adecuada..

o Non aparatos electrónicos nin teléfonos móbiles.

o Respecto polos compañeiros e profesores.

o Resposta  firme  ante  actitudes  discriminatorias  (sexo,  procedencia,  relixión,

discapacidade, opción sexual …) e situacións de acoso.

o  Control do uso das redes sociais (prohibidas a menores de 14) e distribución de

fotos e vídeos  (implicación penal).

8.2. PROTOCOLO DE ACOLLIDA DO ALUMNADO NOVO

Teranse en conta os seguintes criterios e normas de funcionamento:

 Responsables: A Dirección do centro, o orientador, os titores e os alumnos e alumnas de
1º e 2º de bacharelato. 

 Destinatarios:  alumnos de 1ºESO, pero tamén de outros niveis educativos, que se
incorporan por primeira vez ao noso centro.

 Antes do comezo do curso:

 A finais de xaneiro (antes do proceso de reserva de praza de febreiro): Un membro
do equipo directivo acudirá a cada un dos colexios adscritos e dirixirá unha reunión
destinada ás familias de 6ºPrimaria, para promocionar o centro e informarlles da
oferta educativa, proxectos académicos e educativos, organización interna, e outros
datos de interese xeral, etc.

 2º-3º trimestre:

-Antigos  alumnos  dos  colexios  adscritos,  agora  alumnos  de  1ºESO,  acudirán  aos  seus
colexios  de  primaria,  acompañados  dun  membro  do  Equipo  directivo,  para  responder  ás
dúbidas que previamente nos enviarán ao centro a través dos seus titores.



-Invitamos  aos  alumnos  de  6ºPrimaria dos  colexios  adscritos  aos  Talleres  de  Primeiros
auxilios organizados por alumnos de bacharelato e polo Departamento de Educación Física,
ademais de ofrecerlles unha visita guiada polo centro.

- A finais de xuño ou a comenzos de setembro,  Xornada de portas abertas:  O alumnado
procedente  dos  nosos  centros  adscritos  e  as  súas  familias,  realizarán  unha  visita  guiada  ás
dependencias do centro despois de ter unha charla de acollida por parte da dirección do centro
no salón de actos.
O percorrido polo centro será levado a cabo por alumnos e alumnas voluntarios de 4º ESO, 1º
ou 2º de Bacharelato, e farán un paseo por dependencias como a biblioteca, o aula de debuxo, as
aulas de informática, o pavillón de deportes, os patios, as taquillas, etc. 
Na charla no salón de actos intentarase diminuír no posible a angustia con que se vive o paso
dende o colexio ao instituto,  facilitándolles consellos en relación á nova etapa educativa.  O
Equipo Directivo explicará  brevemente  as  súas  funcións,  e  as  NOF relativas  a  alumnado  e
familias.

 Ao comezo do curso: 

 Reunión de presentación dos alumnos, o primeiro día do curso, no salón de actos 
co Equipo directivo, para falar de cuestións organizativas importantes e para 
darlles a benvida. 

 E despois co titor do grupo, na súa aula. O alumnado sempre está acompañado 
polos titores. Os aspectos que se tratarán nesta xuntanza serán: 

o Presentación  do  titor  e  información  da  súa  hora  de  titoría  e  da  súa
dispoñibilidade.

o Asignar un lugar fixo aos alumnos en clase.
o Comprobar  que  non  hai  erros  nos  nomes  ou  nas  materias.  Se  hai  erros

comunicalos á administración.
o Lembrar  que  teñen que  traer  fotos  para  o  carné  do  transporte  escolar  e  da

biblioteca.
o Informar do horario e dos profesores do grupo.
o Cumprimentar a acta de estado do aula.
o Lembrar  cuestións  relacionadas  co  cambio  de  normativa,  de  materias,  de

criterios de promoción/titulación, de cambio de modalidade en bacharelato, de
convalidacións de materias, etc.

o Nos  grupos  con  AE  informar  de  horario,  aulas  e  profesorado.  Listado
provisional de alumnado de AE. 

o Informar  aos  alumnos  exentos  de  2ª  lingua  estranxeira,  indicarlles  aulas  e
profesores de reforzo. 

o O alumnado que utilice o transporte escolar deberá acceder ao recinto escolar,
non podendo permanecer na beirarrúa. 

.......................................................................................



                 PROTOCOLO DE INMERSIÓN E INTEGRACIÓN DE ALUMNOS 
NOVOS e/o ESTRANXEIROS

Crear unha Comisión de centro (composta por profesores e alumnos) para supervisar e
fomentar o Protocolo de integración destes alumnos.

Recibir asesoramiento de Asuntos Sociais.

Medidas respecto á familia destes alumnos: 

o Información deste Protocolo. 

o Contactos constantes para favorecer a súa integración na vida do centro e para

lles informar da adaptación e medidas tomadas co seu fillo/a.

DIAGNÓSTICO destes alumnos:

o Proba de nivel realizada canto antes, para proceder a unha correcta escolariza-

ción, e para tomar as decisións pertinentes: 

 clases de apoio, de reforzo, clases de alfabetización en galego e/ou cas-
telán, 

 posibles adaptacións curriculares, 

 ou flexibilización da escolarización en un máximo de dous cursos.

o Cuestionario pedagóxico-afectivo: para determinar as deficiencias e  necesida-

des non cubertas polo centro na súa integración na vida escolar, que estes alum-
nos poideran detectar e sufrir, para poder mellorar o Protocolo de integración.

ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN:

o Alumno acompañante na súa clase: para temas académicos, para guialo polo

centro, e para axudalo na súa integración nos tempos de lecer.

o Alumno/s do seu mesmo país/cultura de referencia no centro: para que se

sinta máis cómodo e comprendido.

o Semana intercultural: Proxecto de centro para que eles mesmos dean a coñe-

cer as súas costumes, lingua, cultura, mediante pequenas charlas aos seus com-
pañeiros, etc.

o Actividades para dar a coñecer as súas aficións, gustos, habilidades e virtudes,

para ser máis fácilmente aceptados na vida diaria do centro e para integrarse
nos diferentes grupos de amigos da clase/do centro.



o Animalos  a participar nas diferentes actividades dos Recreos alternativos: xo-

gos e competicións deportivos, miniconcertos de música, recreos TIC, clubes de
lectura, etc.

8.3. PROTOCOLO DE ACOLLIDA DO PROFESORADO NOVO

- Responsable/s da acollida: O xefe de estudos, o director e o xefe de departamento. 

- Procedemento: 
O xefe de departamento poñerá ao día da programación vixente no departamento destacándolle
os aspectos máis relevantes para o desenvolvemento da súa función e para a súa colaboración co
departamento. Tamén o presenta aos outros membros do departamento e facilítalle os materiais
necesarios. 
O xefe de estudos ou director informaralle de aspectos relevantes relativos á súa función como
profesor ou titor neste centro,  e entregaralle a documentación relativa ás normas básicas de
organización e funcionamento do centro.

- Documentación que se lle entrega: Copia do seu horario, plano do centro, calendario escolar,
no caso de ser titor se lle proporcionará a información correspondente, e a dirección da web do
noso IES onde poderá consultar os documentos completos fundamentais do centro, tales como o
Plan de convivencia, o Proxecto lingüístico, as NOF, a PXA, a lexislación vixente en materia
educativa, a oferta educativa do centro, etc.

- Reunións para a integración: Se a incorporación prodúcese a comezo do curso escolar farase
unha  reunión  de  xefatura  de  estudos/dirección  co  profesorado  de  nova  incorporación  para
aclarar as NOF do noso centro e faráselle entrega da documentación nesta mesma reunión.
Se o profesorado novo incorpórase durante o curso escolar,  a  reunión será  con xefatura de
estudos ou dirección, de xeito individual.

Guión aproximado da reunión e documentación que se lle entrega:

1. Datos académicos e horario do IES.
2. Plano IES.
3. Cargos directivos, Coordinadores e outros postos.
4. Vías de comunicación entre os membros da comunidade docente.

5. Organización e funcionamento do centro:
5.1. Apertura e peche de aulas: chave mestra.
5.2. Rexistro das faltas de asistencia e puntualidade do alumnado.
5.3. Organización de Gardas.
5.4. Xestión das amoestacións.
5.5. Funcionamento de Administración e Conserxería.



5.6. Sistema de compras de material.
5.7. Normas e Xestión das actividades complementarias e extraescolares.
5.8. Funcionamento da Biblioteca e HORA DE LER SEMANAL.
5.9. TIC: Reserva das aulas de Informática e uso dos encerados dixitais.

6. Permisos e Procedemento para a xustificación de faltas do profesorado.
7. Normas de organización e funcionamento.
8. Lexislación educativa vixente.

ANEXOS: documentación entregada

 Cartafol que analice os aspectos descritos no índice anterior.

 Copia do calendario escolar.

 Partes individuais para faltas de alumnos

 Partes de 1ªhora da mañá e da tarde para faltas de alumnos

 Modelo Xustificación faltas profesorado

 Modelo de amoestacións

 Resumo lexislación vixente

 



8.4. REUNIÓN DO PROFESORADO TITOR CON XEFATURA DE ESTUDOS

Haberá unha reunión de Xefatura de Estudos cos titores ao comezo de curso. O guión para esta 
reunión podería ser:

 Entrega de carpetas con: horarios de grupos, listado de alumnos, dossier 
informativo.

 Relación de titores con Xefatura de Estudos e Orientación: reunión semanal. En
casos puntuais reunión urxente.

 Relación dos titores coa familia: modo de concertar citas cos pais.
 Reunión dos titores cos profesores do grupo: o titor recolle a información de 

todos os profesores do grupo antes de falar coa familia.
 Temas aos que hai que prestar especial atención: acoso e absentismo.

8.5. SESIÓN DE PRESENTACIÓN DO TITOR COS ALUMNOS

Xuntanza do titor cos seus titorandos o primeiro día do curso: Nese día non hai clases,
senón só unha presentación, primeiro co equipo directivo, e a continuación cada grupo co seu
titor. Os contidos do encontro titor-discente comentáronse xa no epígrafe 8.2.

Documentación para o profesor titor:

1. Funcións do profesorado titor.

2. NOF elementais e información importante para os alumnos:
2.1. Normas elementais de comportamento do alumnado.
2.2. Redes sociais.
2.3. Apertura e peche das aulas.
2.4. Expulsións de aula.
2.5. Uso da cafetería.
2.6. Cambios de clase.
2.7. Protocolo de amoestación escrita.

3. Seguimento da asistencia do alumnado:
3.1. Puntualidade e atrasos.
3.2. Xustificación de faltas de asistencia.

4. Protocolo para a prevención e control do absentismo.
4.1. Persoal implicado no protocolo.
4.2. Procedemento de actuación.



8.6. PROTOCOLO DE COLABORACIÓN COS PROFESORES DO PRACTICUM

Neste sentido, só incidir en que dende a Dirección do centro e a través do profesor-titor da
especialidade do alumno matriculado no Practicum, que solicitou o noso centro para realizar a
fase  práctica  de dito  máster,  intentarase  colaborar  o  máximo  posible  ademais  de  guiarlle  e
asesorarlle en tódolos ámbitos educativos necesarios. 

Facilitaráselle a súa integración e  implicación no centro,  facéndolle  partícipe das diferentes
xuntanzas dos órganos do centro, das avaliacións de grupos, etc. 

Asi  mesmo,  tanto  o  titor  como  os  catro  membros  do  Equipo  Directivo,  facilitaranlle  os
documentos  pertinentes  en  materia  educativa  e  organizativa  que  poida  necesitar,  sempre
respectando a privacidade e confidencialidade do alumnado e demais membros da comunidade
educativa.



9. ACOSO ESCOLAR

Enténdese por acoso escolar, calquera forma de vexación ou malos tratos continuados no tempo
cara  a  un  alumno,  de  carácter  verbal,  físico  ou  psíquico,  incluído  o  illamento  social,  con
independencia do lugar onde se produza; así como as condutas realizadas a través de medios
electrónicos, tecnolóxicos ou telemáticos, xurdidos no ámbito escolar.

Prevención

A mellor medida preventiva que pode tomarse no acoso escolar é ter amigos no centro e unha
boa integración no grupo de iguais. Por iso toda medida que se tome que mellore a convivencia
entre os rapaces terá carácter preventivo. 

Destacaremos as seguintes:

1. Dentro do contexto da aula, pode tomarse como medida para previr o desenvolvemento de
problemas de conduta entre alumnos, o aprendizaxe colaborativo. A colaboración entre iguais
é unha destreza básica que é fundamental nunha sociedade sen violencia. Fomenta valores e
actitudes  positivos  duns  alumnos  a  outros  sen  importar  as  súas  capacidades,  intereses  e
motivacións de principio.

2.  Consensuar normas de clase entre todos nunha das primeiras horas de titoría do curso.
Concretar e definir con claridade cos alumnos que tipos  de actitudes e de relacións non son
permisibles e, por conseguinte, deberían comunicarse no caso de que se produzan.

3. Adxudicar a mediación entre iguais aos alumnos.

4. Traballar no coñecemento do alumno a nivel individual a través do material proporcionado
polo  Departamento  de  orientación  (coñecemento  do  alumno  e  das  súas  características
psicolóxicas  máis  importantes,  rendemento  académico,  habilidades  de  inserción  social,
condicionantes familiares, expectativas depositadas no alumno polos profesores, a familia e el
mesmo, autoestima, etc..).

5. Traballar no coñecemento do grupo a través do material proporcionado polo Departamento
de orientación (líder, excluídos do grupo, rexeitados, apreciados, ...) que poda orientarnos sobre
potenciais  alumnos  con  máis  dificultades  respecto  a  relacións  sociais  e  potencialmente
acosados.

6. Fomentar o respecto polos valores éticos fundamentais: a convivencia pacífica, o respecto
mutuo, igualdade de mulleres e homes, igualdade de todos os seres humanos, etc. A través da
materia de “Valores éticos” que esténdese por toda a educación secundaria, e celebracións como
a declaración de DDHH, día da paz e de la non violencia, día da muller, etc. 

7.  Responsables  de  grupo que  xa  mencionamos  anteriormente.  Lembramos  que  hai  un
representante de convivencia en cada clase que axuda á convivencia pacífica na aula.

8.  Presentación e identificación do titor coas familias como figura de confianza en caso de
acoso: xa mencionamos a reunión do titor coas familias ao comezo de curso.

9. Medidas de supervisión e vixilancia. Determinar momentos crave: cambios de clase, tempo
de  recreo,  entrada  e  saída,  ausencias  de  profesorado.  Actitude  activa  do  profesorado  e



preparación para actuar. Hai distintos espazos de vixilancia durante o recreo tanto dentro do
centro como nos patios. 

10.  Plano de actividades durante o tempo de lecer:  actividades deportivas e musicais,  xa
sinaladas anteriormente.

Detección

É necesario  detectar  canto  antes  o  acoso  escola,  xa  que,  polo  xeral  cando  isto  chega  ao
profesorado  é  tarde  e  o  problema  adoita  estar  nuns  altos  grados  de  intensidade.  Ante  os
primeiros indicios de acoso, lonxe de minimizalos, debemos prestarlles toda a atención para
conseguir neutralizalos causando o mínimo dano nas persoas implicadas. 

Un bo instrumento ante a sospeita de maltrato ou acoso é o Cuestionario sobre acoso escolar
que o titor baixo a dirección do departamento de Orientación escolar pode pasar ao seu grupo de
titorandos e despois de avaliado aplicar o protocolo en caso de acoso escolar se é pertinente. 

Durante este curso pensouse en poñer un caixa do correo para comunicar anonimamente unha
situación de acoso da que se poida ter coñecemento. Estará situado entre o Departamento de
orientación escolar e a sé do ANPA, ou tamén dentro de algunhas aulas de 1º e 2º de ESO.

En todo caso calquera membro da comunidade escolar pode e debe comunicar un caso de acoso
escolar á persoa responsable coa que teña maior confianza, pero debe ser comunicado sempre á
Dirección do Centro para que tome as medidas pertinentes.

Actuación 

Unha vez detectado, ponse en marcha o protocolo de acoso escolar seguindo o procedemento
descrito na lei. Dirección informará sempre a Inspección. En casos graves, tamén aos servizos
sociais do concello, ou a Fiscalía de menores.

O noso principal obxectivo é garantir ás vítimas a protección da súa integridade e dignidade
persoais, así como o seu dereito á educación, debendo primar sempre o interese da vítima sobre
calquera outra consideración.

PROTOCOLO DE ACOSO ESCOLAR 

Aclaracións importantes:

 A Lei 4/2011 (art.28):

 Define o acoso escolar como: “calquera forma de aldraxe ou malos tratos 
continuados no tempo, xa sexa de carácter verbal, físico ou psicolóxico, incluído o 
illamento ou baleiro social, con independencia do lugar onde se produza”.  



 Fixa como Criterios de identificación os seguintes: intencionalidade de facer dano,
reiteración das condutas graves e duración no tempo. 

 O  instrutor  do  protocolo fará  chegar  as  citacións  e  comunicacións  ás  familias
implicadas,  a  través  dos  seus  fillos.  Pero  telefonando  previamente  aos  pais:  para
poñelos ao tanto da situación, para consensuar a data das reunións, e para asegurarse de
que  o  alumno  entrega  dita  carta.  A familia  deberá  devolvelas  asinadas  ao  profesor
responsable da investigación e, no seu defecto, á Dirección do centro, persoalmente ou
a  través  do  seu  fillo.  No  caso  de  que  non  sexa  posible  comunicarse  coa  familia,
enviarase toda a documentación por correo postal certificado con acuse de recibo. 

 Tras a realización de todas as entrevistas pertinentes, se finalmente considérase que é
acoso escolar,  debe  abrirse expediente disciplinario polo procedemento común e
nomearíase un instrutor, que podería ser diferente ao responsable da investigación (o cal
xa non tería a obriga de repetir tódalas entrevistas).

Documentación necesaria: Modelos fixados pola Administración educativa:

A)Modelos competencia da Dirección:

 MODELO 1: Informe sobre a 1ª comunicación de posible acoso escolar.
 MODELO 5: Nomeamento da persoa responsable da investigación.
 MODELO 6: Comunicación a Inspección educativa.
 MODELO 13: Petición de colaboración ao Orientador.

B) Modelos competencia do profesor responsable da investigación:

 MODELO 2: Nomeamento da persoa responsable da atención á presunta vítima 
(escollida pola vítima).

 MODELO 3: Primeira comunicación á familia da presunta vítima.
 MODELO 4: Primeira comunicación á familia do presunto acosador.
 MODELO 7: Recollida inicial de información.
 MODELO 8: Entrevista coa presunta vítima (se é menor de idade, un adulto 

presente: a familia ou o profesor elixido pola vítima como persoa de apoio).
 MODELO 9: Entrevista co presunto acosador (si é menor de idade, un proxenitor

presente, e no seu defecto, un adulto: o titor, se non é parte implicada).
 MODELO 10: Entrevista coas testemuñas.
 MODELO 11: Citación e Entrevista coa familia da presunta vítima.
 MODELO 12: Citación e Entrevista coa familia do presunto acosador.
 MODELO 15: Análise final da información (debe decidirse se é ou non acoso 

escolar).
 MODELO 16: Proposta de medidas e seguimento das mesmas (independentemente 

de que sexa ou non acoso escolar). 



10. COMPORTAMENTOS SEXISTAS

Da  cordo  coa  Lei  7/2004  galega  para  a  igualdade  de  homes  e  mulleres,  a  defensa  da
igualdade entre homes e mulleres debe ser un principio fundamental no Proxecto de calquera
centro educativo. Por iso debemos insistir na necesidade de vixiar e evitar calquera mostra ou
actitude sexista nos membros da comunidade educativas ou nas súas actuacións e actividades. 

A mencionada lei considera fundamental concretar as medidas correctoras e as sancións dos
posibles comportamentos sexistas no Plan de convivencia dos centros escolares.

MEDIDAS CORRECTORAS E SANCIÓNS DE COMPORTAMENTOS SEXISTAS:

 Se o comportamento non reviste gravedade, se recurrirá a unha Mediación e a unha
posterior entrevista co orientador do centro.

 Se o comportamento reviste certa gravedade ou se se contempla algún agravante como a
reiteración,  a  intencionalidade ou a falta  de arrepentimento,  aplicarase  a  lexislación
vixente:  a  apertura,  ou  ben  dun  Protocolo  de  acoso  escolar  ou  de  un  Expediente
disciplinario.



11. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DO PLAN: INDICADORES

A  Comisión de convivencia nas reunións ordinarias durante o curso escolar deberá facer un
seguimento da aplicación do Plan de convivencia do centro, e unha avaliación final do mesmo a
través dos indicadores de consecución dos obxectivos marcados: a corto prazo, a medio prazo e
a longo prazo, e con escalas de gradación do 1 ao 5 de menos a máis grao acadado, ou de menos
a máis utilidade.

Obxectivo Medidas Indicador Indicador Indicador

Temporalización Grao de consecución Grao de utilidade

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

 



ANEXO I. DEREITOS E DEBERES dos MEMBROS da COMUNIDADE EDUCATIVA

1. ALUMNADO

O presente epígrafe pretende recoller os principios fundamentais do R.D. 732/1995 de 5 de
maio  sobre  dereitos  e  deberes  do  alumnado  así  como  o  que  se  recolle  na  Lei  4/2011  de
Convivencia e Participación da Comunidade Educativa.           
(LODE 8/1985, LOE 2/2006, LEI 4/2011 de convivencia)   (RD 732/1995 + novidades da Lei
4/2011, en cursiva)

1.1. DEREITOS DO ALUMNADO

1. Todos os membros da comunidade educativa están obrigados ao respecto dos dereitos
do presente Real Decreto.
2. O exercicio  dos  seus  dereitos  por  parte  dos  alumnos  implicará  o  recoñecemento  e
respecto dos dereitos de todos os membros da comunidade educativa.
3. Os  alumnos  teñen  dereito  a  recibir  unha  formación  que  asegure  o  pleno
desenvolvemento da súa personalidade.
4. O pleno desenvolvemento da personalidade do alumno esixe unha xornada de traballo
escolar acomodada á súa idade e unha planificación equilibrada das súas actividades de estudo.
5. No marco do Título V da Lei Orgánica de Ordenación Xeral do Sistema Educativo,
sobre compensación de desigualdades na educación, todos os alumnos teñen dereito ás mesmas
oportunidades de acceso aos distintos niveis de ensino. Nos niveis non obrigatorios non haberá
máis limitacións que as derivadas do seu aproveitamento ou das súas aptitudes para o estudo.
6. A igualdade de oportunidades promoverase mediante:
a. A non discriminación por razón de nacemento; raza; sexo; capacidade económica; nivel
social;  conviccións  políticas,  morais  ou  relixiosas,  así  como  por  discapacidades  físicas,
sensoriais e psíquicas, ou calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social.
b. O establecemento de medidas compensatorias que garantan a igualdade real e efectiva
de oportunidades.
c. A realización de políticas educativas de integración e de educación especial.
7. Os centros desenvolverán as iniciativas que eviten a discriminación dos alumnos, porán
especial atención no respecto das normas de convivencia e establecerán plans de acción positiva
para garantir a plena integración de todos os alumnos do centro.
8. Os alumnos  teñen dereito  a que o seu rendemento  escolar  sexa avaliado con plena
obxectividade.
9. Co fin de garantir o dereito á avaliación con criterios obxectivos, os centros deberán
facer públicos os criterios xerais que se van a aplicar para a avaliación das aprendizaxes e a
promoción dos alumnos.
10. A fin de garantir a función formativa que ha de ter a avaliación e lograr unha maior
eficacia  do proceso de aprendizaxe  dos  alumnos,  os  titores  e  os  profesores  manterán  unha
comunicación fluída con estes e os seus pais no relativo ás valoracións sobre o aproveitamento
académico  dos  alumnos  e  a  marcha  do  seu  proceso  de  aprendizaxe,  así  como  acerca  das
decisións que se adopten como resultado do devandito proceso.
11. Os  alumnos  ou  os  seus  pais  ou  titores  poderán  reclamar  contra  as  decisións  e
cualificacións que, como resultado do proceso de avaliación, adóptense ao finalizar un ciclo ou
curso.  Dita  reclamación  deberá  basearse  na  inadecuación  da  proba  proposta  ao  alumno  en
relación cos obxectivos ou contidos da área ou materia sometida a avaliación e co nivel previsto
na programación, ou na incorrecta aplicación dos criterios de avaliación establecidos.
12. A  Administración  educativa  establecerá  o  procedemento  para  a  formulación  e
tramitación das reclamacións contra as cualificacións e decisións que, como consecuencia do
proceso de avaliación, adóptense ao final dun ciclo ou curso.
13. Todos  os  alumnos  teñen  dereito  a  recibir  orientación  escolar  e  profesional  para
conseguir  o  máximo  desenvolvemento  persoal,  social  e  profesional,  segundo  as  súas
capacidades, aspiracións ou intereses.



14. De maneira  especial,  coidarase  a orientación escolar  e  profesional  dos  alumnos  con
discapacidades físicas, sensoriais e psíquicas, ou con carencias sociais ou culturais.
15. A orientación profesional basearase unicamente nas aptitudes e aspiracións dos alumnos
e excluirá  toda  diferenciación  por  razón de  sexo.  A Administración  educativa  e  os  centros
desenvolverán as medidas compensatorias necesarias para garantir a igualdade de oportunidades
nesta materia.
16. Para facer efectivo o dereito dos alumnos á orientación escolar e profesional, os centros
recibirán os recursos e o apoio necesario da Administración educativa, que poderá promover a
tal fin a cooperación con outras Administracións e institucións.
17. Os centros que impartan educación secundaria, formación profesional de grao superior e
ensinos artísticos relacionaranse coas institucións ou empresas públicas e privadas da contorna,
a fin de facilitar aos alumnos o coñecemento do mundo do emprego e a preparación profesional
que  haberán  de  adquirir  para  acceder  a  el.  Ademais  estes  centros  poderán  incluír  na  súa
programación xeral anual as correspondentes visitas ou actividades formativas.
18. Todos os alumnos teñen dereito a que a súa actividade académica desenvólvase nas
debidas condicións de seguridade e hixiene.
19. Os  alumnos  teñen dereito  a  que se  respecte  a  súa  liberdade  de conciencia,  as  súas
conviccións relixiosas, morais ou ideolóxicas, así como a súa intimidade no que respecta a tales
crenzas ou conviccións.
20. No marco do establecido na Lei Orgánica reguladora do Dereito á Educación e na Lei
Orgánica  de  Ordenación  Xeral  do  Sistema  Educativo,  o  dereito  a  que  se  refire  o  apartado
anterior garántese mediante:
a. A información, antes de formalizar a matrícula, sobre o proxecto educativo ou sobre o
carácter propio do centro.
b. O fomento da capacidade e actitude crítica dos alumnos que posibilite aos mesmos a
realización de opcións de conciencia en liberdade.
c. A elección por parte dos alumnos ou dos seus pais ou titores, se aqueles son menores de
idade, da formación relixiosa ou moral que resulte acorde coas súas crenzas ou conviccións, sen
que desta elección poida derivarse discriminación algunha.
21. Todos os alumnos teñen dereito a que se respecte a súa integridade física e moral e a súa
dignidade  persoal,  non  podendo  ser  obxecto,  en  ningún  caso,  de  tratos  vexatorios  ou
degradantes, en particular evitaranse as situacións de acoso escolar.
22. Dereito a recibir unha formación integral, co-educativa, nun ambiente de convivencia e
liberdade e respecto mutuo.
23. Os centros docentes estarán obrigados a gardar reserva sobre toda aquela información
de que dispoñan acerca das circunstancias persoais e familiares do alumno. Con todo, os centros
comunicarán á autoridade competente as circunstancias que poidan implicar malos tratos para o
alumno ou calquera outro incumprimento dos deberes establecidos polas leis de protección dos
menores.
24. Os  alumnos  teñen dereito  a  participar  no  funcionamento  e  na  vida  dos  centros,  na
actividade escolar e na xestión dos mesmos, de acordo co disposto na Lei Orgánica reguladora
do Dereito á Educación e nos respectivos Regulamentos orgánicos.
25. A participar  na  confección  das  normas  de  convivencia  e  na  resolución  pacífica  de
conflitos.
26. A participación dos alumnos no Consello Escolar do Estado, nos Consellos Escolares
Territoriais e nos Consellos Escolares dos centros, ou noutros órganos de goberno que, no seu
caso, establézanse, realizarase de acordo coas disposicións vixentes respecto diso.
27. Os  alumnos  teñen  dereito  a  elixir,  mediante  sufraxio  directo  e  segredo,  aos  seus
representantes  no  Consello  Escolar  e  aos  delegados  de  grupo  nos  termos  establecidos  nos
correspondentes Regulamentos orgánicos dos centros.
28. As Xuntas de delegados terán as atribucións, funcións e dereitos que lles asignen os
correspondentes Regulamentos orgánicos.
29. Os  delegados  non  poderán  ser  sancionados  polo  exercicio  das  súas  funcións  como
portavoces dos alumnos, nos termos da normativa vixente.



30. Os membros da Xunta de delegados, en exercicio das súas funcións, terán dereito a
coñecer e a consultar as actas das sesións do Consello Escolar, e calquera outra documentación
administrativa do centro que lles afecte, salvo aquela cuxa difusión puidese afectar ao dereito á
intimidade das persoas ou ao normal desenvolvemento dos procesos de avaliación académica.
31. O Xefe de estudos facilitará á Xunta de delegados un espazo adecuado para que poida
celebrar as súas reunións e os medios materiais necesarios para o seu correcto funcionamento.
32. Os  alumnos  teñen  dereito  a  asociarse,  creando  asociacións,  federacións  e
confederacións de alumnos, as cales poderán recibir axudas, todo iso nos termos previstos na
lexislación vixente. Os alumnos poderán asociarse unha vez terminada a súa relación co centro,
ao termo da súa escolarización, en entidades que reúnan aos antigos alumnos e colaborar a
través delas no desenvolvemento das actividades do centro.
33. Os alumnos teñen dereito a ser informados os membros da Xunta de delegados e polos
representantes das asociacións de alumnos tanto das cuestións propias do seu centro como das
que afecten a outros centros docentes e ao sistema educativo en xeral.
34. Os alumnos teñen dereito á liberdade de expresión sen prexuízo dos dereitos de todos os
membros da comunidade educativa e o respecto que merecen as institucións de acordo cos
principios e dereitos constitucionais.
35. Os  alumnos  teñen  dereito  a  manifestar  a  súa  discrepancia  respecto  das  decisións
educativas  que  lles  afecten.  Cando  a  discrepancia  revista  carácter  colectivo,  a  mesma  será
canalizada a través dos representantes dos alumnos na forma establecida na normativa vixente.
36. Nos termos previstos no artigo 8 da Lei Orgánica reguladora do Dereito á Educación os
alumnos poderán reunirse nos seus centros docentes para actividades de carácter escolar  ou
extraescolar que formen parte do proxecto educativo do centro, así como para aqueloutras ás
que poida atribuírse unha finalidade educativa ou formativa.
37. Os Directores dos centros garantirán o exercicio do dereito de reunión dos alumnos
dentro do horario do centro. Os Regulamentos de réxime interior dos centros establecerán o
horario que se reserve ao exercicio deste dereito. 
38. Os  alumnos  teñen  dereito  a  utilizar  as  instalacións  dos  centros  coas  limitacións
derivadas  da  programación  de  actividades  escolares  e  extraescolares  e  coas  precaucións
necesarias en relación coa seguridade das persoas, a adecuada conservación dos recursos e o
correcto destino dos mesmos.
39. Os alumnos teñen dereito a participar, en calidade de voluntarios, nas actividades dos
centros docentes.
40. Os  alumnos  teñen  dereito  a  percibir  as  axudas  precisas  para  compensar  posibles
carencias de tipo familiar, económico e sociocultural, de forma que se promova o seu dereito de
acceso aos distintos niveis educativos.
41. A Administración educativa garantirá este dereito mediante unha política de bolsas e os
servizos de apoio adecuados ás necesidades dos alumnos.
42. A Administración  educativa  establecerá  as  medidas  oportunas  para  compatibilizar  a
continuación dos estudos co servizo militar ou a prestación social substitutiva na medida en que
estes o permitan.
43. Os alumnos forzados a un traslado obrigatorio do lugar de residencia habitual recibirán
así mesmo especial atención.
44. Os centros docentes manterán relacións con outros servizos públicos e comunitarios
para  atender  as  necesidades  de  todos  os  alumnos  e  especialmente  dos  desfavorecidos
sociocultural e economicamente.
45. Nas condicións académicas e económicas que se establezan, os alumnos que padezan
infortunio  familiar  terán  a  protección  social  oportuna  para  que  aquel  non  determine  a
imposibilidade de continuar e finalizar os estudos que se atopen cursando.
46. A protección social a que se refire o apartado anterior comprenderá o establecemento
dun  adecuado  réxime  de  bolsas  e,  no  seu  caso,  a  adxudicación  de  prazas  en  residencias
estudantís.
47. En  función  das  dispoñibilidades  orzamentarias,  os  poderes  públicos  promoverán  a
concesión de axudas a familias que acollan alumnos acredores de protección social.



48. Os alumnos  terán cuberta  a asistencia médica e  hospitalaria e  gozarán de cobertura
sanitaria nos termos previstos na lexislación vixente.
49. En casos de accidente ou de enfermidade prolongada, os alumnos terán dereito á axuda
precisa, xa sexa a través da orientación requirida, material didáctico e as axudas necesarias, para
que o accidente ou enfermidade non supoña detrimento do seu rendemento escolar.
50. Cando  non  se  respecten  os  dereitos  dos  alumnos,  ou  cando  calquera  membro  da
comunidade  educativa  impida  o  efectivo  exercicio  dos  devanditos  dereitos,  o  órgano
competente do centro adoptará as medidas que procedan conforme ao disposto na lexislación
vixente, previa audiencia dos interesados e consulta, no seu caso, ao Consello Escolar do centro.
51. No  Regulamento  de  réxime  interior  dos  institutos  que  impartan  ensinos  en  réxime
nocturno terase en conta esta circunstancia cando se trate de fixar os criterios que poidan dar
lugar a unha valoración adecuada da non asistencia a clase dos alumnos, aos efectos de fixar as
correccións nos termos a que se refire o artigo 43.

1.2. DEBERES DO ALUMNADO

1. O estudo constitúe un deber básico dos alumnos e concrétase nas seguintes obrigacións:
2. Asistir  a  clase  con  puntualidade  e  participar  nas  actividades  orientadas  ao
desenvolvemento dos plans de estudo.
3. Asistir a clase co material preciso.
4. Cumprir e respectar os horarios aprobados para o desenvolvemento das actividades do
centro.
5. Seguir as orientacións do profesorado respecto da súa aprendizaxe e mostrarlle o debido
respecto e consideración, recoñecéndoo como autoridade educativa.
6. Respectar o exercicio do dereito ao estudo dos seus compañeiros.
7. Colaborar na mellora da convivencia e nun adecuado clima de estudo.
8. Respectar as normas de organización, convivencia e disciplina do centro.
9. Os alumnos deben respectar  a liberdade de conciencia e as conviccións relixiosas e
morais, así como a dignidade, integridade e intimidade de todos os membros da comunidade
educativa.
10. Constitúe  un  deber  dos  alumnos  a  non  discriminación  de  ningún  membro  da
comunidade educativa por razón de nacemento, raza, sexo ou por calquera outra circunstancia
persoal ou social.
11. Os alumnos deben respectar o proxecto educativo ou o carácter propio do centro, de
acordo coa lexislación vixente.
12. Os alumnos deben coidar e utilizar correctamente os bens mobles e as instalacións do
centro e respectar as pertenzas dos outros membros da comunidade educativa.
13. Os alumnos teñen o deber de participar na vida e funcionamento do centro.

2. PROFESORADO

2.1. DEREITOS  DO PROFESORADO

1- Exercer as súas funcións docentes nun ambiente de liberdade, colaboración e respecto que
preserve a súa integridade física e moral, non pudendo ser obxecto en ningún caso de insultos,
humillacións ou agresións psíquicas ou físicas por parte de ningún membro da comunidade
escolar.

2- Ser valorado polo resto da comunidade educativa e pola sociedade en xeral no exercicio
das súas funcións.

- Participar e recibir a colaboración necesaria para a mellora da convivencia escolar e da
educación  integral  do  alumnado,  empregando  para  iso  os  métodos  pedagóxicos  máis
convenientes.



3- Impartir as materias ao seu cargo, facendo uso da liberdade de cátedra que por lei lle
corresponde, pero coas restricións que lle impón a Programación Xeral Anual e a programación
do Departamento Didáctico ó que pertenza.

4- Consultar e coñecer as actas da documentación administrativa que lle afecte, salvo aquela
que puidera afectar ó dereito á intimidade das persoas.

5- Expor libremente as súas opinións e seren escoitadas no Claustro por medio dos seus
representantes legais no Consello Escolar.

6- Reunirse no Centro para asuntos relacionados coa actividade docente e profesional, previo
informe e acordo coa ED.

7- Ser informados, por medio dos órganos axeitados (Claustro, Consello Escolar) da xestión
e administración do Centro.

8- Á acceder á formación necesaria  para desenvolver satisfactoriamente o seu labor docente.

9- Fomentar actividades culturais e deportivas que melloren e faciliten o nivel educativo e
físico  do  alumnado.  O  profesorado  que  coordine  actividades  que  non  foran  previstas  na
Programación Xeral ó comezo do curso, comunicará á Vicedirección coa antelación suficiente,
entregando unha breve programación da actividade e curso.

10- Facer uso das instalacións, medios e materiais dispoñibles con fins pedagóxicos ou de
investigación,  evitando  o  uso  privado  dos  mesmos:  teléfono,  internet,  impresora,
fotocopiadora…  Os  ordenadores  instalados  na  sala  do  profesorado  teñen,  como  finalidade
prioritaria,  facilitar  o  traballo  diario  do  profesorado  no  desempeño  das  súas  funcións
pedagóxicas.

2.2. DEBERES DO PROFESORADO.

Ademais das funcións recollidas no Título III, cap I, art 91 da LOMCE , serán deberes
do profesorado:

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

2-  Adoptar  as  decisións  oportunas  e  necesarias  para  manter  un  adecuado  ambiente  de
convivencia durante as clases e as actividades complementarias e extraescolares, corrixindo,
cando lle corresponda, as condutas contrarias á convivencia do alumnado ou, no caso contrario,
poñéndoas en coñecemento dos membros do Equipo Directivo do centro. 

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

4- Informar aos pais ou aos responsables legais sobre o progreso da aprendizaxe e integración
socioeducativa dos seus fillos ou pupilos, cumprindo as obrigas de dispoñibilidade dentro do
horario establecido no centro.

5-  Informar  aos  responsables  do  centro  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.

6- Asistir a Consellos Escolares, Comisións, Claustros, Xuntas de Avaliación e Reunións dos
Departamentos ou Equipos Docentes dos que sexan compoñentes. A asistencia a estas reunións
é obrigatoria. A falta a calquera destas reunións equivale a unha penalización lectiva equivalente
á duración das mesmas (máximo dúas horas).

7-  Non  facer  uso  do  teléfono  móbil  durante  os  períodos  lectivos,  en  reunións  de  carácter
académico ou didáctico e nas áreas comúns de acceso ao alumnado.

8- Informar ao alumnado dos obxectivos, contidos e criterios de avaliación e cualificación que
van ser aplicados en cada materia e curso.

9-  Pór  en  práctica  as  directrices  incluídas  na  programación  do  respectivo  departamento,
especialmente  aquelas  que  contribúan  tanto  á  mellora  de  coñecementos  e  procedementos
básicos como a adquisición de hábitos, valores e normas por parte do alumnado.

9-  Propor  as  probas,  medios  e  instrumentos  que  considere  convenientes  para  o proceso de
avaliación, de acordo coa programación e as directrices dos departamentos didácticos. Fixará as
datas  dos  exames,  atendendo na  medida  do  posible  ao  interese  do  alumnado.  Cando  estea
previsto que a proba supere os 50 minutos (un período lectivo), se respectará como mínimo un
período de recreo durante a xornada. Na ESO non se poderán fixar máis de dous exames nun
mesmo día, agás acordo unánime de alumnado e profesor. 

10- Atender o seu grupo de alumnos/as durante a realización dun exame. Non está permitida a
saída da aula nin do alumnado que non fixera o exame nin daquel alumnado que rematase a
proba antes do fin da sesión.

11- Permitir ao alumnado a consulta de todos os seus exercicios e probas corrixidas nun tempo
prudente. Como norma xeral, nestas probas deberá figurar a puntuación de cada exercicio de
forma precisa, de maneira que o alumnado coñeza o valor das cuestións que se lle propoñen.

12- Manter unha comunicación fluída co alumnado e as súas familias ou responsables legais en
relación coa marcha do seu proceso de aprendizaxe, así como das decisións que se adopten
como resultado de dito proceso. A relación coas familias realizarase ordinariamente a través do
profesorado titor e, extraordinariamente, co profesor de implicado. En caso de que a familia dun
alumno  solicite  copia  dun  exame  ou  proba  realizado,  o  profesor  entregaralla  seguindo  o
protocolo acordado en claustro e explicitado nas NOF.

13- Cumprir o seu horario persoal establecido pola Xefatura de Estudos a principio de curso,
permanecendo no centro aínda en ausencia do seu alumnado (actividades complementarias ou
extraescolares).

13-  Ser puntual no cumprimento do seu horario lectivo, tanto no inicio como no remate dos
distintos  períodos  lectivos,  tendo  en  conta  que,  tres  faltas  continuadas  de  puntualidade
computarán como unha falta completa dunha sesión lectiva.

14- Xustificar as súas ausencias conforme á normativa vixente.

15- Responsabilizarse das chaves das aulas e demais espazos que empregue no exercicio des
súas funcións. Ó final dos períodos lectivos que preceden os períodos de lecer e no último
período lectivo, a profesora ou profesor deberá esperar a que as alumnas e alumnos desaloxen a
aula e esta quede pechada durante os recreos e ao final da xornada. A única excepción a esta



norma producirase nas aulas de 2º de Bacharelato, cuxos alumnos poderán permanecen na aula
nos recreos previa designación dunha persoa responsable do grupo e comunicación aos titores e
ao equipo directivo.

16-  Reservar  coa  debida  antelación  os  equipos  ou  dependencias  comúns  que  precise  no
desempeño das súas funcións.

17-  Levar  o  rexistro  de  asistencia  a  clase  do  alumnado  de  xeito  sistemático,  introducindo
diariamente as faltas de cada grupo no XADE; en casos excepcionais,  se cubrirán os partes
correspondentes á  materia,  curso e  día  e se depositarán na conserxería  no final  da  xornada
lectiva diaria. 

18-  Os profesores  que impartan clase  na primeira hora lectiva deberán indicar  o nome dos
alumnos ausentes no parte destinado a tal efecto e colocalo no espazo destinado a tal efecto.

19- Fomentar a orde e a limpeza na aula e noutros espazos do centro, así como o bo uso da
moblaxe e do material por parte do alumnado.

20-  Comunicar  ó/á  Secretario/a  os  desarranxos dos bens mobles,  material  e  instalacións do
Centro que detecten no exercicio das súas funcións.

21- Informar ao titor / a e á Xefatura de Estudos cando impoña sancións por faltas leves ao
alumnado. Nos casos que sexan pertinentes, cubrirá un impreso de amoestación que logo fará
chegar ó Xefe de Estudios.

22-  Colaborar  co  profesorado  titor  cando  este  lle  solicite  información  precisa  sobre  un
alumno/a, xa sexa oralmente ou por escrito.

23- Cubrir as actas de cada avaliación coas notas correspondentes a cada curso e grupo, coa
debida antelación e respectando as datas establecidas pola XE.

24- Participar nos traballos do Departamento Didáctico ao que pertenza, colaborando en todas
as tarefas propostas polo xefe/a de Departamento, e aportando a información necesaria para que
o xefe/a de Departamento elabore de forma consensuada a programación didáctica.

25- Colaborar na elaboración, revisión e perfeccionamento daqueles documentos que afecten ao
funcionamento do centro, tales como a Programación Xeral Anual, NOF …

26- Preocuparse pola boa marcha do Centro e colaborar nas actividades complementarias que se
propoñan de xeito colectivo, sempre que coincidan co seu horario lectivo.

27- Cumprir e facer cumprir as normas que rexen no centro recollidas nas NOF e exercendo a
súa  autoridade  tanto  na  aula,  como  fóra  dela  (corredores,  lavabos,  cafetería,  biblioteca,
laboratorios,  ...),  e sempre que sexa necesario,  corrixir  as condutas contrarias ás normas de
convivencia e de funcionamento do Centro.

28- É importante  lembrar  que a “atención e  coidado dos alumnos  nos centros  escolares”  é
responsabilidade de todos os membros da comunidade educativa.



3. DEREITOS E  DEBERES DAS FAMILIAS.

Segundo a Lei de convivencia (LEI 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da
comunidade educativa.) os dereitos e deberes dos pais e nais serían:

Artigo 6. Dereitos e deberes das nais e pais ou das titoras ou titores. 

1. As nais e pais ou as titoras ou titores, en relación coa educación dos seus fillos ou fillas ou
pupilos  ou  pupilas,  son  titulares  dos  seguintes  dereitos de  convivencia  e  participación,  sen
prexuízo dos establecidos nas leis orgánicas de educación: 

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. 

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. 

2. Así mesmo, como primeiros responsables da educación dos seus fillos ou fillas ou pupilos
ou pupilas, teñen os seguintes deberes: 

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. 

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.

1. FUNCIÓNS DO CONSELLO ESCOLAR

As familias participarán da vida do centro a través dos seus representantes no Consello Escolar
que ten as seguintes funcións:

1. Avaliar os proxectos e as normas aos que se refire o capítulo II do título V da presente
Lei, avaliar a programación xeral anual do centro sen prexuízo das competencias do Claustro de
profesores, en relación coa planificación e organización docente.
2. Coñecer  as  candidaturas  á  dirección  e  os  proxectos  de  dirección  presentados  polos
candidatos.



3. Participar na selección do director do centro nos termos que a presente Lei establece.
Ser informado o nomeamento e cesamento dos demais membros do equipo directivo. No seu
caso,  previo  acordo dos  seus  membros,  adoptado por  maioría  2/3,  propor  a  revogación  do
nomeamento do director.
4. Informar  sobre  a  admisión  de  alumnos  con  suxeición  ao  establecido  nesta  Lei  e
disposicións que a desenvolvan.
5. Coñecer a resolución de conflitos disciplinarios e velar porque se ateñan á normativa
vixente. Cando as medidas disciplinarias adoptadas polo director correspondan a condutas do
alumnado que prexudiquen gravemente a convivencia do centro, o C.E., a instancia de pais ou
titores, poderá revisar a decisión adoptada e propor, no seu caso, as medidas oportunas.
6. Elixir os seus representantes na comisión de convivencia.
7. Establecer  directrices  para  a  elaboración  do  plan  de  convivencia  e  das  normas  de
convivencia do centro e  propor actuacións respecto diso.
8. Realizar anualmente o seguimento e a avaliación do plan de convivencia e das normas
de convivencia do centro. (D8/2015)
9. Propor medidas e iniciativas que favorezan a convivencia no centro, a igualdade entre
homes e mulleres e a resolución pacífica de conflitos en todos os ámbitos da vida persoal,
familiar e social, a conservación e renovación das instalacións e equipo escolar, e informar da
obtención de recursos complementarios.
10. Elaborar  propostas  e  informes,  a  iniciativa  propia  ou  a  petición  da  Administración,
sobre o funcionamento do centro, a mellora da calidade da xestión, así como sobre aqueloutros
aspectos relacionados coa calidade da mesma.
11. Analizar e valorar o funcionamento xeral do centro, a evolución do rendemento escolar
e os resultados das avaliacións internas e externas nas que participe o centro.
12. Informar  as  directrices  para  a  colaboración,  con  fins  educativos  e  culturais,  coas
Administracións locais, con outros centros, entidades e organismos.

5. ANPA: DEREITOS E DEBERES

(Art. 5 da LODE, R.D. 1533/1986, art. 120 do D 324/1996)

1. Asistir aos pais ou titores en todo aquilo que concirne á educación dos seus fillos ou
pupilos.
2. Colaborar nas actividades educativas dos centros.
3. Promover a participación dos pais dos alumnos na xestión do centro.
4. Facer uso das instalacións do centro nos termos que estableza a CE.
5. Poderán utilizar os locais dos centros para a realización das actividades que lles son
propias. Os directores dos centros facilitarán a integración das devanditas actividades na vida
escolar.
6. Elevar  propostas  á  CE  sobre:  elaboración  PE,  modificación  RRI  e  de  actividades
complementarias.
7. Recibir un exemplar da PXA e PE. 
8. Coñecer  resultados académicos referidos ao centro.



ANEXO II: ANÁLISE DA CONVIVENCIA POR
CURSOS ACADÉMICOS



INFORME da DIRECCIÓN do IES ÁLVARO CUNQUEIRO

SOBRE A CONVIVENCIA
 

no CURSO 2018-2019

1. DATOS RELEVANTES SOBRE CONVIVENCIA

1.1. FACTORES NEGATIVOS

Comezaremos este análise describindo os factores que efectivamente inflúen máis nega-
tivamente na convivencia entre os membros da comunidade educativa, aumentado os
problemas de disciplina e convivencia. Destacan os seguintes:

a) RATIO ELEVADA e ESCASOS RECURSOS HUMANS: O noso centro vai
aumentado o número de alumnado progresivamente cada curso escolar. En dous
anos pasamos de 560 a 620 alumnos, do cal estamos moi orgullosos. Sen embar-
go, dito aumento de alumnos non supuso un aumento de recursos humáns e ma-
teriais. É evidente que dita situación dificulta a impartición das clases e favorece
a falta de atención dos discentes durante as mesmas. Ademáis, os alumnos non
están adecuadamente atendidos a nivel académico e pedagóxico, como demos-
trarán os datos das  limitadas medidas de atención á diversidade que poden
ser implementadas no centro debido a esta causa (consúltese o anexo corres-
pondente).

b) AULAS DE TAMAÑO REDUCIDO E AUSENCIA DE ASCENSOR: Este
centro educativo foi inaugurado no ano 1979, polo que a edificación presenta
certas limitacións propias da época, das que xa se informou en varias ocasións á
Administración educativa, concretamene á Unidade Técnica da Xefatura Territo-
rial:

a. Ausencia de ascensor, tan importante nestes tempos para atender debida-
mente aos usuarios con limitacións físicas. De feito no actual Claustro
temos 3 docentes con destino definitivo con problemas de movilida-
de, que teñen prescrito que non deberían estar subindo escaleiras. Por
non mencionar o constante e alto número de alumnos accidentados que
se desplazan a diario con muletas polas escaleiras co consecuente risco. 

b. As aulas foron deseñadas para un número moito menor de alumnos, o cal
certificou fai uns anos a Unidade Técnica, co visto bó da Inspección edu-
cativa, aínda que tal feito nos se trasladou na  autorización dunha re-



ducción da ratio, da que sí gozan algúns centros en condición seme-
llantes. En consecuencia, actualmente os 30 e 33 adolescentes permiti-
dos por aula na ESO e Bacharelato respectivamente é claramente excesi-
vo. Os pupitres non caben literalmente nas aulas, de feito as veces non se
poden crear  pequenos corredores  entre  as  filas  de mesas,  dificultando
enormemente a movilidade dos usuarios e favorecendo a súa distracción,
ao ter aos compañeiros dentro do seu espazo vital. Incluso durante a rea-
lización de exames é prácticamente imposible mantelos debidamente se-
parados. 

c) CONTRATACIÓN TARDÍA DO SERVIZO DE CAFETERÍA: Ao centrali-
zarse a contratación dos servizos de cafetería na Administración de Santiago,
este curso non pudimos dispoñer da mesma ata o mes de xaneiro. Para o próxi-
mo curso tememos que suceda o mesmo, pois ao parecer o xerente da nosa ca-
fetería non está satisfeito co rendemento da mesma. Esta circunstancia favoreceu
un incremento importante de incidentes durante o recreo, ao dispor de máis tem-
po de lecer libre. Ademáis, a cafetería é un espazo que favorece o encontro e a
interacción entre  docentes e discentes,  mellorando a convivencia entre eles e
consigo mesmos, ao reunirse con compañeiros de otros cursos. 

d) ENTORNO SOCIO-ECONÓMICO DO CENTRO: O IES Álvaro Cunqueiro
ubícase na cidade de Vigo, no barrio de Coia, un entorno maioritariamente de
clase obreira, de nivel sociocultural medio-baixo. Isto implica un relativamente
escaso interese das familias e do propio alumnado polos estudos e pola edu-
cación. Actualmente esta situación está sufrindo un cambio importante para me-
llor, pois estamos recibindo alumnado dun nivel sociocultural superior. Sen em-
bargo os discentes pertencentes ao primeiro grupo monopolizan a maioría dos
recursos e da atención dos membros da comunidade educativa.

e) PERFIL DOS COLEXIOS ADSCRITOS: Temos  adscritos  tres  centros  de
educación primaria, o CEP Celso Emilio Ferreiro e os CEIP Escultor Acuña e
Javier Sensat. A maioría dos alumnos chegan ben preparados a nivel académico
e coas adecuadas normas de comportamiento asentadas. Pero de novo existen ca-
sos moi disruptivos que empeoran o ambiente de estudo nas aulas e a conviven-
cia nos tempos de lecer. Os datos neste sentido para os vindeiros cursos escola-
res son preocupantes, impidiendo a adecuada atención dos alumnos con necesi-
dades educativas especiais que imos asumir:

a. Curso 2019-20:  2 alumnos con ACI e TDAH agudo, 1 alumno con
ACI, 3 alumnos con HIPOACUSIA e 1 alumno con TEA.



b. Curso 2020-2021:  4 alumnos con ACIS, 2 alumnos con TDAH moi
disruptivos e 1 alumno de conducta agresiva. 

1.2. GRAVES CONSECUENCIAS

Continuaremos o análise aportando os datos que demostran a grave situación que esta-
mos vivindo neste centro educativo, como consecuencia da situación descrita. 

a) NUMEROSAS AMOESTACIÓNS POR FALTAS LEVES:

a. Curso 2016-17: 261 (afectando a 160 alumnos nas diferentes avaliacións
e que implicaron 49 expulsións do centro de 3 días)

b. Curso 2017-18: 440 (afectando a 188 alumnos nas diferentes avaliacións
e que implicaron 62 expulsións do centro de 3 días)

c. Curso 2018-19: 552 (afectando a 199 alumnos nas diferentes avaliacións
e que implicaron 77 expulsións do centro de 3 días). 

d. A progresión ascendente é evidente en todos os datos, pero lémbrese
que aínda faltan 2 meses para rematar o curso, polo que  lóxicamente
empeorarán. 

b) NUMEROSOS EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS POR FALTAS GRA-
VES:

a. Curso 2016-17:     6 expedientes con expulsión de máis de 3 días.

b. Curso 2017-18:   21 expedientes con expulsión de máis de 3 días.

c. Curso 2018-19:   22 expedientes con expulsión de máis de 3 días a data
de hoxe. 

d.  A progresión ascendente é evidente, pero lémbrese que aínda faltan 2
meses para rematar o curso, polo que lóxicamente empeorará. 

Detalles dos expedientes instruidos no presente curso escolar:



 7 no primeiro trimestre: 4 por acumulación de faltas de disciplina e 3 por consu-
mo e tenencia de sustancias estupefacientes.

 13 no segundo trimestre: 4 por acumulación de faltas de disciplina, 4 por roubo
do móbil a unha profesora, 4 por tenencia de sustancias estupefacientes e 1
por intimidación cun coitelo a unha alumna.

 2 no que levamos do terceiro trimestre: ambos por acumulación de faltas de dis-
ciplina.  Un destes alumnos vai ser entrevistado próximamente polo Equipo de
Orientación Específico, pois se solicitou xa a súa intervención para derivalo a
un centro de menores. 

 Por suposto, a gran maioría destas faltas leves e graves correspóndense con
alumnado de 1º e 2º de ESO, cursos nos que se concentran os problemas de di-
ciplina ao non poder recurrir a outras saídas académicas máis acordes coas súas
expectativas, tales como a Formación Profesional Básica. 

c) EQUIPO DIRECTIVO VOLCADO NOS PROBLEMAS DE CONVIVEN-
CIA

 A imposibilidade de dedicarse por parte do equipo directivo a outra tarefa
que non sexa ocuparse destas incidencias, xa que todos sabemos que calquera
tipo de medida sancionadora, mediadora, etc. comporta gran cantidade de tempo
dedicado ao alumnado, familias, titores, profesorado, etc.

d) EMPEORMENTO DA CALIDADE DO PROCESO DE ENSINANZA-A-
PRENDIZAXE

 Por outra banda, obsérvase que as sancións reiteradas dalgúns alumnos, as ve-
ces, non supoñen a modificación da conduta ou comportamento inadecuado,
polo que sería necesaria unha atención persoalizada en habilidades sociais na
Aula de Convivencia Inclusiva.

 As sancións que supoñen expulsión do centro teñen como consecuencia que o
alumnado sancionado pense que xa pagou pola conduta inadecuada sen mo-
dificala e que xa pode comportarse mal outra vez.



 As expulsións supoñen nalgúns casos a desatención da familia e a incapacidade
de facer un seguimento do programa de actividades formativas que demanda o
equipo educativo cada vez que é expulsado. 

2. VALORACIÓN DO ESTADO DA CONVIVENCIA

Nunha primeira ollada aos datos anteriores,  pode parecer que a actitude do Equipo
docente e do Equipo Directivo deste centro son especialmente punitivas, pero nada
máis lonxe da realidade. 

Na maioría dos casos Xefatura de Estudos intenta chegar a acordos previos, antes de
aplicar as medidas correctoras que implican pérdida do seu dereito de asistencia ao cen-
tro, pactando certas condicións e aceptando certos compromisos polos infractores en re-
lación ás normas de convivencia. Pero surten efecto só durante uns días, pois se trata
dun perfil de alumno moi rebelde ou hiperativo, que ou non quere ou non pode cumprir
cos seus deberes, pero que sí exixe  os seus dereitos. 

Moitos destos alumnos foron puntualmente atendidos polo Orientador do centro sen
obterse bós resultados nen cambios de actitude significativos, pois carece do tempo ne-
cesario para un seguimento continuado da súa evolución conductual. 

Ademáis, nas constantes e periódicas entrevistas coas familias destes alumnos, por
parte do departamento de Orientación, dos Titores e da Dirección do centro, certifícase
que non teñen control dos seus fillos, pedíndonos axuda psicolóxica e unha estreita cola-
boración. 

E débese ter presente que os incidentes que conlevan a incoación de expedientes dis-
ciplinarios son realmente graves, como se comproba na descrición dos mesmos no
epígrafe anterior.
A pesar de que a medida de privar ao alumno infractor da súa asistencia ao centro non
parezca demasiado pedagóxica, e de que supón un problema para as familias, é unha das
poucas medidas que contemplan a Lei 4/ 2011 e o Decreto 8/2015 sobre convivencia
que non implica a participación de recursos humáns extraordinarios. 

Non podemos esquecer que temos a obriga, tanto de asegurar o dereito a recibir unha
ensinanza digna e adecuada dos alumnos que sí teñen interese na súa formación
académica, como de garantir ao profesorado unhas condicións mínimas que permi-
tan un proceso de ensinanza-aprendizaxe apropiado e acorde co currículo oficial. 

3. NECESIDADE DA PRESENZA DUN SEGUNDO PROFESOR ESPECIALIS-
TA EN PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA



É por todas estas razóns polo que consideramos fundamental a presenza dun segundo
profesor especialista en pedagoxía terapéutica no centro, para poder poñer en marcha a
Aula de Convivenca Inclusiva e poder intentar a reinserción progresiva nas aulas deste
perfil de alumnos tan disruptivos e desmotivados. 

Con esta medida, non só axudaríamos a estes alumnos a adquirir habilidades sociais,
técnicas de estudo e unha base necesaria nos contidos mínimos das materias instrumen-
tais, senon que aliviaríamos ao resto do alumnado que sufre diariamente un inapropiado
clima de traballo durante a impartición das clases de todas as materias. 


