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1 Xustificación 

 

Aprender a convivir é unha das principais finalidades da educación e constitúe un dos 

principais desafíos dos sistemas educativos actuais na procura de sociedades máis modernas, xustas 

e democráticas; máis igualitarias, cohesionadas e pacíficas, nas que fenómenos como o acoso 

escolar, a violencia doméstica, a violencia de xénero, o maltrato... non teñan cabida. 

A educación para a convivencia responde á necesidade de formar unha cidadanía preparada 

para desenvolver a súa vida respectándose a si mesma, ás demais persoas e responsabilizándose 

dos seus actos. Os centros educativos son espazos onde compartir vivencias xuntos, iso é a 

convivencia. Mais en toda convivencia xorden problemas, e aí é onde comeza o reto educativo de 

conseguir delimitar o alcance dos mesmos e buscar solucións que sexan aceptables para todos os 

membros da comunidade educativa. Cómpre entender que os conflitos acompañan as persoas ó 

longo de toda a súa vida, son parte da experiencia vital, e polo tanto é fundamental aprender 

estratexias que nos permitan afrontar as dificultades e os imprevistos de forma positiva. Educar no 

conflito é educar para a convivencia pacífica. 

Conflito non é igual a indisciplina, pero esta última si é igual a comportamentos disruptivos 

e antisociais. A convivencia debe ser sempre preservada, e hai que procurar prever na medida do 

posible os conflitos para evitar que se estendan e acaben afectado a todos/as. Tamén hai que ter en 

conta que as medidas sancionadoras tenden, case sempre, a marxinar máis o marxinado, e por tanto 

hai que ter presente que o máis importante do plan de convivencia é aproveitar o seu potencial 

educativo de cara á aprendizaxe de estratexias que permitan unha convivencia pacífica. 

Os problemas que se viven nos centros poden ser de varios tipos: 

 De relación: entre o propio alumnado ou entre este e o profesorado…  

 De rendemento: pasividade, apatía, falta de esforzo, de responsabilidade…  

 De poder: liderados negativos, arbitrariedade, agresividade verbal e física …  

 De identidade: actitudes pechadas e agresivas, problemas familiares …  
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A resposta a cada un destes problemas haina que dar tras unha detida análise das causas que 

os provocan e sempre tendo en conta o contexto. 

Nesta liña, o Plan de Convivencia do IES Aquis Celenis debe propiciar cambios positivos 

nos modelos de organización escolar, nos currículos, no profesorado, na formación permanente do 

mesmo, no alumnado e nas relacións coas familias. O obxectivo final é a mellora da convivencia 

no centro como resultado da análise, da reflexión e do acordo, tendo en conta sempre que o primeiro 

Plan de Convivencia que elabora o centro é a pedra angular sobre a que se irán apoiando os 

sucesivos plans de mellora da convivencia e tendo tamén en conta que o noso é un centro que se 

caracteriza polo bo clima que existe entre os distintos colectivos que forman parte da comunidade 

educativa e que son poucos e de pouca gravidade os conflitos que se xeran no día a día. 

O plan de convivencia pensamos que debe cumprir as seguintes funcións: 

 Preparar para a vida social adulta.  

 Asumir e practicar valores cívicos e democráticos (respecto polas demais persoas, 

respecto polo mobiliario, e polos bens comúns, tolerancia crítica, solidariedade, dereitos 

humanos, medio natural, igualdade entre homes e mulleres,...) .  

 Mellorar o clima escolar (personalización e habitabilidade dous espazos, atmosfera 

ordenada, tranquila, relacións dentro das aulas, orde e tranquilidade, actitude de 

traballo, satisfacción,..). 

 Atender a diversidade.  

 Todas as persoas deben sentirse valoradas, escoitadas, responsables e participantes na 

toma de decisións. 
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2 Situación actual da convivencia no centro 

 

O enfoque da convivencia no centro ten unha visión construtiva e positiva, polo que as 

actuacións van encamiñadas ó desenvolvemento de comportamentos adecuados para convivir 

mellor e na resolución dos conflitos, a través da participación, boas canles de comunicación e a 

prevención de problemas de conduta. 

No contexto dun centro educativo, no que se dan simultaneamente interaccións entre 

diferentes persoas, a diferentes niveis e con obxectivos e intereses en ocasións contraditorios entre 

si, asumimos o feito de que é normal e habitual a existencia de conflitos de diferente natureza. 

Partimos da base de que o conflito en si non ha de ser considerado como algo que se debe evitar 

ou negativo, senón que a abordaxe e resolución do mesmo ha de ser positiva, de maneira que o 

resultado sexa satisfactorio para os diferentes implicados, na medida do posible.  

Toda esta análise, lévanos a expor no noso centro educativo diferentes alternativas para 

regular os posibles conflitos que xurdan. Os elementos cos que contamos (dende o profesorado, 

persoal de servizos, familias e alumnado ata as normas de convivencia, departamento de 

orientación e, no seu caso, outras instancias educativas) han de ser postos ó servizo da xestión e 

resolución positiva do conflito. Trátase de chegar a solucións compartidas, asumidas e 

consensuadas cando sexa posible.  

2.1 Análise do contexto 

O IES Aquis Celenis está situado na localidade de Caldas de Reis, na provincia de 

Pontevedra. En Caldas de Reis habitan unhas 10.000 persoas en todo o concello, cun índice 

de envellecemento do 117.7%. A idade media á maternidade é de 31,5 anos, e o número medio 

de fillos por muller é de 1.1. Nos últimos anos a poboación non está a medrar, pero tampouco 

diminúe grandemente porque a taxa de desemprego non é demasiado alta: o 10%. O sector que 

máis destaca é o de servizos, que ocupa a máis da metade da poboación laboral, seguido pola 

industria e a construción. 
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Con relación á procedencia do alumnado do IES Aquis Celenis debemos indicar que, a 

nivel xeral, os alumnos/as da ESO proveñen do centro adscrito de San Clemente de Cesar e da 

vila de Caldas de Reis. Ademais hai que destacar a presenza crecente de alumnado inmigrante 

procedente principalmente de Sur América. En canto ó alumnado de Bacharelato, ó propio 

alumnado do centro e dos centros de Caldas, súmanse alumnos/as procedentes de concellos 

próximos que veñen cursar os seus estudos ó centro: Moraña, Cuntis, Portas e, en menor 

medida, Barro. 

No centro impártense ensinanzas de ESO e Bacharelato, pero hai tamén intención de 

lograr algún programa de Formación Profesional Básica que permita unha saída a aqueles 

alumnos/as que non van continuar o bacharelato; hai que ter en conta que neste momento non 

hai neste centro nin na contorna ningún programa destas características. 

O número de alumnos/as matriculado en ESO é de 161, e o de matriculados no 

bacharelato é de 271; en total os alumnos/as matriculados no centro na actualidade son 433. 

Ademais estase a impartir este ano un programa de PMAR en 3º de ESO, e é intención do 

equipo directivo continualo nos próximos cursos e mesmo estendelo a 2º de ESO nun programa 

de 2 anos. 

No que se refire ó perfil dos alumnos/as, indicar que son de clase media-baixa e que os 

de ESO viven no domicilio familiar nunha zona próxima ó instituto, mentres que os de 

bacharelato acoden a maioría dende máis lonxe (os concellos veciños de Cuntis, Moraña, 

Portas e Barro). A profesión dos pais é maioritariamente a de obreiros cualificados, 

traballadores autónomos, pequenos empresarios e funcionarios; mentres que as nais, 

maioritariamente, son amas de casa. 

Con relación ó nivel académico, indicar que o 8.7% do alumnado de ESO é repetidor, 

mentres que no bacharelato a porcentaxe de repetidores é do 11%; outro dato relevante é que 

nos últimos anos o 80% do alumnado de ESO promociona ó curso seguinte ou titula, 

porcentaxe que é moi semellante no bacharelato. 

O IES Aquis Celenis ten dúas liñas de ESO e cinco de Bacharelato, impartíndose as 

modalidades do Bacharelato de Ciencias e do Bacharelato de Humanidades e Ciencias Sociais. 
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Neste momento non hai ningún grupo de Formación Profesional Básica, pero consideramos 

que é importante a implementación destes estudos na oferta educativa para poder inserir no 

mundo laboral aqueles alumnos/as que non queren seguir os estudos de ESO xa que, entre 

outros aspectos positivos, redundaría nun mellor clima de convivencia no centro porque 

evitaría moitos dos problemas de desmotivación e falta de atención nas clases que poidan 

producirse neste momento debido á falta de expectativas por mor do fracaso escolar.  

2.2 Avaliación inicial 

Na actualidade o clima de convivencia no centro é bo. Non se observan serios problemas, 

aparecendo de cando en vez algún de forma esporádica, que se resolve fundamentalmente co 

diálogo e con algunha medida disciplinaria de carácter menor. Nalgunha ocasión tense que tomar 

algunha medida máis severa.  

Os problemas máis comúns son os provocados por alumnos/as pouco motivados polos 

estudos. Digamos que non ocorren feitos que alteren gravemente a convivencia, pero si se producen 

ás veces desaxustes e condutas contrarias á norma que é necesario corrixir porque interrompen o 

normal desenvolvemento das clases, afectan negativamente o clima de convivencia e deterioran 

materiais e recursos do centro.  

2.3  Tipos de conflitos máis frecuentes 

Antes de comezar faise necesario delimitar que se entende por conflito escolar. Entendemos 

o conflito como a confrontación que se produce entre diversos intereses. Esta situación pode 

entenderse dende tres perspectivas diferentes: unha é a preocupación do profesorado por algunhas 

condutas, que abarcan a disrupción (alumnado que impide co seu comportamento o 

desenvolvemento normal da clase), a falta de respecto e a falta de disciplina, entre as máis 

frecuentes; outra é a preocupación social que se refire especialmente ás agresións e actos 

vandálicos; a terceira, é a preocupación do alumnado, que se centra nos malos tratos entre iguais, 

ou o illamento.  

Os conflitos máis frecuentes que se producen no noso centro son:  

 Disrupción na aula: falta de respecto cara ó profesor/a, falar a destempo, levantarse 
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sen permiso, falar con compañeiros/as...  

 Distracción e falta de atención.  

 Esquezo do material para o desenvolvemento da clase.  

 Faltas inxustificadas de puntualidade ou de asistencia a clase.  

 Desconsideración cara ós compañeiros/as. 

 Maltrato do material común ou mal uso dos espazos. 

 Cuestionamento da autoridade do profesor/a ou do persoal non docente. 

 Pequenas pelexas en espazos comúns (baños, patio, corredores...), insultos de tipo 

racista, sexista, ou sobre as características físicas.  

2.4 Causas 

No alumnado podemos atopar como causa dos conflitos a falta de motivación producida por 

dificultades de aprendizaxe ou porque non ven no estudo unha vía que lles resolva o futuro, e tamén 

a impulsividade e pouca reflexión que derivan da falta de ferramentas para resolver certos 

problemas ou situacións adecuadamente. 

Nalgunhas familias atopamos falta de colaboración e implicación nos asuntos escolares 

relacionados cos seus fillos/as (non revisan se traen o material a clase, se teñen tarefas para realizar 

na casa, se estudan...). 

Consideramos que é necesario un cambio de actitude e comportamento en parte do alumnado 

e as súas familias, insistir nunha serie de normas claras (dosificación de horarios de televisión, 

ordenador e videoxogos...) e remarcar certos valores (respecto, solidariedade, compañeirismo, 

igualdade homes/mulleres...). 

No profesorado un dos principais problemas que se manifesta é a falta de criterios comúns 

para enfrontar determinadas situacións; ademais, aínda que a relación entre profesorado e 

alumnado é en xeral boa, ás veces hai disparidade de criterios nalgunhas actuacións por parte do 

profesorado, o que leva a que os alumnos/as non teñan sempre claro cal é o comportamento que se 

agarda deles; outro desaxuste habitual é a falta de habilidades dalgúns profesores/as na resolución 

de conflitos e na aplicación de protocolos que faciliten a resolución dos mesmos; ocasionalmente 
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tamén xorden desacordos entre o profesorado no que se refire á xestión de espazos compartidos, 

debido case sempre a unha aplicación de criterios diferentes no que se refire á utilización dos 

mesmos. 

2.5 Respostas do centro á situación de convivencia.  

A resposta educativa do equipo directivo e o profesorado no centro é a de promover a actitude 

de participación e as canles de diálogo e comunicación para solucionar calquera conflito e a de 

potenciar a mellora da convivencia a través da adquisición de habilidades para poder tratar e 

resolver os conflitos, fundamentalmente, na hora semanal de titoría. 

Aínda que os problemas de convivencia son escasos, si é verdade que a obrigatoriedade da 

Etapa educativa da ESO no centro que abarca dos 12 ós 16 anos comporta, xunto a outros aspectos, 

a presenza nas aulas dun sector do alumnado que non encaixa ben coas actuais propostas 

educativas, xerando ás veces unha certa conflitividade. Isto estanos levando á reflexión de facer 

algún tipo de actuación específica con este alumnado dentro dun paradigma global de integración 

na súa clase e no centro.  

Por outro lado, o Aquis Celenis é case a única alternativa para o alumnado que quere seguir 

estudos despois da etapa obrigatoria, son bastantes os alumnos e alumnas que se matriculan no 

bacharelato desmotivados e como unha opción de descarte ó non poder acceder a ningún ciclo 

formativo de interese na zona. Isto provoca nunha porcentaxe considerable do alumnado un número 

de ausencias inxustificadas considerable que nos leva tamén a estudar respostas para atallar a 

situación.  

2.6 Relación coas familias 

O obxectivo é ofrecer información ós pais e nais e/ou titores/as legais sobre diversos aspectos 

do instituto, do seu funcionamento, mellorando a colaboración e implicación das familias, ademais 

dos aspectos académicos, en todo o que respecta ó comportamento, integración e convivencia dos 

seus fillos/as no instituto. 

A relación coas familias é boa, habendo reunións informativas ó comezo do curso nas que o 

equipo directivo e o departamento de orientación explican os detalles necesarios sobre diversos 
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aspectos da vida no instituto, tanto no relativo a aspectos académicos como a cuestións 

organizativas e de convivencia. 

Ademais, por parte dos/as titores/as tamén se realiza unha reunión ó comezo de curso coas 

familias do alumnado que forman parte de cada grupo e, por suposto, as reunións de carácter 

particular nas horas fixadas na programación. É relevante a actuación dos titores/as na coordinación 

coas familias.  

As situacións particulares que afectan á convivencia e resolución de conflitos no centro 

adoitan ser comentadas coas familias afectadas, pola información que pode engadir sobre a conduta 

do propio alumno/a e para buscar unha solución consensuada e apoiada dende as casas do alumnado 

para que as medidas que se tomen sexan máis efectivas.  

Tamén de forma esporádica se fan charlas informativas-formativas para pais e nais, co fin de 

dar pautas que melloren a educación dos seus fillos e a convivencia do centro, ademais das reunións 

iniciais a comezo de cada curso onde se explica ás familias cal é a dinámica do centro e cales son 

as liñas de actuación xeral cando xorden problemas de convivencia.  

2.7  Medidas desenvolvidas ata agora no centro para manter e mellorar a 

convivencia 

As experiencias previas do Instituto centráronse en dous tipos de actuacións:  

 Medidas preventivas, antes do conflito:  

 

 Explicación de normas de funcionamento e deberes e dereitos do alumnado por parte 

dos titores/as a comezo de curso. 

 Actividades desenvolvidas nas aulas por parte dos profesores/as titores en relación co 

departamento de orientación que forman parte do plan de acción titorial. Isto, 

evidentemente, é posible só nas clases de ESO.  

 A través da participación do alumnado en obradoiros e charlas que abordan posibles 

situacións de conflito derivadas de problemas como o acoso escolar, as relacións 

sexuais-afectivas, a violencia de xénero… Nalgúns casos estes obradoiros realízanse en 

colaboración coa Concellería de Igualdade do Concello de Caldas de Reis.  
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 Tratamento dos temas transversais nas distintas materias a través da lectura de 

determinadas obras literarias, visionado de películas, participación en determinados 

concursos ou en actividades relacionadas cos proxectos nos que o profesorado do centro 

está implicado a través do Plan de formación de profesorado.  

 Aplicación de metodoloxías inclusivas (traballo cooperativo) que axudan a poñer de 

manifesto os posibles conflitos e, á vez, son estupendos bancos de probas para aprender 

a xestionalos.  

 

 Resolución do conflito por diferentes vías: 

 

 Procura do diálogo entre as partes afectadas 

 Diálogo do titor/a, xefe/a de estudos ou director/a con alumnos/as e/ou pais/nais. 

 Amoestacións verbais e escritas.  

 Presenza por pequenos espazos de tempo na aula de convivencia realizando tarefas 

académicas ou actividades relacionadas coa mellora da convivencia.  

 Privación de recreos. 

 Realización de tarefas fóra do horario lectivo.  

 Charlas coa orientadora do centro. 

 Negación do dereito de asistencia a determinadas clases durante algúns días, en casos 

extremos.  

3 Obxectivos que queremos conseguir co plan 

Os obxectivos que se pretenden alcanzar detállanse a continuación:  

 Coñecer e valorar as características do grupo de alumnos e alumnas, tanto desde ou 

punto de vista persoal, como no relativo á competencia curricular (estratexias de 

aprendizaxe, motivación, intereses, preocupacións e inquedanzas, relacións persoais) 

coa finalidade de producir as respostas educativas adecuadas.  

 Fomentar a integración do novo alumnado e profesorado, desenvolvendo accións que 

favorezan a adaptación dos novos alumnos e alumnas, profesores e profesoras, e a súa 

interacción co resto do alumnado e do profesorado.  
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 Contribuír á formación integral do alumnado, en sintonía cos principios de tolerancia, 

igualdade, respecto, solidariedade e paz, e cara á participación razoada e responsable 

na toma de decisións e na solución dialogada dos conflitos.  

 Promover a participación dás familias no labor formativo, asesorándoas e informándoas 

daquilo que precisen e demanden, en especial, a importancia da estimulación dos fillos 

e das fillas, a promoción da súa autonomía, os valores que se deben considerar, e todo 

aquilo relacionado co proceso de ensino-aprendizaxe e coa formación dunha sociedade 

para a convivencia democrática.  

 Afianzar as liñas básicas de colaboración e comunicación con outras institucións que 

contribúan á mellora da convivencia no centro: concello, benestar, sanidade, xustiza, 

igualdade... e con outras organizacións non oficiais (ONG, fundacións...) 

 Mellorar as relacións de igualdade e evitar as discriminacións sexistas.  

 Ser quen de facerlles ver a todos estes grupos (alumnado, profesorado, familia, persoal 

non docente) que para crear un ambiente de cooperación e comprensión, así como unha 

boa convivencia, é imprescindible adquirir e desenvolver certas capacidades como 

compartir, recapacitar, tolerar, reflexionar, ceder, cooperar, dialogar, recoñecer e 

valorar os sentimentos, intereses, necesidades e valores propios e dos outros con 

interese e respecto...  

 Reducir ó mínimo o número de sancións e expulsións.  

4 Actuacións para favorecer a convivencia 

4.1 Actuacións preventivas 

Debemos potenciar un clima escolar positivo e unha resolución pacífica dos conflitos que 

acontezan, xa que o conflito é unha condición das relacións humanas. Polo tanto hai que detectar 

e configurar un plan de actuación desde unha conciencia de colaboración de toda a comunidade 

educativa. Son varias as accións preventivas que se contemplan: 
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4.1.1 Medidas que afectan á organización do centro:  

 Sesións de benvida e actividades complementarias e extraescolares ó principio do curso para 

fomentar a integración do novo alumnado e do profesorado: 

 

 Acollida ó profesorado novo no instituto: O obxectivo é propiciar unha rápida 

integración no funcionamento e dinámica do centro ó profesorado que se incorpora por 

primeira vez. Esta acollida desenvolverase por medio dunha reunión na que a xefatura 

de estudos lle achegará toda a documentación necesaria para o desenvolvemento do seu 

labor docente e resolveralle as posibles dúbidas sobre o funcionamento do centro. 

 

 Acollida ó alumnado novo no instituto:  

a) A finais de curso realízase una visita do alumnado de 6º de primaria do 

centro adscrito San Clemente, acompañado dos seus titores e titoras, para coñecer o 

centro e familiarizarse coas súas instalacións e actividades. Nesta sesión de acollida 

previa coordinada entre as direccións, orientación e profesorado dos dous centros 

preténdese aproximar o instituto ós futuros alumnos/as e facilitar a transición de 

etapa, por iso colaborará alumando de 1º da ESO, que exercerá o labor de guía dos 

seus futuros compañeiros amosándolles as instalacións e respondendo as súas 

preguntas. 

Esta mesma opción ofertarase ó alumnado de 4º da ESO dos CPIs que adoitan 

continuar o seus estudos cursando o bacharelato no noso centro.  

 

b) No primeiro día de clases de cada curso organizarase unha xornada de 

benvida para os alumnos e alumnas que chegan novos ó centro a cursar primeiro da 

ESO e primeiro de bacharelato (e eventualmente tamén doutros cursos) a cargo de 

alumnado veterano, que lles amosarán o centro. A continuación tamén o equipo 

directivo se presentará e explicará ó alumnado novo os aspectos máis relevantes da 

vida no instituto e da nova etapa que comezan e ademais recordará, tamén para o 

alumnado veterano, as principais normas de convivencia no centro.  
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Despois o alumnado coñecerá os seus/súas titores e a seguir participará nalgún 

tipo de actividade lúdica que procura crear un clima favorable para o comezo do 

curso.  

Ademais hanse desenvolver actividades lúdicas que fagan máis atractiva a visita 

e unha proxección no salón de actos para completar esta actividade. 

  Acollida ó alumado estranxeiro: O obxectivo é favorecer a súa integración o antes 

posible e atender convenientemente, se é o caso, as súas necesidades de atención 

educativa. O proceso para determinar medidas de actuación consonte ás necesidades 

educativas do alumnado estranxeiro de incorporación tardía ó noso sistema educativo 

comprende os seguintes pasos: 

 A dirección do centro, desde a secretaría, facilita axuda de forma coordinada á 

familia do alumno/a na realización da matrícula e na comprensión da 

organización e funcionamento do centro nos aspectos burocráticos e normativa 

básica. 

 O Departamento de Orientación realiza unha valoración inicial 

psicopedagóxica elaborando un informe de escolarización cando así o 

determinen as súas circunstancias persoais e académicas. 

 Dende a titoría potenciarase, en colaboración co departamento de orientación, 

a coordinación entre todo o profesorado que imparte clase ó alumno/a e o 

profesorado que intervén nas medidas de atención educativa para asegurar un 

seguimento adecuado do proceso de incorporación e integración na vida do 

centro e da evolución académica do alumno/a. 

 Na aula, dentro das sesións de titoría na ESO e nalgunha das materias en 

bacharelato (estudarase en cada caso concreto cal é o disciplina máis 

conveniente dependendo das materias que curse o/a alumno/a en cuestión) 

realizaranse actividades específicas destinadas a lograr a inserción e a 

participación do alumno/a no seu grupo en particular e no instituto en xeral.  



Plan de convivencia 

 

 15   

  
 

 O titor/a designara un compañeiro/a con destacadas habilidades sociais para 

que se encargue de titorizar o novo/a de maneira que se vaia sentindo cómodo/a 

no centro.  

 Procurarase nun futuro próximo elaborar un Protocolo de acollemento que, 

entre outros aspectos, faga fincapé na adquisición de competencias 

lingüísticas nas linguas vehiculares (que formará parte do Proxecto 

Lingüístico de Centro) naqueles casos nos que o/a alumno/a en cuestión 

proceda de lugares onde non se falan ningunha das linguas oficiais. 

 

  Adopción de acordos entre o profesorado respecto dos criterios de esixencia de normas e 

tratamento da disciplina coa finalidade de manter unha liña de conduta coherente, uniforme e 

sistemática. 

 

 Esixencia do cumprimento das normas por parte do profesorado, con independencia de que 

sexa ou non titor, a todo o alumnado do centro naquelas situacións que o requiran. 

 

 Elaborar boletíns informativos periódicos para o alumnado, para o profesorado e para as 

familias nos que se recollan os aspectos máis relevantes da vida do centro e os acordos do 

Consello Escolar. 

 

 Selección do profesorado titor para que lle sexan adxudicados os grupos onde se prevexa que 

poida haber algún conflito, ou requira maior atención, a quen ten destino definitivo no centro 

e, polo tanto, coñece as problemáticas xerais no noso instituto e a maneira de actuar ante os 

problemas que adoitamos empregar.  

 

 Organización de grupos heteroxéneos e equilibrados.  

 

 Establecemento de motivacións extra que animen o alumnado a implicarse no cumprimento 

das normas e no respecto cara ás persoas e o material do centro, por exemplo a concesión dunha 

actividade extraescolar de carácter lúdico ós grupos que non tivesen ningunha amoestación por 

causa de maltrato ás instalacións ou problemas de mal comportamento ou que soubesen 

reconducir adecuadamente as posibles situacións de conflito que se xerasen. 
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4.1.2 Medidas que afectan á organización e ó funcionamento da aula:  

 Disposición do alumnado na aula. 

 Dentro do PAT (Plan de Acción Titorial do Centro) que se desenvolverá en todos os 

grupos de ESO durante o curso na hora asignada no horario semanal, está programada 

no primeiro día unha xornada de acollida, que recolle actuacións dirixidas á 

presentación e coñecemento do grupo e dos compañeiros de clase, que poñen especial 

fincapé na acollida e integración dos alumnos/as que se matriculan por primeira vez 

no centro. 

 Elaboración de sociogramas para coñecer e valorar as características do grupo e do 

nivel de integración de cada alumno/a, as estratexias de aprendizaxe, as motivacións 

e as relacións persoais. 

 Elaboración nas titorías por parte do alumnado de cada grupo dun conxunto de normas 

de aula e as súas consecuencias ou sancións, por suposto sempre que non entren en 

contradición coas normas xerais de convivencia do centro que se establecen neste Plan 

e coas NOF, o que implica un traballo previo de difusión e familiarización co seu 

contido.  

 Dentro do PAT, traballo con dinámicas que ofrezan ó alumnado ferramentas que lle 

facilite a resolución pacífica de conflitos e aplicación das mesmas para a solución de 

pequenos problemas que poidan xurdir na aula. 

 Elaboración dun modelo de seguimento do ambiente de convivencia na aula para, a 

través del, realizar trimestralmente un seguimento que permita detectar conflitos 

latentes e/ou tomar conciencia da situación real para reforzala ou mellorala. (Anexo I) 

 Medidas que afectan á relación coas familias: 

 Carta de presentación do titor/a ás familias na que se dá información sobre diversos 

aspectos de funcionamento do centro e o horario do grupo. 

 Reunión de presentación ó inicio de curso dos titores/as cos pais e nais dos seus 

respectivos grupos de alumnos/as para presentarse, informar e responder as preguntas 

sobre aspectos básicos de funcionamento do centro que afectan ó desenvolvemento do 

curso: normativa, organización e funcionamento da titoría (citas e entrevistas, control 

de faltas, horarios, saídas didácticas....), plan de acción titorial do curso e outros 
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aspectos educativos de interese. 

 Realización de entrevistas individuais cos pais e nais dos alumnos/as (tres polo menos 

ó longo do curso) por parte dos/as titores/as para acadar información e datos sobre o 

contexto familiar e social do alumno/a, informar as familias sobre a situación 

académica do fillo/a (rendemento, comportamento e actitude, hábitos, etc.) 

implicándoos desde o principio no proceso de ensino-aprendizaxe, solicitar e favorecer 

a colaboración da familia co centro para potenciar actitudes positivas cara ó estudo e 

mellorar a súa integración, asesorar á familia no aspecto persoal e educativo do seu 

fillo; e recoller e canalizar as suxestións e/ou reclamacións razoadas que presenten as 

familias. 

 Organización de reunións por curso ou nivel de carácter informativo ou educativo 

sobre temas máis específicos que poidan resultar de interese. 

4.2 Actuacións reeducadoras  

Para actuarmos ante unha determinada situación de conflito procurando asemade evitar 

outras futuras situacións semellantes, están previstas as seguintes intervencións:  

4.2.1 Aula de convivencia inclusiva 

Cando un alumno/a sexa expulsado da aula polo seu profesor/a por interromper o normal 

desenvolvemento da clase, deberá permanecer durante un tempo máximo de 10 minutos na aula de 

convivencia, habilitada para tal finalidade nas dependencias adxacentes á sala de profesorado. 

Nesta aula será atendido/a polo profesorado de garda ou, se non houbese ningún dispoñible, polo 

membro do equipo directivo que estea nese momento realizando a garda de dirección, e durante o 

tempo que alí permaneza deberá realizar as actividades que o profesor/a que o sancionou lle 

encomendase. En caso necesario, tamén podería ser atendido polo/a xefe do departamento de 

orientación. 

Tamén será atendido nesta aula, e da mesma maneira, aquel alumnado que manteña unha 

actitude reiterada de interrupción de clases, neste caso debe realizar actividades específicas sobre 

condutas disruptivas, que se encontran na propia aula, cuxo obxectivo é a reflexión sobre a súa 

actuación e as consecuencias da mesma (Anexos 2 e 3). As actividades realizadas serán entregadas 



 
 

18   

   

polo profesorado de garda ó/á titor do alumno/a para que, de acordo coa xefatura e o departamento 

de orientación realicen o debido seguimento do seu posterior comportamento.  

Do mesmo xeito, esta aula podería ser tamén utilizada naqueles casos en que un alumno/a 

cometese unha falta de tal gravidade que fose privado do seu dereito de asistencia á clase durante 

un período determinado.  

4.2.2 Programa adquisición de habilidades sociais 

A actuación no coñecemento e práctica das habilidades sociais é un elemento esencial para a 

mellora da convivencia; neste sentido no Plan de Acción Titorial inclúese de xeito específico a 

aprendizaxe de habilidades sociais co obxectivo de que todo o alumnado teña acceso a modelos de 

comportamento apropiados para unha mellor convivencia. 

De xeito específico,   para aquel alumnado que, como consecuencia da imposición das 

medidas correctoras, estea temporalmente privado do seu dereito de asistencia ó centro ou asista ó 

centro pero estea privado da asistencia á aula, elaborarase un plan que permita tamén a reflexión 

sobre a súa conduta inadecuada e as consecuencias que dela se derivan ó tempo que permita que o 

alumno/a siga realizando actividades relacionadas coas diferentes materias para evitar que a medida 

correctora repercuta negativamente no seu rendemento escolar. Este plan debe ser elaborado, en 

cada caso, polo equipo de orientación. 

4.2.3 Mediación escolar 

A mediación é unha estratexia de intervención imparcial para a resolución de conflitos, na 

que unha terceira persoa axuda as partes implicadas a alcanzar un acordo satisfactorio para ambas 

as dúas. A mediación é un proceso de comunicación en liberdade ante unha terceira persoa, que 

garantirá que as partes se comuniquen desde o respecto e busquen as solucións ós seus conflitos. 

A persoa que actúa como mediadora só serve de vehículo de comunicación pero non impón 

sancións, emprega técnicas que axuden a que as diferentes partes en conflito verbalicen os seus 

problemas, sentimentos, emocións, posicións, intereses e necesidades, e que pacten unha solución 

e se comprometan a respectala. 
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 A mediación non substitúe o conxunto de normas do centro pero si é un método construtivo 

para a resolución pacífica de conflitos que incluso pode ser empregada como acción sancionadora 

nalgúns casos xa que permite, a través dela, a aprendizaxe de habilidades sociais necesarias para 

mellorar a convivencia. Ademais, tamén é útil como medida posterior á aplicación dalgunha 

sanción, xa que se presenta como unha oportunidade de reconstrución, reconciliación e 

resolución. 

O obxectivo prioritario á hora de resolver os conflitos será a reparación e restitución da 

vítima, así como a reconciliación entre as partes. A resolución, será a combinación do modelo 

punitivo e do relacional, sempre buscando un acordo mutuo. 

Dado que no noso centro os problemas de convivencia que se veñen producindo até o 

momento non os consideramos graves, nin en canto á tipoloxía nin en canto á cantidade dos 

mesmos, propoñémonos nun futuro próximo a elaboración dun protocolo de mediación mais no 

futuro inmediato a mediación será exercida polos titores/as, o departamento de orientación ou a 

dirección, dependendo dos casos.  

 

4.3 Plans específicos 

4.3.1 Actuacións para a prevención, detección e tratamento das situacións de acoso escolar 

e ciberacoso 

Considérase acoso escolar calquera forma de vexación ou malos tratos continuados no tempo 

dun alumno ou alumna por outro ou outra ou outros, xa sexa de carácter verbal, físico ou 

psicolóxico, incluído o illamento ou baleiro social, con independencia do lugar onde se produza. 

Terán a mesma consideración as condutas realizadas a través de medios electrónicos , telemáticos 

ou tecnolóxicos que teñan causa nunha relación que xurda no ámbito escolar. 

O fenómeno do acoso escolar prodúcese cando se dá unha situación continuada no tempo e 

de grande intensidade, na que unha das partes se sente poderosa e asume o papel de agresor ou 

acosador, en tanto que a outra, máis vulnerable, asume o papel de vítima ou acosada. Polo tanto, 
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non debe confundirse unha situación de acoso con pelexas puntuais ou con situacións nas que as 

dúas partes se atopan en situacións de igualdade. 

Para actuar ante estas posibles situacións realizaranse campañas de sensibilización, dirixidas 

a toda a comunidade educativa, que axuden a previlo e a preparen para detectalo e no caso de que 

estas se produzan seguirase o protocolo que figura como Anexo 4. 

4.3.2 Actuacións un caso de absentismo escolar, coa finalidade de garantir a asistencia do 

alumnado ós centros educativos. 

A comunicación coas familias é un dos elementos claves para evitar os problemas de 

absentismo e con isto garantir o dereito á educación do alumnado de ensino obrigatorio. Mais de 

pouco vale obrigar o alumnado a asistir ás clases se paralelamente non se poñen en práctica medidas 

e recursos para compensar as dificultades e a falta de motivación que este poida presentar. Neste 

sentido é primordial desenvolver unha serie de medidas de atención á diversidade, algunhas xa se 

veñen realizando no centro, outras marcámolas como obxectivos para desenvolver nos vindeiros 

cursos: 

- Emprego na aula de metodoloxías inclusivas (traballo cooperativo, por exemplo), reforzos 

na aula, titorías personalizadas... que axuden a integrar o alumno/a con carencias, sexan de 

tipo académicas ou sociais. 

- Aumentar a oferta educativa a través do PMAR e da Formación Profesional Básica para 

ampliar as vías que lle permitan acadar os obxectivos do ensino obrigatorio cando as súas 

dificultades sexan considerables.  

- Colaboración cos servizos sociais do Concello que, entre outros recursos, conta con clases 

de axuda extraescolar para o alumnado con dificultades académicas que non dispón de 

recursos económicos.  

Tamén hai que ter en conta que ás veces este absentismo prodúcese como consecuencia 

dalgún problema de saúde que impide ó alumno/a o desprazamento ó centro ou a permanencia 

continuada na aula. Nestes casos (ademais de animar as familias a solicitar a asistencia domiciliaria 

cando se dean as circunstancias precisas) cómpre impulsar entre o profesorado o emprego das 
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tecnoloxías da comunicación para contar con materiais informáticos que suplan e/ou completen o 

traballo na aula e permitan facer un seguimento da evolución académica do alumnado.  

Mais o absentismo é un problema que afecta non só ó alumnado do ensino obrigatorio senón 

tamén ó de bacharelato que moitas veces se matricula nesta opción simplemente porque non existen 

outras posibilidades formativas no contorno ou porque é o desexo das súas familias que posúas 

unha formación na que eles/as non están interesados. Isto provoca no centro un problema de faltas 

de asistencia e puntualidade que é preciso corrixir. Neste sentido actuarase conforme ó que se 

indica no apartado correspondente das NOF mais tamén é preciso completar as medidas puramente 

punitivas con outros procedementos coma os seguintes: 

 Comunicación fluída entre os/as titores/as e as familias. 

 Información ás familias por parte do departamento de orientación sobre vías alternativas 

e recursos para o alumnado cuxos intereses non pasen por cursar bacharelato. 

 Información ó alumnado e ás súas familias dende o principio de curso sobre a 

obrigatoriedade da asistencia ás clases e as consecuencias das ausencias inxustificadas 

e/ou inxustificables. 

 Actuación conxunta de todo o profesorado e persoal de servizos para conseguir que o 

alumnado asista ás clases e non quede noutras dependencias do centro. 

 Ampliar a oferta educativa do centro para ofertar algún ciclo formativo de tipo medio que 

poida cubrir as necesidades do alumnado que non quere cursar bacharelato pero non pode 

desprazarse fóra da comarca. 

4.3.3 Actuacións sobre coeducación, xénero e igualdade 

A escola coeducadora defínese como un modelo pedagóxico que busca o desenvolvemento 

persoal e completo de nenas e nenos en condicións de igualdade, liberdade e solidariedade. 

Recoñece a existencia e as formas coas que o sexismo se manifesta nos centros educativos e asume 

a necesidade dunha actividade educativa intencionada, implicada na eliminación das desigualdades 

sexuais e das xerarquías de xénero. 

A escola coeducativa ten como obxectivo a eliminación de estereotipos entre sexos, 

superando as desigualdades sociais e as xerarquías culturais entre nenas e nenos. 
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Estes principios impregnan as actuacións, currículo, estratexias e metodoloxías empregadas 

no noso centro, concretándose nas seguintes: 

 Respectar as diferenzas individuais no desenvolvemento da personalidade dos mozos e 

mozas, sen barreiras de xénero. 

 Formar a todo o alumnado nun sistema comprensivo de saberes, destrezas e valores, onde 

tamén se inclúe a cultura e os valores femininos. 

 Preparar ó alumnado non só para o mundo laboral, senón tamén para o mundo privado, 

relacional e familiar. 

 Concibir unha organización escolar equitativa en canto a cargos, espazos e tempos; unha 

estrutura que garanta o acceso das mulleres a postos de responsabilidade pública e laboral 

en igualdade de condicións ca os seus compañeiros. 

 Empregar unha linguaxe desprovista de estereotipos sexistas e que non oculta ou 

menospreza o mundo tradicionalmente considerado feminino. 

 Seleccionar materiais didácticos que ofrezan unha imaxe equitativa dos dous sexos. 

 Asegurar que o uso dos espazos non estea monopolizado por un dos sexos nin que sexa 

excluínte. 

 Revisar que a aplicación das normas de comportamento non estea mediatizada polo 

currículo oculto da escola e do seu profesorado. 

O plan de acción titorial (PAT) establécese como parte dun plan de igualdade específico do 

centro e ten en conta aspectos esenciais como o autocoñecemento, a aprendizaxe das relacións 

igualitarias, a corresponsabilidade e autonomía, os novos modelos de referencia e toma de 

decisións, así como orientación profesional e construción do proxecto de vida. 

4.4 Formación do profesorado 

Para a necesaria implicación do profesorado na mellora do convivencia do centro é preciso 

dar a coñecer o Plan de Convivencia a través dos seus diferentes foros de participación (CCP, 

Cnsello Escolar, Claustro, Comisión de Coordinación Pedagóxica ...) pero ademais tamén se fai 

preciso mellorar a súa formación en aspectos específicos. Por esta razón incluiranse no plan anual 

de formación do centro actividades formativas relacionadas coas distintas medidas recollidas no 

plan de convivencia e que aglutinen o maior número de profesores e profesoras posible (traballo 
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cooperativo, traballo por proxectos, a mediación como resolución pacífica de conflitos…). Isto 

permitirá tamén a elaboración de materiais e documentos de forma consensuada e acordes coa 

realidade do centro para logo aplicar na mellora da convivencia.  

Así mesmo procurarase tamén formación específica mediante charlas (tamén dirixidas ás 

familias e ó alumnado) sobre situacións que se poden producir nas aulas ou nos ambientes nos que 

se move o alumnado, como o ciberacoso, a violencia de xénero...  

5 Normas de convivencia 

5.1 Principios xerais  

Segundo recolle a LEI 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade 

educativa no seu artigo 11, 12 e 13 débese ter en conta que:  

- No exercicio das funcións directivas e organizativas, docentes e de corrección disciplinaria, 

o profesorado ten a condición de autoridade pública.  

- No exercicio das funcións de corrección disciplinaria, os feitos constatados polo 

profesorado teñen presunción de veracidade. 

- profesorado está facultado para requirir ó alumnado, dentro do recinto escolar e tamén 

durante a realización de actividades complementarias e extraescolares, a entrega de 

calquera obxecto, substancia ou produto que estea expresamente prohibido polas normas 

do centro, resulte perigoso ou poida perturbar o normal desenvolvemento das actividades. 

O dito obxecto, que será depositado polo profesorado na dirección do centro, quedará á 

disposición da nai ou pai ou da titora ou titor, ou da propia alumna ou alumno, se for maior 

de 18 anos, unha vez terminada a xornada escolar, todo iso sen prexuízo das correccións 

disciplinarias que poidan corresponder. 

- Serán obxecto de corrección disciplinaria as condutas contrarias ás normas de convivencia 

realizadas polo alumnado dentro do recinto escolar ou durante o desenvolvemento de 

actividades complementarias e extraescolares, así como durante a prestación dos servizos 

de transporte escolar. 

- Así mesmo, poderán corrixirse disciplinariamente as condutas do alumnado que, aínda que 
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realizadas fóra do recinto escolar, estean motivadas ou directamente relacionadas coa vida 

escolar e afecten ós seus compañeiros ou compañeiras ou a outros membros da comunidade 

educativa e, en particular, as actuacións que constitúan acoso escolar. 

- As posibles condutas contrarias ás normas de convivencia realizadas mediante o uso de 

medios electrónicos, telemáticos ou tecnolóxicos que teñan conexión coa actividade escolar 

considéranse tamén incluídas.  

- alumnado está obrigado a reparar os danos que cause ás instalacións e ós materiais do centro 

e ós bens doutros membros da comunidade educativa, ou a facerse cargo do custo 

económico da súa reparación. Así mesmo, está obrigado a restituír o substraído ou, se non 

for posible, a indemnizar o seu valor.  

- Cando se incorra en condutas tipificadas como agresión física ou moral, deberase reparar 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.  

- réxime de responsabilidade e reparación de danos establecido é compatible coas 

correccións disciplinarias que, de ser o caso, correspondan. 

5.2 Condutas contrarias ás normas de convivencia 

As condutas contrarias á convivencia nos centros docentes clasifícanse en condutas 

gravemente prexudiciais para a convivencia e condutas leves contrarias á convivencia, e veñen 

tipificadas nos artigos 15 e 16 da dita Lei 4/2011. 

5.2.1 Faltas leves 

Son condutas contrarias ás normas de convivencia, e por tanto faltas leves, as seguintes: 

 O incumprimento por primeira vez dalgún dos deberes establecidos nas leis ou nas normas 

de organización e funcionamento do IES Aquis Celenis. 

 Calquera acto que perturbe o normal desenvolvemento das actividades da clase ou poida 

impedir ou dificultar ós seus compañeiros o exercicio do dereito ó estudo. 

 Non acudir a clase co material necesario. 

 A falta de colaboración sistemática do alumnado na realización das actividades propostas 
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polo profesor/a. 

 As faltas inxustificadas de puntualidade e de asistencia a clase. 

 Calquera acto de incorrección e desconsideración cara ós outros membros da comunidade 

educativa. 

 Causar pequenos danos nas instalacións e materiais, ou nas pertenzas dos demais membros 

da comunidade educativa. 

 A primeira vez que se copie nun exame ou se falsifique un traballo de clase. 

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

5.2.2 Faltas graves 

As correccións por faltas graves figurarán no expediente do alumno/a. Son faltas graves as 

seguintes: 

 As condutas tipificadas como contrarias ás normas de convivencia cando se manifesten de 

forma reiterada. 

 As actuacións que constitúan acoso escolar. 

 A agresión física contra calquera membro da comunidade educativa. 

 As inxurias, ofensas, ameazas ou coaccións contra calquera membro da comunidade 

educativa. 

 As actuacións prexudiciais para a saúde e a integridade persoal dos membros da 

comunidade educativa do Centro, ou a incitación ás mesmas. 

 As discriminacións, vexacións ou humillacións contra calquera membro 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. 

 Os actos individuais ou colectivos de desafío á autoridade do profesorado e ó persoal de 

administración e de servizos que constitúan unha indisciplina grave. 

 A gravación, a manipulación e a difusión por calquera medio de imaxes ou informacións 

que atenten contra o dereito á honra, a dignidade da persoa, a intimidade persoal e familiar 

e a propia imaxe dos demais membros da comunidade educativa. 

 Portar calquera obxecto, substancia ou produto gravemente perigoso para a saúde ou a 
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integridade persoal de calquera membro da comunidade educativa. 

 A suplantación da personalidade en actos da vida docente e a falsificación ou subtracción 

de documentos académicos. 

 O deterioro grave das instalacións, recursos materiais ou documentos do Centro, ou nas 

pertenzas dos demais membros da comunidade educativa, así como a subtracción das 

mesmas. 

 O incumprimento das correccións impostas, salvo se se debe a causas xustificadas. 

 A terceira vez que se amoeste por escrito ó alumno/a por faltas inxustificadas de asistencia 

a clase. 

 O deterioro intencionado ou por mal uso dos autobuses de transporte escolar ou dos 

empregados noutras actividades complementarias e extraescolares. 

5.2.3 Procedemento para a detección do incumprimento das normas. 

O incumprimento das normas detéctase habitualmente a través da queixa das persoas 

afectadas, ben porque resultan damnificadas persoalmente ben porque descobren ou presencian os 

ditos incumprimentos.  

É responsabilidade de todos os membros da comunidade educativa pór en coñecemento 

dos/das titores/as de cada grupo ou da Dirección do centro (segundo os casos) todas aquelas 

condutas que se consideren inadecuadas e que son contrarias ás normas de convivencia.  

As incidencias que se produzan serán recollidas pola Xefatura de Estudos nun rexistro de 

incidencias co fin de ter unha visión real da convivencia no centro que, fundamentándose na 

evidencia, permita contar con datos obxectivos sobre os problemas máis xerais para poder logo 

introducir as modificacións necesarias no plan de convivencia de cara a evitar as ditas condutas 

impropias.  

No caso de se tratar dunha conduta considerada unha falta grave deberase, segundo se indica 

no art. 37 do Decreto 8/2015, elaborar un documento de constatación dos feitos no que figure: 

lugar, data e hora da comisión da acción; descrición da acción; norma que se considera infrinxida; 

datos académicos do alumno/a infractor/a ou, se fose menor de idade, datos identificativos dos seus 
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responsables; identificación, se fose o caso, das testemuñas dos feitos; identificación e sinatura 

do/da docente que elabora o documento.  

 

6 Condutas contrarias á convivencia e correccións 

6.1 Cuestións xerais 

As correccións que se apliquen polo incumprimento das normas de convivencia terán sempre 

un carácter educativo e recuperador, garantirán o respecto ós dereitos do resto do alumnado e 

procurarán a mellora das relacións de todos os membros da comunidade educativa. Procurarase, 

sempre que for posible, evitar ó alumnado sancións que impliquen cargas posteriores como as que 

se derivan dos procedementos de apertura de expedientes. Para isto tentarase a colaboración coas 

familias do alumnado implicado de cara a chegar a unha resolución consensuada do conflito e da 

sanción imposta ó alumnado para que este poida resarcir o dano causado co menor prexuízo 

posible.  

En todo caso, nas correccións dos incumprimentos das normas de convivencia deberase ter 

en conta o que segue: 

 Ningún alumno ou alumna poderá ser privado do exercicio do seu dereito á 

educación, nin (no caso da educación obrigatoria) do seu dereito á escolaridade. 

 Non se poderán impoñer correccións contrarias á integridade física e á dignidade 

persoal do alumnado. 

 A imposición das correccións respectará a proporcionalidade coa conduta do 

alumno/a e deberá contribuír á mellora do seu proceso educativo. 

 Na imposición das correccións deberase ter en conta a idade do alumnado, así como 

as súas circunstancias persoais, familiares ou sociais. Para isto haberanse solicitar 

os informes pertinentes. 

A efectos de gradación, considéranse circunstancias que atenúan a responsabilidade:  

 o recoñecemento espontáneo da incorrección da conduta, así como a reparación 
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espontánea do dano producido 

  a falta de intencionalidade  

  a petición de escusas. 

Considéranse circunstancias que agravan a responsabilidade: 

 A  premeditación. 

 A reiteración. 

 Os danos, inxurias ou ofensas causados ós compañeiros/as, en particular ós de 

menor idade ou ós que acaban de incorporarse ó Centro. 

 As accións que impliquen discriminación. 

 A incitación á actuación colectiva lesiva dos dereitos dos demais membros da 

comunidade educativa. 

 A natureza e entidade dos prexuízos causados ó Centro ou a calquera dos integrantes 

da comunidade educativa. 

6.2 Medidas correctoras 

6.2.1 Correccións aplicables a faltas leves 

Contémplanse como posibles medidas as seguintes:  

a) Amoestación oral.  

b) Apercibimento por escrito.  

c) Realización de traballos específicos en horario lectivo e non lectivo, e realización 

de tarefas que contribúan á mellora e desenvolvemento das actividades do Centro, ou, se 

procede, reposición do material danado.  

d) Comparecencia inmediata ante a persoa que ocupe a xefatura de estudos ou persoa 

de dirección que estea de garda. 

d) Suspensión do dereito a participar nalgunha das actividades extraescolares ou 

complementarias do Centro por un período de ata dúas semanas.  
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e) Cambio de grupo por un período de ata unha semana. 

e) Excepcionalmente, suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases ou ó 

Centro por un prazo máximo de tres días lectivos. Durante o tempo que dure a suspensión, 

o alumno/a deberá realizar os deberes ou traballos que se determinen para evitar a 

interrupción do proceso formativo; se neste período o alumno/a tivese algún exame 

permitiráselle a asistencia ó mesmo.  

 Observacións: 

- Non se contempla como medida correctora a expulsión da aula agás por motivos de 

faltas graves. Porén, esta pódese producir cando se dean comportamentos que imposibilitan 

o desenvolvemento dunha clase. Se este feito se produce nos cursos da ESO o profesor/a 

enviará o delegado na procura do profesor/a de garda ou pediralle que acompañe o alumno/a 

á sala de profesorado para que sexa atendido, mais de se producir no bacharelato será 

unicamente o alumno/a amoestado o que saia da clase para se dirixir onda o profesor/a de 

garda.  

- Nestes casos, o/a alumno/a deberá saír da clase con material para poder continuar 

co desenvolvemento da actividade que estaba a realizar e, transcorrido un tempo de 10 

minutos, regresará á aula.  

- Se se tratase dunha conduta reincidente podería substituírse a realización de tarefas 

relacionadas coa materia da que o alumno/a foi expulsado/a por traballo específico 

relacionado coas habilidades sociais e as normas de convivencia que con esta finalidade foi 

elaborado polo departamento de orientación. Nestes casos procederase da seguinte maneira: 

 O/a profesor/a de garda, ó constatar que o/a alumno/a non porta material para 

traballar preguntará se xa foi expulsado máis veces polo mesmo motivo, no caso 

de que a resposta fose negativa acudirá con el/a á aula para pedir ó profesorado 

este material; se a resposta fose positiva, entregará ó alumnado o material 

específico de convivencia (que se encontrará na aula de convivencia) e vixiará 

que realice esta actividade até que remate esa sesión.  

 Posteriormente, o/a profesor/a de garda entregará o traballo realizado en 

xefatura de estudos. 
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 O/a xefe de estudos poñerase en contacto co/coa titor/a e co/a orientador/a para 

estudar a posibilidade de tomar algún outro tipo de medida disciplinar de cara 

a evitar que a situación se produza.  

- Se o motivo polo que o alumno/a foi expulsado fose de gravidade, o profesor de 

aula indicaralle ó/á alumno/a que debe comparecer ante o/a xefe/a de estudos ou, de non 

estar dispoñible, ante calquera membro do equipo directivo, quen tomará as medidas 

oportunas de cara a esclarecer a situación e determinar as posteriores actuacións a seguir. 

- O profesorado de garda, sempre que deba atender algún/ha alumno/a que fose 

expulsado da aula fará constar a incidencia no libro de gardas indicando o nome e o curso 

do alumno/a, así como o nome do profesor/a con quen tivo o incidente. A continuación 

custodiará o alumno/a durante o tempo que permaneza na aula de convivencia.  

As amoestacións escritas, así como aqueloutras verbais que impliquen o cumprimento dunha 

sanción por parte do alumnado, faranse constar no Rexistro de incidencias que terá o/a Xefe/a de 

estudos. 

6.2.2 Correccións aplicables a faltas graves: 

a) Realización fóra do horario lectivo de traballos que contribúan á mellora e 

desenvolvemento das actividades do Centro, así como a reparar o dano causado nas 

instalacións, recursos materiais ou documentos. 

b) Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares do Centro por un 

período máximo de un mes. 

c) Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases durante un período 

superior a 3 días lectivos e inferior a dúas semanas. Durante o tempo que dure a suspensión, 

o alumno/a deberá realizar os deberes ou traballos que se determinen para evitar a 

interrupción do proceso formativo. 

e) Suspensión do dereito de asistencia ó Centro durante un período superior a 3 días 

lectivos e inferior a un mes. Durante o tempo que dure a suspensión, o alumno/a deberá 
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realizar os deberes ou traballos que se determinen para evitar a interrupción do proceso 

formativo. 

f) Cambio de grupo. 

g) Cambio de Centro. 

6.2.3 Procedemento para a imposición de medidas correctoras 

Cando as medidas correctoras sexan aplicables a faltas leves contrarias a convivencia a 

imposición poderán ser levadas a cabo por:  

a) O profesorado da alumna ou alumno, oído este e dando conta á xefatura de estudos, no 

caso de amoestación privada ou por escrito, de comparecencia inmediata ante o xefe/a de 

estudos ou de realización de traballos específicos en horario lectivo. 

b) A titora ou titor da alumna ou alumno, oído este e dando conta á xefatura de estudos, nos 

casos referidos na alínea superior e tamén no caso de tarefas que contribúan á mellora e 

ó desenvolvemento das actividades do centro en horario non lectivo. 

c) A xefatura de estudos, oídos a alumna ou alumno e a súa profesora ou profesor ou titora 

ou titor, no caso das medidas previstas nas alíneas precedentes e tamén cando a sanción 

implicase a suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou 

complementarias do centro por un período de ata dúas semanas ou un cambio de grupo 

por un período de ata unha semana. 

d) A persoa titular da dirección do centro, oídos a alumna ou alumno e a súa profesora ou 

profesor ou titora ou titor, no caso de suspensión do dereito de asistencia a determinadas 

clases ou ó centro por un período de ata tres días lectivos.  

A imposición destas medidas correctoras comunicarase á nai ou pai ou á titora ou titor da 

alumna ou alumno antes de que estas se fagan efectivas, así como ó Observatorio da Convivencia 

Escolar do centro. 
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O procedemento para a imposición de medidas ás condutas gravemente prexudiciais á 

convivencia só se poden impoñer logo da tramitación dun procedemento disciplinario. Nesta 

situación seguiranse os seguintes pasos:  

Cando se trate da corrección das condutas gravemente prexudiciais para a convivencia do 

centro que requiran a instrución dun procedemento corrector procurarase tamén sempre a opción 

do procedemento conciliado (segundo se indica na sección 2ª do cap. IV da referida Lei de 

convivencia).  

Nestes casos, a dirección poderá acordar a apertura dun período de información previa, co 

fin de coñecer con máis exactitude as circunstancias concretas en que se produciu, que deberá estar 

realizada no prazo máximo de dous días lectivos desde que se tivo coñecemento dos feitos. No 

terceiro día lectivo, deberá notificarse ós responsables legais do alumno/a, por escrito e deixando 

constancia da data, a incoación do procedemento corrector e a posibilidade de corrixir a conduta 

mediante o procedemento conciliado. De aceptaren, deberán indicalo por escrito á dirección do 

centro no prazo dun día lectivo seguinte á recepción da notificación. De non comunicárselle nada 

á dirección do centro nese prazo, aplicaráselle o procedemento común. 

 Ó 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 (cambio de grupo ou 

suspensión do dereito de asistencia durante 3 días). 

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. 

A dirección do centro designará un/unha docente, tendo en conta o coñecemento que posúa 

do funcionamento do centro e tamén a súa experiencia en resolución de conflitos, para que actúe 

como instrutora ou instrutor do procedemento corrector, que terá as seguintes funcións:  
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a) Practicar cantas dilixencias considere pertinentes para a comprobación da conduta do 

alumnado e para determinar a súa gravidade e o seu gró 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 arquivamento das actuacións se logo das indagacións 

realizadas considera que non procede corrixir a conduta. 

Para poder aplicar o procedemento conciliado cómpre:  

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) Que no caso de que haxa outros membros da comunidade educativa afectados pola súa 

conduta, que estes mostren a súa conformidade a acollerse ó dito procedemento. 

c) Que non xa se fixese xa uso deste procedemento de corrección durante o mesmo curso 

escolar, coa mesma alumna ou co mesmo alumno, para corrixir unha conduta semellante. 

 No procedemento conciliado actuará unha persoa mediadora, que debe formar parte da 

Comisión de convivencia (preferentemente a orientadora ou orientador) que non substituirá aá 

persoa instrutora do procedemento, senón que colaborará con ela para lograr o achegamento entre 

as persoas afectadas e o seu consenso na medida correctora que se vaia aplicar. 

 O procedemento común de corrección de condutas gravemente prexudiciais para a 

convivencia do centro, que require que a persoa instrutora faga constar no expediente o tipo de 

conduta e a súa corrección, utilizarase só cando a alumna ou o alumno ou, de ser o caso, as persoas 

proxenitoras ou representantes legais desta/e opten por el, ou cando non sexa posible desenvolver 

o procedemento conciliado. Á vista da proposta da persoa instrutora, a dirección do centro ditará a 

resolución escrita do procedemento de corrección, que lle notificará por escrito ós representantes 
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do alumnado. As correccións que se impoñan por parte da dirección poderán ser revisadas polo 

consello escolar por instancia das alumnas ou dos alumnos ou dos seus representantes legais. 

Observacións: 

- Cando un alumno ou alumna fose sancionado coa presencia inmediata ante o/a 

xefe/a de estudos deberá facelo de contado, en caso de non se atopar no centro ou de non 

poder atendelo/a, deberá presentarse perante o profesorado de garda, quen o poñerá en 

coñecemento do xefe ou xefa de estudos. O profesor/a que aplicase a sanción deberá 

informar da incidencia en Xefatura de estudos. 

- A supervisión do cumprimento dos traballos ou tarefas corresponde ó profesorado 

que os impón ou, se fosen impostos dende Xefatura, ó titor/a do alumno/a.  

- Cando a conduta dun alumno ou alumna sexa corrixida coa suspensión da asistencia 

a algunhas clases permanecerá na dependencia do centro que lle asigne a dirección durante 

a celebración das clases nas que se suspendeu o dereito de asistencia, baixo a supervisión 

do profesorado de garda, realizando as tarefas encomendadas. 

- Cando a conduta dun alumno ou alumna sexa corrixida coa negación da asistencia 

ó centro o director ou directora poderá substituír a corrección de deixar de asistir a todas as 

clases durante tres días, pola de permanecer durante ese tempo na dependencia que a 

dirección lle asigne, baixo a vixilancia do profesorado de garda. 

6.3 Prescrición das condutas contrarias á convivencia 

Segundo o artigo 17 da Lei de Convivencia, as condutas gravemente prexudiciais para a 

convivencia nos centros docentes prescriben ós catro meses da súa comisión e as condutas leves 

contrarias á convivencia, ó mes. 

O prazo de prescrición comezará a contarse desde o día en que a conduta se leve a cabo, salvo 

cando se trate dunha conduta continuada, caso no que o prazo de prescrición non se empezará a 

computar mentres aquela non cese. 

No caso das condutas gravemente prexudiciais para a convivencia, interromperá a prescrición 

a iniciación, con coñecemento do interesado ou da interesada, do procedemento para a corrección 
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da conduta, e continuarase o cómputo do prazo de prescrición para o caso de producirse a 

caducidade do procedemento. 

7 Difusión do plan de convivencia 

 

O Plan de convivencia será dado a coñecer a todos os sectores da comunidade educativa en 

primeiro lugar a través da páxina web do centro, onde haberá unha copia á que poderá acceder toda 

persoa que o desexe. Ademais será dado a coñecer a nais e pais a través das reunións que se 

organizan a principio de curso. No que respecta ó alumnado o coñecemento do Plan de convivencia 

estará presente no plan de acción titorial, e haberá unha copia do mesmo en cada aula. Ó 

profesorado entregaráselle unha copia dixital do Plan a principio de curso. 

8 Seguimento, avaliación e propostas de mellora 

 

O seguimento do Plan de convivencia ó longo do curso correspóndelle á Comisión de 

Convivencia, polo que esta terá que se reunir como mínimo unha vez por trimestre para analizar as 

incidencias producidas, as actuacións realizadas e os resultados conseguidos en relación coa 

aplicación do Plan, así como para elevar ó Consello Escolar as súas propostas de mellora. 

Ó final do curso o Consello Escolar do centro debe avaliar o Plan de convivencia e elevar ó 

equipo directivo as propostas para a súa mellora, que, xunto coas do Claustro de profesores, serán 

tidas en conta para a actuación no curso seguinte. Neste sentido o centro elaborará un Informe anual 

de convivencia para avaliar o conxunto de medidas previstas e aplicadas para mellorar a 

convivencia do centro; este informe será elaborado polo Consello Escolar a partir da información 

facilitada polo equipo directivo e será incorporado á Memoria anual. 
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Estas normas foron aprobadas polo Consello Escolar do Aquis Celenis na data de 24 de 

maio de 2017, entrando en vigor ao día seguinte.
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IES Plurilingüe Aquis Celenis 

36650 Caldas de Reis 
886 15 11 30 

ies.aquis.celenis@edu.xunta.es 

IES Plurilingüe Aquis Celenis 

36650 Caldas de Reis 
886 15 11 30 

ies.aquis.celenis@edu.xunta.es 
ANEXO I: Cuestionario anónimo sobre 

convivencia na aula 

 

DATA.......................................................  CURSO............................ NIVEL.................................. 
 
Indica, pondo unha cruz onde corresponda,  se neste trimestre se produciu algunha das seguintes situacións e en que medida 
participaches nelas:  
 
SITUACIÓN FRECUENCIA PAPEL LUGAR 

NUNCA POUCAS 
VECES 

MOITAS 
VECES 

TESTEMUÑA REALICEINA PADECINA NAS 
AULAS 

NO 
RECREO 

FÓRA DO 
CENTRO 

Ameazar ou insultar          
Deixar de lado ou non facer caso          
Dicir mentiras ou rumores sobre alguén          
Obrigar a alguén a facer cousas que non quere          
Ameazar ou insultar empregando as TIC          
Dicir mentiras ou rumores nas redes           
Roubar diñeiro ou material/cousas          
Pegar ou facer dano          
Tomar drogas (alcol, tabaco)          
Poñer alcumes ou rirse doutra persoa          
Acoso (en persoa ou na rede)            
Molestar e non deixar dar clase          
Desobedecer o/a profesor/a          
Ridiculizar ou insultar o profesorado          
Entrar e saír de clase sen permiso          
Faltar á clase sen causa xustificada          
Negarse a facer as tarefas que nos tocan          
Chegar tarde á clase          
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ANEXO II: Rexistro individual de condutas disruptivas na 

aula 

 
Nome e apelidos: .........……………………………………………………………………………………... 
 
Curso: ……………………….    Data: ……………………………..    Hora: …………….………. 
 
Materia: ……………………………………                  Profesor/a: ……………………………….……… 
 

 
 
TIPO DE CONDUTA INADECUADA POLA QUE TE EXPULSARON DA CLASE: 
 

Falar na clase    Realizar algún tipo de aceno inadecuado   

Rir na clase  Contestar inadecuadamente ao/á profesor/a  

Durmir na clase  Contestar mal a un/unha compañeiro/a  

Non atender  Pedir de forma inadecuada as cousas  

Non facer os exercicios  Insultar o/a profesor/a  

Interromper o/a profesor/a  Insultar un compañeiro/a   

Interromper un/unha compañeiro/a  Burlarse do/a profesor/a  

Desobedecer o/a profesor/a  Burlarse dun/dunha compañeiro/a  

Pegar, empurrar, ou agredir fisicamente  Destruír cousas  

Ameazar o/a profesor/a  Facer ruídos inadecuados, arrotar, etc   

Ameazar un/unha compañeiro/a  Facer chistes ou parvadas  

Erguerte sen permiso  Non sentar correctamente  

Empregar o móbil na clase   Outros   

 
 
SITUACIÓN: Describe con detalle todo o que pasou e que deu lugar á túa expulsión da clase 
 
…………………………………………………………………………………………………………...........................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
..................…………………………………….................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
SITUACIÓN PRECEDENTE: Describe como te sentías antes de que sucedera o incidente.  
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………………………………………………………….............................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................…………………………………………… 
 
SITUACIÓN POSTERIOR: Describe como te sentiches despois.   
………………………………………………………………………………………………......................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................……… 
 
PERSOAS AFECTADAS OU IMPLICADAS NA SITUACIÓN: 

□ Profesor/a 
□ Grupo clase 
□ Grupo de traballo 
□ Compañeiros/as 
□ Outras persoas ................................................................................................................................... 

 
 
RESPOSTA DO/A PROFESOR/A 
……………………………………………………………………..................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
RESPOSTA QUE DECHES ANTE A REACCIÓN DO/A PROFESOR/A 
………………………………………………........................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
RESPOSTA DO/A PROFESOR/A ANTE A TÚA CONTESTACIÓN 
…………………………………………………………………………………………............................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................…………… 
 
FUNCIONOU O QUE FIXECHES? Conseguiches o que querías?, valeuche para algo? POR QUE? 
 
………………………………………….............................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................……………………………………………………………… 
 
CONCLUSIÓN QUE SACAS DA EXPERIENCIA 
………………………………………………………...............................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................…………………………………………… 
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ANEXO III: Compromiso do alumnado. Aula de 

convivencia 

Eu comprométome a reparar o dano causado a ________________________________ pola falta de 
respecto á súa persoa (insultando, pegándolle, mentíndolle, berrándolle, impedindo o desenvolvemento 
da clase). 
 
Para iso vou realizar as seguintes actividades (sinalar): 
 
□ Pedir desculpas. 
□ Observar os aspectos positivos da súa persoa. 
□ Outras (indica cales): 
 

 

 

 

OU 
 
Eu comprométome a reparar o dano causado ao material de________________________________ 
_________________________________________________ (persoa, material común ou do Centro). 
 
Para iso vou realizar as seguintes actividades (sinalar): 
 
□ Pedir desculpas. 
 
□ Arranxalo, reparalo... 
 
□ Outras (indica cales): 
 
 

 

 

 
 
Son coñecedor/a de que no caso de non cumprir o meu compromiso de que este comportamento non se 
volverá a repetir, na próxima ocasión seranme aplicadas as medidas sancionadoras oportunas. 
  
 
Caldas de Reis a ____ de ___________________ de ___________.   
 
Asdo.:
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ANEXO IV: Protocolo para a detección e a actuación en 

casos de acoso 

 
Este protocolo, pola súa extensión, preséntase en arquivo á parte. 

 

 

 


