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1. CONTEXTUALIZACIÓN 
 

1.1. CARACTERÍSTICAS DO CENTRO 

O I.E.S. Arcebispo Xelmírez II é un centro que está situado na zona norte de Santiago, fronte 

ao complexo administrativo de San Caetano. A súa principal zona de influencia son os barrios de 

Vite e Vista Alegre, ata Xoán XXIII (Rúa do Avío, Vista Alegre, As Salvadas, Entrerríos, Costa 

Vella, Hospitalillo, As Rodas, Rúa de San Pedro, Rúa Concheiros, Avda. de Lugo e Cruceiro da 

Coruña). Recibe tamén alumnado de Salgueiriños, As Cancelas, Meixonfrío e Fontiñas, que 

comparte con outros centros, así como dos núcleos de poboación rural da zona norte de Santiago. 

No 1º curso do Bacharelato, o alumnado procede maioritariamente do propio centro, do IES de 

Oroso, do CPI Viaño Pequeno de Trazo, de outros centros públicos e privados de Santiago e, en 

pequeno número, de outros lugares de dentro e fora da comunidade. No resto dos cursos, a 

incorporación de alumnado procedente doutros centros non deixa de ser anecdótica. 

A construción deste centro, no ano 1984, respondeu á cobertura das necesidades da zona 

norte da cidade, a raíz do traslado do antigo Instituto de Bacharelato Arcebispo Xelmírez, situado 

no actual complexo administrativo de San Caetano. O antigo Instituto de Bacharelato desdobrouse 

no IES Arcebispo Xelmírez I, situado na zona sur da cidade, e no noso centro, que quedou 

localizado preto do seu primeiro enclave, na rúa dos Irmandiños. Esta rúa transcorre paralela á 

avenida do Cruceiro da Coruña no seu derradeiro tramo, ó lado da praza de España, moi preto da 

sede da Xunta de Galicia en San Caetano e fronte ó barrio de Guadalupe e o parque Pablo 

Iglesias. A concentración de edificios administrativos na contorna do centro (ademais do 

complexo de San Caetano, a sede da Axencia Tributaria ou a APLU), promoveron unha serie de 

actuacións urbanísticas que habilitaron novos espazos residenciais e atraeron poboación doutras 

zonas da cidade. 

Como resultado deste proceso e tamén de novas adscricións de centros de primaria, o perfil 

do alumnado foi variando nos últimos anos. Nos anteriores documentos programáticos do centro 

caracterízase o alumnado do Arcebispo Xelmírez II como fundamentalmente rururbano ou rural, e 

con un estatus sociocultural e económico medio-baixo. Aínda que parte do alumnado ten esta 

procedencia, no momento actual compre reconsiderar estes tópicos, sobre todo no que respecta ao 

estatus sociocultural das familias, con predominio da clase media e ao nivel de estudos dos pais, 

tendo aumentando considerablemente o número dos que posúen formación universitaria. Isto 

inflúe nas expectativas das familias cara a educación dos seus fillos. 

O que segue a ter un peso importante na configuración da comunidade educativa é o 

alumnado asignado pola comisión de escolarización, que supera nos últimos anos o 10% do total. 

O perfil deste alumnado é moi variable e cambia cada curso académico, o que dificulta o deseño 

previo dos proxectos educativos e calquera outra actuación. É frecuente que nunha porcentaxe 

significativa presenten necesidades educativas específicas, ás que o centro non pode responder de 

maneira adecuada por falta de recursos e de persoal específico de apoio. 

Compre tamén salientar, como consecuencia desta asignación de alumnado que non sempre 

pertence á área de influencia do centro, o impedimento do goce de determinados dereitos, como o 

transporte escolar gratuíto ou a dificultade para participar en actividades complementarias e 

extraescolares. Por outra parte, prodúcese con frecuencia a concentración de alumnado 

pertencente de minorías étnicas e culturais o que, segundo conclúen múltiples estudos, xera un 

efecto negativo sobre a adquisición de determinadas competencias. 
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1.2. CARACTERÍSTICAS DO PROFESORADO. 

O número total de profesorado destinado foi diminuíndo nos últimos cursos por mor, 

fundamentalmente do gran número de xubilacións que non se cubriron na súa totalidade. A cota 

actual é de 43 profesores e profesoras, ao que se engade un profesor de relixión e unha 

especialista en Pedagoxía Terapéutica. No curso actual, incorporouse no segundo trimestre, para 

atender necesidades urxentes de atención á diversidade, unha segunda profesora de pedagoxía 

terapéutica compartida con outro centro. Parece que este cadro de persoal será xa estable no 

futuro.  

Hai unha gran estabilidade no persoal docente. Non hai profesorado provisional ou 

en expectativa de destino, aínda que si algún en comisión de servizos ou comisión 

humanitaria. Conforman un grupo de profesionais con enorme experiencia e magnífica 

preparación, bo coñecedor en xeral do centro e do seu funcionamento e tamén do alumnado e a 

súa contorna. Así mesmo, é un grupo cohesionado e activo á hora da dinamización do centro, 

aspecto que testemuñan moitísimas e variadas actividades complementarias e 

extraescolares, exposicións e festivais organizados no centro ou os diferentes proxectos 

presentados en ámbitos como a dinamización lingüística, plan de mellora de 

bibliotecas escolares,  Contratos- Programa (con dúas liñas: proxecto de mellora do éxito 

escolar e de excelencia), proxecto de formación no centro (con liñas nas tecnoloxías da 

información e comunicación e competencias básicas) ou a participación nas seccións bilingües 

entre outros. 

 

1.3. PERSOAL NON DOCENTE. 

No presente curso, 2015-16, un dos dous administrativos destinados no centro, incorporouse 

a un centro de primaria. Isto obrigou a facer un re axuste no horario retrasando a hora de entrada. 

O administrativo permanece n o  centro ata a hora de peche da mañá,  aínda que o 

horario de atención directa ao público remata ás 14:00 horas e está no seu posto na xornada do 

martes pola tarde un dos dous administrativos se incorporará ao rematar o curso a un centro de 

primaria, o que vai supoñer unha dificultade engadida na xestión administrativa do centro. 

Contamos con dúas conserxes,  x a  q u e  a  rateo de alumnado actual non permite cubrir 

a terceira praza que no seu momento existiu no instituto. As conserxes colaboran ademais na 

custodia e atención do alumnado que chega ao centro ata o comezo das actividades lectivas. 

Este alumnado permanece no vestíbulo principal ata que soa o timbre correspondente. 

Por outra banda, estabilizouse a situación do persoal de limpeza tralo concurso de 

traslados a mediados de 2012, aínda que non todo este persoal ten destino definitivo no centro, 

e polo tanto está suxeito a modificacións. As vacantes nesta categoría son a miúdo difíciles de 

cubrir, xa que se demoran por diferentes motivos. Entendemos que este persoal segue a soportar 

unha sobrecarga nos seus labores dada a enorme extensión en superficie do centro. Por outra 

banda, non houbo resposta algunha á petición, reiterada xa, de converter a praza dunha 

traballadora a tempo parcial nunha praza a tempo completo, petición perfectamente 

xustificada pola superficie do centro, tal e como se argumentou no seu momento na petición 
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2. DESEÑO DO PLAN DE CONVIVENCIA 

“A convivencia escolar é a capacidade que teñen as persoas de vivir con outras nun marco 

de respecto mutuo e de solidariedade recíproca expresada na interrelación harmoniosa e sen 

violencia entre os diferentes actores e estamentos da comunidade educativa” 

 

2.1. ANÁLISE E DIAGNÓSTICO DA CONVIVENCIA NO CENTRO 

Para analizar a convivencia no centro realizamos unha enquisa orientada á identificación dos 

problemas existentes e á anticipación dos que puideran aparecer nun futuro. Sen embargo dado 

que a Consellería de Educación, no marco da Estratexia galega de convivencia escolar 2015-2020, 

elaborou un cuestionario de recollida de datos dos distintos sectores da comunidade educativa 

(dirección, alumnado, profesorado, familias e persoal non docente) coa fin de facilitar a 

elaboración dos plans de convivencia dos centros e de establecer o clima escolar de Galicia, 

guiando as accións de mellora deste, son os resultados desa enquisa os que tomamos como 

referencia. 

Unha vez analizados os resultados podemos salientar as seguintes conclusións: 

E                                          ,    38,6 %               f   “             

     ”                “    x         ” 3 %  E                         é        3  %            

se rouban materiais. 

Á pregunta sobre a frecuencia de determinadas condutas no centro, só un 3,7% recoñece que 

non cumpre as normas e un 4,8% admite que non respecta e obedece aos profesores. Unha 

porcentaxe superior -14,3%- asume non evitar que traten mal aos demais, o que resulta 

especialmente preocupante. A incidencia do acoso, é importante para un 1,6% do alumnado 

(       v    )        %     ñ                   “   v    ”  U  7  %     f                    

seu fillo/a puido ser vítima dalgunha situación de acoso. 

Un 15,9% sinala, entre as condutas negativ                         v    , “           , 

                  x               f       ”  A                     é                       

detecta un 12.2% do alumnado. 

En calquera caso, a percepción do alumnado sobre a evolución da convivencia no centro 

parécenos positiva, na medida en que 59,3% do total sinala que no último curso mellorou 

lixeiramente e un 16,7% que mellorou moitísimo. A percepción do profesorado é semellante: un 

45.5% considera que mellorou lixeiramente. Aínda así, un 48.1% do alumnado considera que non 

existe problemas de convivencia no centro, fronte a un 42% que os percibe. Entre o profesorado, 

un 45.5% segue a percibilos e un 85.7% das familias estiman                               “   

x            ” 

A simple observación do desenvolvemento das actividades cotiás no centro indica que estes 

problemas – protagonizados por un número reducido de alumnos- prodúcense fundamentalmente 

“               í                      ” (8%), “         ,        f              ” (8%)    “    

arre               ” (8,6%)  Tales conflitos podían evitarse –ou reducirse de xeito significativo-

cunha maior presenza de profesorado de garda, que non se pode reforzar debido a escaseza de 

persoal. A redución das profesorado nos últimos anos e as esixencia de outras tarefas de garda, 

como as do transporte, limitan o profesorado dispoñible nestes períodos especialmente 

conflitivos, nos que se concentra a totalidade do alumnado nun reducido número de espazos. 
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Compre arbitrar medidas para optimizar os escasos recursos dispoñibles, extremando a 

puntualidade, reforzando as gardas coa presenza dalgún membro do equipo directivo- sempre que 

outras ocupacións llo permitan- e mesmo valorar a redución das gardas de transporte a un 

profesor por quenda, para reforzar as gardas de corredor. 

Como conclusión final, considérase necesario adoptar certas iniciativas para a mellora da 

convivencia e prever problemas futuros. Temos que destacar nestas enquisas a pouca 

participación do profesorado e, sobre todo das familias. 

2.2. PRINCIPIOS, FINS E OBXECTIVOS DO PLAN 

Para a elaboración do Plan de Convivencia do centro, partimos dos seguintes: 

2.2.1. PRINCIPIOS 

Un proceso de ensinanza aprendizaxe debe responder a un modelo de educación en valores, 

fundamentalmente nos valores básicos de convivencia como: 

- O diálogo, o coñecemento e a aceptación e cumprimento das normas. 

- A responsabilidade compartida de toda a comunidade educativa en que exista una clima 

escolar adecuado, baixo uns principios de respecto, tolerancia e  igualdade. 

- A igualdade de dereitos e deberes de toda a comunidade educativa. 

- O recoñecemento da importancia social que ten o profesorado. 

- A importancia das actuacións e medidas de carácter preventivo na resolución de conflitos e  

na educación para a convivencia. 

- O recurso á mediación como medio para previr, detectar e actuar na resolución de conflitos. 

- A importancia que ten no proceso educativo a prevención e corrección do incumprimento 

das normas de convivencia. 

 

2.2.2. FINS 

Entre os fins  que perseguimos, compre sinalar: 

- Desenvolver estratexias para a prevención e resolución pacífica dos conflitos. 

- Potenciar a consecución da non violencia en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e 

social. 

- Divulgar os principio de tolerancia e liberdade dentro dos principios democráticos de 

convivencia. 

- Desenvolver a formación da paz, o respecto dos dereitos humanos, a cohesión social, a 

cooperación e a solidariedade entre os pobos. 

 

2.2.3. OBXECTIVOS 

Os obxectivos do Plan de Convivencia do Centro son os seguintes: 

 Xerais: 

- Inculcar e fomentar na comunidade educativa os valores de tolerancia, respecto á 

diversidade, a igualdade de xénero e, en definitiva, os valores democráticos dunha sociedade 

do século XXI. 
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- Concienciar e sensibilizar á comunidade educativa da importancia dunha adecuada 

convivencia escolar. 

- Facilitar á comunidade educativa a prevención, detección e actuación, seguimento e 

resolución de conflitos que puideran aflorar no centro e aprender a utilizalos como fonte de 

experiencia de aprendizaxe. 

- Impulsar a mediación como  solución pacífica  aos problemas de convivencia. 

 Específicos: 

- Implicar ás familias e ao entorno social do centro no proceso educativo. 

- Mellorar o ambiente do centro impulsando a participación, o respecto, a colaboración e a 

sensibilización. 

- 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 e educativa) 

- Fomentar o diálogo como factor favorecedor da prevención e resolución de conflitos en 

todas as actuacións educativas 

- Fomentar unha convivencia habitable e positiva. 

- Favorecer a coeducación. 

- Valorar todas as competencias, velar pola autoestima. 

- Contribuír á adquisición das competencias de comunicación asertivas.  

- Ofrecer a oportunidade dende a escola de consolidar procesos de socialización incompletos. 

- Sensibilizar ao alumnado sobre o seu papel activo e implicación no recoñecemento, 

prevención  e control  dos  conflitos de convivencia no centro. 
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3. COMISIÓN DE CONVIVENCIA 

Como establece o Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, 

do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa en materia de 

convivencia escolar (DOG do 27 de xaneiro)  nos seus artigos 6.3 e 13h, a Comisión de 

convivencia por delegación do Consello Escolar, encargouse da redacción deste plan a partires 

das achegas doutros membros da comunidade educativa. Será quen dinamice, revise e actualice o 

Plan de Convivencia, tomando en consideración todas as iniciativas e suxestións dos distintos 

sectores da Comunidade Educativa. 

 

3.1. COMPOSICIÓN DA COMISIÓN DE CONVIVENCIA  

Formarán parte da Comisión de Convivencia os membros da comunidade educativa 

propostos polo Consello Escolar. Na súa composición respectarase o principio de igualdade entre 

mulleres e homes, así como o equilibrio de todos os sectores da comunidade educativa. A 

comisión estará presidida pola persoa titular da dirección do centro e unha das persoas integrantes 

actuará como secretaria.  

 

3. 2. FUNCIONAMENTO 

A comisión de convivencia reunirase, con carácter ordinario, polo menos unha vez por 

trimestre para avaliar e informar da aplicación das normas de convivencia e de cantas iniciativas 

se lle fagan chegar. Ademais reunirase sempre que se considere necesario para a mediación e 

resolución de conflitos.. 

As reunións serán convocadas pola persoa titular da Secretaría do centro, por orde do titular 

da Dirección a iniciativa deste ou dun terzo dos membros da comisión. 

O número de asistentes para que a reunión sexa válida será da metade máis un na primeira 

convocatoria e se non se acadase ese número, para a segunda, ademais do Presidente/a e o 

Secretario/a polo menos outros tres membros  da comisión, sempre que pertenzan a sectores 

distintos (profesorado, alumnado, familias). 

Das resolucións levantará acta o/a secretario/a. 

 

3.3. FUNCIÓNS 

- Promover que as actuacións no centro favorezan a convivencia, o respecto, a tolerancia, o 

exercicio efectivo dos dereitos e o cumprimento dos deberes. 

- Propoñer medidas para a mellora da convivencia no centro. 

- Impulsar entre os membros da comunidade educativa o coñecemento e a observancia das 

normas de convivencia. 

- Avaliar periodicamente a situación da convivencia no centro e a aplicación das normas de 

conduta. 

- Informar das súas actuacións e dos resultados obtidos ao Claustro de Profesores e ao 

Consello Escolar polo menos dúas veces ao longo do curso 

  

http://centros.edu.xunta.es/iesarcebispoxelmirez2/


 

   

 

12 de 70 

Plan de Convivencia. IES Arcebispo Xelmírez II. Santiago de Compostela 

IES Arcebispo Xelmírez II 
Irmandiños 15, 15704. Santiago de Compostela 

981561435 / 981561835  981557065 
ies.arcebispo.xelmirez.2@edu.xunta.es 

http://centros.edu.xunta.es/iesarcebispoxelmirez2/ 

 

 

4. DEREITOS E DEBERES 

 
4.1. DEREITOS E DEBERES DO ALUMNADO 

No Artigo 7 da Lei 4/2011 de convivencia e participación da comunidade educativa  

1. Recoñécenselle ao alumnado os seguintes dereitos básicos de convivencia escolar, sen prexuízo 

dos establecidos nas leis orgánicas de educación: 

a) A recibir unha formación integral e coeducativa que contribúa ao pleno desenvolvemento da 

súa personalidade nun ambiente educativo de convivencia, liberdade e respecto mutuo. 

b) A que se respecten a súa identidade, integridade e dignidade persoais. 

c) Á protección integral contra toda agresión física ou moral, e en particular contra as situacións 

de acoso escolar. 

d) A participar directamente no proceso educativo cando sexa consultado pola Administración 

educativa, nos termos previstos no título IV desta lei. 

e) A participar na confección das normas de convivencia e na resolución pacífica de conflitos e, 

en xeral, a participar na toma de decisión do centro en materia de convivencia. 

2. Son deberes básicos de convivencia do alumnado: 

a) Participar e colaborar na mellora da convivencia escolar e na consecución dun adecuado clima 

de estudo no centro, respectando o dereito dos seus compañeiros ou compañeiras á educación. 

b) Respectar a dignidade e as funcións e orientacións do profesorado no exercicio das súas 

competencias, recoñecéndoo como autoridade educativa do centro. 

c) Respectar a liberdade de conciencia, as conviccións relixiosas e morais, a igualdade de dereitos 

entre mulleres e homes e a dignidade, integridade e intimidade dos restantes membros da 

comunidade educativa. 

d) Respectar as normas de organización, convivencia e disciplina do centro docente. 

e) Conservar e facer un bo uso das instalacións e dos materiais do centro. 

f) Intervir, a través das canles regulamentarias, en todo aquilo que afecte a convivencia dos seus 

respectivos centros docentes 

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

h) Asistir a clase con puntualidade e co material preciso. 

 Ademais, en canto á avaliación ten os seguintes dereitos: 

- O alumnado ten dereito a que o seu rendemento académico sexa avaliado con plena 

obxectividade. 

- O alumnado ten dereito a coñecer os criterios que se van aplicar para a avaliación das 

aprendizaxes en cada materia e máis os criterios para a promoción de curso e a titulación. 

- O alumnado ten dereito a ser informado por parte do profesorado de cada materia da 

programación correspondente, en particular sobre os aspectos referentes a obxectivos, contidos, 

criterios e procedementos de avaliación, cualificación e recuperación, se é o caso. 
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- O alumnado ten dereito a coñecer os contidos mínimos establecidos nas programacións 

didácticas para cada materia, para o cal estes estarán expostos de xeito permanente nun taboleiro de 

anuncios e/ou na páxina web do centro. 

-  O alumnado ten dereito a que as probas ordinarias que deba realizar de cara á súa avaliación 

se leven a cabo dentro do horario lectivo. 

- O alumnado ten dereito a coñecer os resultados e as cualificacións das probas realizadas e 

traballos entregados para a súa cualificación, e a que lles mostren as corrección oportunas e a recibir 

explicacións sobre as cualificacións outorgadas. 

- O alumnado ten dereito a coñecer os criterios de corrección e de valoración dos exercicios 

previamente á realización das probas. 

- O alumnado con dezaoito anos cumpridos que non fose proposto para o título de 

graduado en E.S.O. e teña avaliación negativa ata nun máximo de cinco materias disporá, durante 

os dous anos inmediatamente seguintes ó remate da súa escolarización, dunha convocatoria 

anual de probas para superar estas materias. Esta convocatoria terá lugar no mes de xuño e será 

incompatible con estar cursando as ensinanzas de adultos ou coa presentación ás probas libres 

para obter o título de graduado en educación secundaria. 

- Todo o alumnado matriculado no I.E.S. Arcebispo Xelmírez II deberá respectar o seu 

proxecto educativo, sen prexuízo dos dereitos recoñecidos ó alumnado e ás súas familias nas leis. 

 

4.2. DEREITOS E DEBERES DO PROFESORADO  

. 1. Ao profesorado, dentro do marco legal establecido e no ámbito da convivencia escolar, 

recoñécenselle os seguintes dereitos (Art. 8 da Lei 4/2011) 

a) A ser respectado, recibir un trato adecuado e ser valorado polo resto da comunidade educativa e 

pola sociedade en xeral no exercicio das súas funcións. 

b) A desenvolver a súa función docente nun ambiente educativo adecuado no que se preserve en 

todo caso a súa integridade física e moral. 

c) A participar e recibir a colaboración necesaria para a mellora da convivencia escolar e da 

educación integral do alumnado. 

d) A que se lle recoñezan as facultades precisas para manter un adecuado ambiente de 

convivencia durante as clases e as actividades e os servizos complementarios e extraescolares. 

e) Á protección xurídica adecuada ás súas funcións docentes. 

f) A participar directamente no proceso educativo cando sexa consultado pola Administración 

educativa, nos termos previstos no título IV desta lei. 

g) A acceder á formación necesaria na atención á diversidade e na conflitividade escolar e recibir 

os estímulos máis axeitados para promover a implicación do profesorado en actividades e 

experiencias pedagóxicas de innovación educativa relacionadas coa convivencia e a mediación. 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. 

2. Son deberes do profesorado: 

a) Respectar e facer respectar as normas de convivencia escolar e a identidade, integridade e 

dignidade persoais de todos os membros da comunidade educativa. 
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b) Adoptar as decisións oportunas e necesarias para manter un adecuado ambiente de convivencia 

durante as clases e as actividades e os servizos complementarios e extraescolares, corrixindo, 

cando lle corresponda a competencia, as condutas contrarias á convivencia do alumnado ou, no 

caso contrario, poñéndoas en coñecemento dos membros do equipo directivo do centro. 

c) Colaborar activamente na prevención, detección e erradicación das condutas contrarias á 

convivencia e, en particular, das situacións de acoso escolar. 

d) Informar ás nais e pais ou ás titoras ou titores sobre o progreso da aprendizaxe e integración 

socioeducativa dos seus fillos ou fillas ou pupilos ou pupilas, cumprindo as obrigas de 

dispoñibilidade dentro do horario establecido no centro para a atención a aqueles que lle impoña a 

normativa aplicable. 

e) Informar aos responsables do centro docente e, de ser o caso, á administración educativa das 

alteracións da convivencia, gardando reserva e sixilo profesional sobre a información e as 

circunstancias persoais e familiares do alumnado. 

 

4.3. DEREITOS E DEBERES DAS FAMILIAS 

As nais, pais, titoras e titores, en relación cos seus fillos/as ou pupilos/as, sen prexuízo dos 

establecidos nas leis orgánicas de educación, teñen os seguintes dereitos: 

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 centros docentes dos 

seus fillos, fillas, 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, fillas, 

pupilos ou pupilas. 

e) A participar no proceso educativo a través de consultas e outros procedementos de 

participación directa que estableza a Administración educativa 

Así mesmo, como responsables da educación dos seus fillos, fillas, 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. 

e) A participar no proceso educativo a través de consultas e outros procedementos de 

participación directa que estableza a Administración educativa. 

 

4.4. DEREITOS E DEBERES DO PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS 
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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 desta lei. 

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. 
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5. NORMAS DE CONVIVENCIA DO CENTRO 

 

5.1. NORMAS PARA TODO O ALUMNADO 

As seguintes normas de convivencia son de aplicación para tódolos membros da comunidade 

escolar, salvo aquelas que explicitamente indiquen outra cousa ou que pola súa propia natureza 

fagan referencia concreta a algún dos sectores da mesma. 

- É obrigatoria a asistencia ás clases con puntualidade e co material e o equipamento preciso 

para participar activamente no desenvolvemento das actividades lectivas. 

- O alumnado debe seguir as orientacións do profesorado respecto á súa aprendizaxe. 

- É preciso observar unha conduta que non interfira co dereito ao estudo dos compañeiros e 

compañeiras, evitando calquera acto que perturbe o normal desenvolvemento das 

actividades lectivas. 

- Tratarase a todos os membros da comunidade educativa co debido respecto e consideración, 

sen que sexa tolerable ningunha forma de discriminación por razón de nacemento, raza, 

sexo, aspecto físico, situación económica ou por calquera outra circunstancia persoal ou 

social. 

- Os teléfonos móbiles deberán permanecer apagados en todo o horario lectivo, incluídos os 

períodos de lecer. Así mesmo, non se poderá facer uso do mesmo durante o período indicado con 

ningunha finalidade. O profesorado e o persoal non docente do centro poderá requirirlle o 

teléfono móbil ó alumnado que incumpra esta norma. 

- Queda excluídos da norma do punto anterior os usos que, en cumprimento das súas funcións e 

tarefas, fagan do teléfono móbil os membros do profesorado na sala de profesores e profesoras, 

sala de visitas, oficina, conserxería, dependencias dos departamentos e despachos do equipo 

directivo, neste último caso con autorización expresa. Así mesmo, tamén poderán empregalo no 

cumprimento das súas funcións e tarefas os membros do persoal non docente na oficina, 

conserxería e despachos do equipo directivo, neste último caso con autorización expresa. 

- A utilización de aparellos electrónicos, musicais, auriculares, etc., quedará restrinxida á súa 

utilización pedagóxica no desenvolvemento de actividades recollidas nas programacións 

didácticas das distintas materias. 

- Todos os membros da comunidade educativa deberán manter limpo e en orde o seu lugar de 

traballo, as instalacións e o recinto escolar e respectar o material do centro e dos outros 

membros da comunidade educativa. 

- Non se pode fumar en todo o recinto escolar. 

- Non se pode introducir nin consumir alcohol dentro do recinto escolar. 

- Non se poden introducir ou consumir ningún tipo de drogas ou sustancias perigosas para a saúde 

no recinto escolar. 

- Os membros da comunidade educativa deberán asistir ó centro cunha indumentaria axeitada 

ás actividades a desenvolver mantendo as debidas condicións de hixiene. 

- Non se poderá comer nin beber nas aulas durante o horario lectivo, agás que sexa 

recomendable ou imprescindible facelo por causa médica ou de saúde. 

- Está prohibido portar calquera tipo de arma ou obxecto perigoso para a seguridade ou a 

integridade das persoas  dentro do recinto escolar. 
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- Non están permitidas a presenza, exhibición ou difusión de material pornográfico dentro do 

recinto escolar. 

- A saída do alumnado do recinto escolar regúlase do seguinte xeito: 

 

5.2. NORMAS PARA O ALUMNADO DE E.S.O. 

- Como norma xeral, non poderá abandonar o recinto escolar en ningún momento durante o 

horario lectivo, incluídos os recreos. 

- No caso de que un alumno de E.S.O. deba abandonar o centro por unha causa xustificada, o 

seu pai, nai ou titor legal –ou persoa debidamente autorizada no formulario entregado a tal 

efecto no comezo do curso- deberá comunicalo con anterioridade ó equipo directivo; en 

todo caso, o pai, nai ou titor legal recollerao no centro, e seralle autorizada a saída co 

mesmo tras cubrir o impreso correspondente. 

- Ante a falta dun profesor ou profesora, este alumnado permanecerá na aula co profesor de garda 

realizando as tarefas encomendadas polo profesor ausente ou, no seu defecto, tarefas de 

estudo ou exercicios das distintas materias; non obstante o anterior, como medida de 

potenciación da comprensión lectora do alumnado de E.S.O. fomentarase a lectura libre. 

Recoméndase esta actividade en tódalas horas nas que estean atendidos por profesorado de 

garda. De xeito excepcional, e baixo a súa responsabilidade, o profesorado de garda poderá 

acompañar ó alumnado á biblioteca ou a unha aula específica, sempre que a natureza das 

actividades a realizar o aconsellen; en todo caso, o alumnado afectado permanecerá en todo 

momento baixo a súa tutela e control. 

 

5.3. NORMAS PARA O ALUMNADO DE BACHARELATO MENOR DE IDADE: 

- Non poderá abandonar o recinto escolar en ningún momento do horario lectivo, excepto os 

tempos de lecer, e neste último caso tras autorización do persoal encargado e sempre que 

conten con autorización expresa por parte dos pais ou titores legais; para tal efecto, 

facilitarase un impreso coa documentación de matrícula no cal o pai e a nai, ou os titores 

legais, asinarán se conceden ou non tal autorización. A preferencia expresada será válida 

para todo o curso académico, aínda que de ter concedida tal autorización, os pais ou titores 

legais poderán revogala en calquera momento durante o curso académico. 

- No caso de que un alumno ou alumna nestas condicións deba abandonar o centro por unha causa 

xustificada, só poderá facelo coa comunicación previa do pai, nai ou titor legal, xunto coa 

autorización previa por escrito do mesmo mediante o impreso correspondente; de presentarse 

dita causa de xeito imprevisto, o alumnado poderá excepcionalmente abandonar o centro coa 

autorización expresa da dirección do centro, tras cubrir unha declaración provisional que deberá 

ser confirmada posteriormente. 

- Ante a falta dun profesor ou profesora, este alumnado permanecerá na aula co profesor de garda 

realizando as tarefas encomendadas polo profesor ou profesora ausente;  no seu defecto, o 

profesorado de garda poderá autorizarlles, ó seu criterio e baixo a súa responsabilidade, 

abandonar a aula para dirixirse á biblioteca ou a unha aula específica, sempre que a natureza 

das actividades a realizar o aconsellen, ou ben ó vestíbulo principal do centro; en todo caso, 

o alumnado afectado permanecerá en todo momento baixo a súa tutela e control. 

- No caso de ausencia prevista dun profesor ou profesora a primeira hora da mañá ou da tarde, 

o alumnado poderá incorporarse á seguinte hora, sempre que conte coa autorización expresa 

por parte dos pais ou titores legais, entregado o impreso existente no centro para tal efecto. 
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- No caso de ausencia prevista dun profesor ou profesora a última hora da mañá ou da tarde, o 

alumnado poderá abandonar o centro ó rematar a penúltima clase, sempre que conte coa 

autorización expresa por parte dos pais ou titores legais, entregado o impreso existente no 

centro para tal efecto. 

 

5.4. NORMAS PARA O ALUMNADO DE BACHARELATO MAIOR DE IDADE: 

 Poderá abandonar o recinto escolar nos tempos de lecer, tras autorización do persoal 

encargado de comprobar a súa idade, polo que estarán obrigados a xustificala 

documentalmente. 

 No caso de ausencia prevista dun profesor ou profesora a 1ª hora da mañá ou da tarde, este 

alumnado poderá incorporarse ás actividades lectivas á seguinte hora; se a ausencia é 

imprevista, permanecerán na aula xunto co resto dos seus compañeiros. Para estes efectos, 

considerarase que a ausencia é prevista cando fose comunicada á xefatura de estudos antes 

do remate da xornada lectiva anterior. 

 No caso de ausencia dun profesor ou profesora a última hora da mañá ou da tarde, este 

alumnado poderá abandonar a aula e o recinto escolar tras autorización expresa do 

profesorado de garda. 

 No caso de ausencia dun profesor ou profesora a outra hora lectiva, aplicaráselle a este 

alumnado a norma contemplada no apartado anterior para o alumnado menor de idade. 
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6. CONDUTAS CONTRARIAS ÁS NORMAS DE CONVIVENCIA NO CENTRO 

As condutas contrarias á convivencia no centro clasifícanse en condutas levemente contrarias 

á convivencia e condutas gravemente prexudiciais para a convivencia. 

 

6.1. CONDUTAS LEVEMENTE CONTRARIAS Á CONVIVENCIA  

Considéranse condutas leves contrarias á convivencia nos centros docentes as que se 

enumeran no artigo 16 da Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da 

comunidade educativa, que se indican a continuación, sempre que non acaden a gravidade 

requirida para ser consideradas faltas gravemente prexudiciais para a convivencia no centro. 

 As agresións físicas ou psíquicas, as inxurias e as ofensas graves, as ameazas e as 

coaccións contra os demais membros da comunidade educativa. 

 Os actos de discriminación 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 servizos que constitúan unha indisciplina leve. 

 Os danos leves 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. 

 Portar calquera obxecto, substancia ou produto gravemente perigoso para a saúde ou a 

integridade persoal de calquera membro da comunidade educativa. De acordo co punto 3 do 

artigo 11 da Lei 4/2011, o profesorado, como autoridade pública que é, está facultado para 

requirir ao alumnado a entrega deses obxectos, substancias ou produtos expresamente prohibidos 

polas normas do centro, ou que resulten perigosos para a súa saúde ou integridade persoal ou a 

dos demais membros da comunidade educativa, ou poidan perturbar o normal desenvolvemento 

das actividades docentes, complementarias ou extraescolares cando non constitúa conduta 

gravemente prexudicial para a convivencia de acordo coa alínea j) do artigo 15 da Lei 4/2011. 

O alumno ou alumna está obrigado á inmediata entrega do obxecto, substancia ou produto, 

que será depositado polo profesorado na dirección do centro coas debidas garantías, quedando á 

disposición da nai, pai, titor ou titora legal do alumno, se este for menor de idade, ou do propio 

alumno, se for maior de 18 anos, unha vez terminada a xornada escolar ou a actividade 

complementaria ou ademais, sen prexuízo das correccións disciplinarias que poidan corresponder. 

En todo caso, reputarase indisciplina grave a resistencia ou a negativa á súa entrega. 

 

E ademais:  

 A ausencia inxustificada as aulas e as faltas reiteradas de puntualidade, nos termos establecidos 
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nestas normas de convivencia. 

 A reiterada asistencia ao centro sen o material e equipamento preciso para participar 

activamente no desenvolvemento das aulas. 

 Aquelas que contraveñan o disposto nas normas básicas e no proxecto educativo do centro, 

así como as que supoñan o incumprimento ou inobservancia dalgún dos deberes 

estipulados pola legalidade vixente, destas normas de convivencia ou dos deberes 

recollidos no proxecto educativo para cada un dos sectores da comunidade. Así mesmo  

todas aquelas condutas análogas que sen estar expresamente tipificadas sexan consideradas 

como tales polo profesorado, a dirección do centro, a Comisión de convivencia, o 

Observatorio da convivencia ou os órganos ou membros da comunidade con competencias 

sobre as mesmas. 

 

6.2. CONDUTAS GRAVEMENTE PREXUDICIAIS PARA A CONVIVENCIA 

Considéranse condutas gravemente prexudiciais para a convivencia nos centros docentes as 

que se enumeran a continuación: 

 As agresións físicas ou psíquicas, as inxurias e as ofensas graves, as ameazas e as coaccións a)

contra os demais membros da comunidade educativa. 

 Os actos de discriminación grave contra membros da comunidade educativa por razón de b)

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 c)

administración e servizos que constitúan unha indisciplina grave. 

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

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

e a propia imaxe dos demais membros da comunidade educativa. 

 As actuacións que constitúan acoso escolar, consonte a definición establecida polo artigo e)

28 da Lei 4/2011 de convivencia e participación da comunidade educativa, e recollido no 

apartado 2.2.2. 

 A suplantación de personalidade en actos da vida docente e a falsificación, alteración ou f)

subtracción de documentos académicos. 

 Os danos graves causados de forma intencionada ou por neglixencia grave ás instalacións e g)

aos materiais dos centros docentes, incluídos os equipos informáticos e o software, ou aos 

bens doutros membros da comunidade educativa ou de terceiros, así como a súa 

subtracción. 

 Os actos inxustificados que perturben gravemente o normal desenvolvemento das h)

actividades do centro, incluídas as de carácter complementario e extraescolar. 

 As actuacións gravemente prexudiciais para a saúde e a integridade persoal dos membros i)

da comunidade educativa do centro, ou a incitación a elas. 

 Portar calquera obxecto, substancia ou produto gravemente perigoso para a saúde ou a j)

integridade persoal de calquera membro da comunidade educativa. De acordo co punto 3 

do artigo 11 da Lei 4/2011, o profesorado, como autoridade pública que é, está facultado 

para requirir ao alumnado a entrega deses obxectos, substancias ou produtos expresamente 
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prohibidos polas normas do centro, ou que resulten perigosos para a súa saúde ou 

integridade persoal ou a dos demais membros da comunidade educativa, ou poidan 

perturbar o normal desenvolvemento das actividades docentes, complementarias ou 

extraescolares. O alumno ou alumna está obrigado á inmediata entrega do obxecto, 

substancia ou produto, que será depositado polo profesorado na dirección do centro coas 

debidas garantías, quedando á disposición da nai, pai, titor ou titora legal do alumno, se 

este for menor de idade, ou do propio alumno, se for maior de 18 anos, unha vez terminada 

a xornada escolar ou a actividade complementaria ou ademais, sen prexuízo das correccións 

disciplinarias que poidan corresponder. En todo caso, reputarase indisciplina grave a 

resistencia ou a negativa á súa entrega. 

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

particular a comisión dunha conduta contraria ás normas de convivencia cando o alumno ou 

alumna xa acumulase previamente tres apercibimentos por escrito. 

 O incumprimento das sancións impostas. l)

 

 As agresións físicas ou psíquicas, as inxurias e as ofensas graves, as ameazas e as coaccións 

contra os demais membros da comunidade educativa. 

 Os actos de discriminación grave contra membros da comunidade educativa por razón de 

nacemento, raza sexo, orientación sexual, capacidade económica, nivel social, conviccións 

políticas, morais ou relixiosas, discapacidades físicas, sensoriais ou psíquicas, ou calquera 

outra condición ou circunstancia persoal ou social. 

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

administración e servizos que constitúan unha indisciplina grave. 

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

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

a propia imaxe dos demais membros da comunidade educativa. 

 As actuacións que constitúan acoso escolar, consonte a definición establecida polo artigo 28 

da Lei 4/2011 de convivencia e participación da comunidade educativa, e recollido no 

apartado 2.2.2. 

 A suplantación de personalidade en actos da vida docente e a falsificación, alteración ou 

subtracción de documentos académicos. 

 Os danos graves causados de forma intencionada ou por neglixencia grave ás instalacións e 

aos materiais dos centros docentes, incluídos os equipos informáticos e o software, ou aos 

bens doutros membros da comunidade educativa ou de terceiros, así como a súa subtracción. 

 Os actos inxustificados que perturben gravemente o normal desenvolvemento das 

actividades do centro, incluídas as de carácter complementario e dun procedemento. 

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

comunidade educativa do centro, ou a incitación a elas. 

 Portar calquera obxecto, substancia ou produto gravemente perigoso para a saúde ou a 

integridade persoal de calquera membro da comunidade educativa. De acordo co punto 3 do 

artigo 11 da Lei 4/2011, o profesorado, como autoridade pública que é, está facultado para 

requirir ao alumnado a entrega deses obxectos, substancias ou produtos expresamente 

prohibidos polas normas do centro, ou que resulten perigosos para a súa saúde ou 
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integridade persoal ou a dos demais membros da comunidade educativa, ou poidan perturbar 

o normal desenvolvemento das actividades docentes, complementarias ou extraescolares. O 

alumno ou alumna está obrigado á inmediata entrega do obxecto, substancia ou produto, que 

será depositado polo profesorado na dirección do centro coas debidas garantías, quedando á 

disposición da nai, pai, titor ou titora legal do alumno, se este for menor de idade, ou do 

propio alumno, se for maior de 18 anos, unha vez terminada a xornada escolar ou a 

actividade complementaria ou extraescolar, sen prexuízo das correccións disciplinarias que 

poidan corresponder. En todo caso, reputarase indisciplina grave a resistencia ou a negativa 

á súa entrega. 

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

particular a comisión dunha conduta contraria ás normas de convivencia cando o alumno ou 

alumna xa acumulase previamente tres apercibimentos por escrito. 

 O incumprimento das sancións impostas. 

 

6.2.1. O ACOSO ESCOLAR 

De acordo co establecido no artigo 28 da Lei 4/2011, do 30 de xuño, considérase acoso 

escolar calquera forma de vexación ou malos tratos continuados no tempo dun alumno ou alumna 

por outro ou outra ou outros, xa sexa de carácter verbal, físico ou psicolóxico, incluído o 

illamento ou baleiro social, con independencia do lugar onde se produza. Terán a mesma 

consideración as condutas realizadas a través de medios electrónicos, telemáticos ou tecnolóxicos 

que teñan causa nunha relación que xurda no ámbito escolar. O acoso escolar terá a consideración 

de conduta gravemente prexudicial para a convivencia. 

 

6.2.2. CONDUTAS CON TRANSCENDENCIA PENAL 

 Para o caso de comisión de condutas que deriven en actos que puidesen ser constitutivos de 

delito ou falta penal, a dirección do centro, por instancia propia ou de calquera membro da 

comunidade educativa, deberao poñer en coñecemento da Administración educativa e dos corpos 

de seguridade correspondentes, ou do Ministerio Fiscal, sen prexuízo de tomar as medidas 

preventivas oportunas. O modelo e o procedemento para trasladar esa información e coordinar as 

actuacións pertinentes é o que facilita a Administración para tal fin. 
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7. CORRECCIÓN DAS CONDUTAS CONTRARIAS Á CONVIVENCIA 

 

7.1. PRINCIPIOS XERAIS 

Respecto ás condutas contrarias á convivencia, o I.E.S. Arcebispo Xelmírez II pon o seu 

maior interese na prevención de ditas condutas, a partir das medidas incluídas no Plan de 

Convivencia e no seu Protocolo para a prevención e tratamento das situacións de acoso escolar  

Os procesos de corrección das condutas do alumnado contrarias á convivencia escolar 

forman parte do  seu proceso educativo, polo que as medidas correctoras que se apliquen polo 

incumprimento das normas de convivencia (ver apartados 4 e 5) presentan os seguintes requisitos: 

 Ter un carácter educativo e recuperador. 

 Garantir o respecto dos dereitos do resto do alumnado e procurar a mellora da convivencia 

no centro docente. 

 Contribuír a que a alumna ou o alumno corrixido/a asuma o cumprimento dos seus deberes e 

mellore as súas relacións con todos os membros da comunidade escolar e se integre no 

centro educativo. 

 Ser proporcionais á gravidade da conduta corrixida 

O diálogo e a conciliación serán as estratexias habituais e preferentes para a resolución de 

conflitos no ámbito escolar. 

Sempre que se vexa necesario, realizarase a oportuna asistencia e orientación 

psicopedagóxica ás vítimas e ás persoas agresoras. 

Garantiráselle ao alumnado vítima de situacións de acoso escolar a protección da súa 

integridade e dignidade persoais e do seu dereito á educación, e deberá primar sempre o interese 

da vítima sobre calquera outra consideración no tratamento destas situacións. Esta protección 

garantirase mediante medidas cautelares que impidan a ameaza, o control ou o contacto entre 

vítima e causantes da situación de acoso. 

O incumprimento das normas de convivencia será valorado antes da imposición da 

corrección tendo presente a idade e as circunstancias persoais, familiares e sociais do alumnado 

corrixido, solicitando para estes efectos os informes necesarios e recomendando, de ser o caso, ás 

nais, pais ou titores legais ou ás autoridades públicas competentes a adopción das medidas 

necesarias. 

Ningunha alumna ou alumno poderá ser privado/a do seu dereito á educación nin, para o caso 

da educación obrigatoria, do seu dereito á escolaridade. 

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

alumnado. 

Para o caso de alumnado menor de idade non emancipado/a, as persoas proxenitoras ou 

representantes legais deste deberán ter puntual información sobre as correccións de condutas que 

lles afecten, nos termos previstos neste documento. 

 

7.1.1. REPARACIÓN DE DANOS CAUSADOS. 
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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 

equipos 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. 

O réxime de responsabilidade e reparación de danos establecidos nos dous parágrafos 

anteriores é compatible coas correccións disciplinarias que, de ser o caso, correspondan. 

 

7.1.2. ÁMBITO DE CORRECCIÓN 

Deben corrixirse as condutas do alumnado contrarias á convivencia escolar que se produzan 

en calquera tipo de actividade que se desenvolva dentro do recinto escolar ou durante a 

realización de actividades complementarias e extraescolares que se desenvolvan fóra do citado 

recinto, así como durante a prestación dos servizos de transporte escolar. 

Así mesmo, poderán corrixirse as condutas do alumnado producidas  fóra do recinto escolar 

que estean directamente relacionadas coa vida escolar e afecten outros membros da comunidade 

educativa. 

 

7.1.3. GRADACIÓN DAS MEDIDAS CORRECTORAS. 

Para a gradación das medidas correctoras tomaranse en consideración especialmente os 

seguintes criterios: 

 O recoñecemento espontáneo do carácter incorrecto da conduta e, se é o caso, o 

cumprimento igualmente espontáneo da obriga de reparar os danos producidos. 

 A existencia de intencionalidade ou reiteración nas condutas. 

 A difusión por calquera medio, incluídos os electrónicos, telemáticos ou tecnolóxicos, da 

conduta, das súas imaxes ou da ofensa. 

 A natureza dos prexuízos causados. 

 O carácter especialmente vulnerable da vítima da conduta, se se trata dun alumno ou 

alumna, por razón da súa idade, de recente incorporación ao centro ou calquera outra 

circunstancia que se considere propiciadora desta vulnerabilidade. 

 

7.1.4. RESPONSABILIDADE DAS NAIS, PAIS, TITORAS E TITORES LEGAIS. 

As audiencias e comparecencias das nais, pais, titoras ou titores legais do alumnado menor 

de idade nos procedementos disciplinarios regulados nestas normas son obrigatorias para eles, e a 

súa desatención reiterada e inxustificada será comunicada ás autoridades competentes para os 

efectos da súa posible consideración como incumprimento dos deberes inherentes á patria 

potestade ou á tutela. 
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7.1.5. COMUNICACIÓN DAS MEDIDAS ADOPTADAS. 

As medidas correctoras que adopta o profesor ou profesora deben comunicárselle ó titor ou 

titora. 

As medidas correctoras que adopta o titor deben comunicarse a xefatura de estudos e ó pai ou 

a nai. 

As medidas correctoras adoptadas pola xefatura de estudos ou a dirección comunicaranse por 

medio da aplicación que o centro manexa para o intercambio de información, ao profesorado que 

imparta clase ó alumno ou alumna que fose obxecto da corrección. 

 

7.2. MEDIDAS CORRECTORAS DE CONDUTAS LEVEMENTE CONTRARIAS Á 

CONVIVENCIA NO CENTRO 

 

7.2.1. CADROS DE CONDUTAS, MEDIDAS CORRECTORAS E PERSOAS 

ENCARGADAS DA CORRECCIÓN 

A seguir concrétanse unha serie de condutas (a partir das consideradas levemente contrarias á 

convivencia e descritas no anterior apartado 2.1) e as súas posibles correccións en función da súa 

incidencia ou reincidencia, con indicación da persoa encargada de impoñer dita corrección. 
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CONDUTAS LEVEMENTE CONTRARIAS Á CONVIVENCIA  

Condutas leves contrarias á convivencia 

(art.42 Decreto 8/2015) 

Medidas correctoras das condutas leves 

contrarias á convivencia (art.43 Decreto 8/2015) 

Aplicación das medidas correctoras 

a) As condutas tipificadas como agresión, 

inxuria ou ofensa na alínea a), os actos de 

discriminación da alínea b), os actos de 

indisciplina da alínea c), os danos da alínea g),  os 

actos inxustificados da alínea h) e as actuacións 

prexudiciais descritas na alínea i) do artigo 15 da 

Lei 4/2011 que non alcancen a gravidade 

requirida no devandito precepto. 

b) Portar calquera obxecto, substancia ou 

produto expresamente prohibido polas normas do 

centro que sexa perigoso para a saúde ou 

integridade persoal do alumnado ou dos demais 

membros da comunidade educativa, ou que 

perturbe o normal desenvolvemento das 

actividades docentes, complementarias ou 

extraescolares, cando non constitúa conduta 

gravemente prexudicial para a convivencia de 

acordo coa alínea j) do artigo 15 da Lei 4/2011. 

c) A falta de asistencia inxustificada á clase e 

as faltas reiteradas de puntualidade, nos termos 

establecidos polas normas de convivencia de cada 

centro. 

d) A reiterada asistencia ao centro sen o 

a) Amoestación privada ou por escrito. 

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 

Responsables da aplicación das medidas 

correctora 

A imposición das medidas correctoras de 

condutas leves contrarias á convivencia levaraa a 

cabo: 

a) O profesorado da alumna ou alumno, 

oído este e dando conta á persoa que ocupe a 

xefatura de estudos, no caso das medidas 

previstas nas alíneas a), b) e c) do artigo 43 

deste decreto. 

b) A titora ou titor da alumna ou alumno, 

oído este e dando conta á persoa que ocupe a 

xefatura de estudos, no caso das medidas 

previstas nas alíneas a), b), c) e d) do artigo 43 

deste decreto. 

c) A persoa que ocupe a xefatura de 

estudos, , ou a persoa titular da dirección do 

centro, oídos a alumna ou alumno, e a súa 

profesora ou profesor ou titora ou titor, no caso 

das medidas previstas nas alíneas a), c), d), e) 

e f) do artigo 43 deste decreto. 

d) A persoa titular da dirección do centro, 
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material e equipamento preciso para participar 

activamente no desenvolvemento das clases. 

e) As demais condutas que se tipifiquen 

como tales nas normas de convivencia de cada 

centro docente 

suspensión, o alumnado haberá de realizar os 

deberes ou traballos que se determinen para evitar 

a interrupción no proceso formativo. 

oídos a alumna ou alumno e a súa profesora ou 

profesor ou titora ou titor, no caso das medidas 

previstas nas alíneas g) e h) do artigo 43 deste 

decreto.  

A imposición destas medidas correctoras 

comunicarase á nai ou ao pai, ou á titora ou titor 

legal da alumna ou alumno antes de que estas se 

fagan efectivas, así como á Comisión de 

Convivencia do centro. 

Solicitude de revisión e execución de medidas 

As alumnas ou os alumnos ás/aos que se lles 

aplique as medidas correctoras dunha conduta 

contraria ás normas de convivencia recollidas nas 

alíneas g) e h) do artigo 43 deste decreto, ou de 

ser o caso, se fosen menores non emancipadas ou 

emancipados, as persoas proxenitoras ou 

representantes legais destas/es, poderán mostrar o 

seu desacordo coa aplicación destas, no prazo de 

dous días lectivos, mediante escrito dirixido á 

Dirección do centro, que logo de analizar e 

valorar as alegacións presentadas, ratificará ou 

rectificará a medida correctora. 

A resolución que impoña algunha das 

medidas correctoras ás que se refire o apartado 1 

deste artigo, así como ás restantes recollidas no 

artigo 43 deste decreto, pon fin á vía 
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administrativa,  e será inmediatamente executiva. 
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7.2.2. PROCEDEMENTO DE ACTUACIÓN PARA A CORRECCIÓN DE CONDUTAS 

LEVEMENTE CONTRARIAS Á CONVIVENCIA. 

1. Cando o alumno/a presente condutas contrarias ás normas de convivencia e disciplina, 

tipificadas como falta leve, tanto nas clases como fóra delas, será advertido/a oralmente polo 

profesor/a correspondente. 

2. Cando as advertencias verbais non sexan efectivas, o alumno/a poderá ser amoestado por 

escrito, o que supón un paso superior na gradación da sanción. Neste caso o profesor ou profesora 

cubrirá a incidencia no parte que existe no centro a tal efecto e trasladarllo á persoa responsable da 

convivencia que llo comunicará- entregándolle copia ao titor ou titora- e ao xefe ou xefa de 

estudos, segundo a gravidade. O titor ou titora, pola súa parte, entregaralle a copia do parte de 

incidencias ao alumno ou alumna que teña protagonizado a conduta contraria ás normas de 

convivencia, os pais/nais deberán remitir ao titor/a o impreso asinado dentro do prazo de dous días 

hábiles a partir da data de comunicación. Buscarase sempre a implicación dos pais/nais na 

corrección das condutas inadecuadas. a amoestación escrita pode ir acompañada, ou non, do 

traslado do alumno ou alumna á aula de convivencia por un período curto de tempo, baixo a 

supervisión directa do profesor/a responsable do grupo e do profesor/a de garda na aula de 

convivencia . Esta medida daralle a oportunidade de reflexionar sobre a necesidade de cambiar de 

actitude e de evitar sancións máis graves. 

3.  Na corrección mediante a privación do recreo  será  o profesor/a que a impón o que se 

responsabilice do alumno/a ou do grupo de alumnos/as que son sancionados. Respectarase o dereito 

do alumnado ao almorzo no recreo. 

4. No caso de reiteración de faltas leves, e despois de aplicar as medidas da súa competencia, 

o profesor/a notificaralle ao titor/a a necesidade de adoptar outro tipo de medidas. 

 Expulsión da aula: comparecencia inmediata ante a/o xefa/o de estudos. O profesor/a 

que adopta esta medida deberá cumprimentar un parte de expulsión  de aula e asignarlle algunha 

tarefa. Esta medida só se aplicará cando sexa imprescindible para o normal funcionamento da clase 

ou cando a gravidade do acto así o precise.  O alumno/a expulsado irá directamente a xefatura de 

estudos ou a dirección para que se tomen as medidas correctoras adecuadas. 

 Na Xefatura de Estudos levarase un rexistro das infraccións comunicadas. Cando o 

alumno/a acumule un total de tres expulsións de aula na mesma materia seranlle de aplicación a 

corrección g) (ver cadro). E de continuar coa súa conduta improcedente,  a corrección h) das 

medidas correctoras. 

5. Unha vez feitas efectivas as medidas correctoras g) e h), a reiteración nas condutas 

contrarias ás normas de convivencia, poderá provocar a apertura dun procedemento corrector.  

6. O persoal non docente que detecte calquera infracción por parte do alumnado 

comunicarallo ao profesorado de garda ou ao xefe ou xefa de estudos, que tomarán as medidas 

oportunas. 

7. Dado que as condutas leves contrarias á convivencia prescriben no prazo dun mes desde a 

súa comisión, o prazo máximo do que se dispón para xestionar a corrección de tales condutas é dun 

mes. 
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7.2.3. SOLICITUDE DE REVISIÓN E EXECUCIÓN DAS MEDIDAS ADOPTADAS 

As alumnas ou os alumnos ás/aos cales se lles apliquen as medidas correctoras dunha 

conduta contraria ás normas de convivencia recollidas nos niveis 11 e 13 do cadro 2 do apartado 

4.1, deste Regulamento ou, de ser o caso, se fosen menores non emancipadas ou emancipados, as 

persoas proxenitoras ou representantes legais destas/es poderán mostrar o seu desacordo coa súa 

aplicación, no prazo de dous días lectivos, mediante escrito dirixido á dirección do centro que, 

logo de analizar e valorar as alegacións presentadas, ratificará ou rectificará a medida correctora 

A resolución que impoña algunha das medidas correctoras a que se refire o anterior apartado 

1, así como as restantes recollidas no cadro 2 do apartado 4.1 deste Regulamento (de condutas 

leves contrarias á convivencia no centro) pon fin á vía administrativa e será inmediatamente 

executiva. 

 

7.3. MEDIDAS CORRECTORAS DE CONDUTAS GRAVEMENTE PREXUDICIAIS 

PARA A CONVIVENCIA 

 

7.3.1. CADRO DE CONDUTAS, MEDIDAS CORRECTORAS E PERSOAS 

ENCARGADAS DA CORRECCIÓN 
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CONDUTAS GRAVEMENTE PREXUDICIAIS PARA A CONVIVENCIA 

Condutas gravemente prexudiciais para a 

convivencia (art.38 Decreto 8/2015) 

Medidas correctoras das condutas gravemente 

prexudiciais (art.39 e 40 Decreto 8/2015) 

Aplicación das medidas correctoras (art.41 D. 

8/15) 

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, á dignidade da 

persoa, á intimidade persoal e familiar á propia 

imaxe dos demais membros da comunidade 

educativa. 

e) As actuacións que constitúan acoso escolar  

consonte o establecido polo artigo 28 da Lei 

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 haberá de 

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 haberá de realizar os 

deberes ou traballos que se determinen para evitar 

a interrupción no proceso formativo. 

f) Cambio de centro. (Medida correctora de 

carácter excepcional) 

NOTA 1: A proposta de cambio de centro 

A Dirección do centro, por proposta da persoa 

que instrúa o procedemento corrector, impoñerá as 

correccións enumeradas no artigo 39 deste capítulo 

de conformidade cos procedementos previstos no 

capítulo IV do título III deste decreto. 

Unha alumna ou un alumno poderá ser 

readmitida/o nas clases ou no centro antes de 

cumprir todo o tempo de suspensión, se a 

Dirección constata que se produciu un cambio 

positivo na súa actitude e na súa conduta, para o cal 

consignará por escrito no correspondente 

expediente as razón ou motivos que permitiron 

apreciar o antedito cambio na súa actitude e na súa 

conduta. 
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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 equipos informáticos e o software, ou 

aos bens doutros membros da comunidade 

educativa ou de terceiros, así como a súa 

subtracción. 

h) Os actos inxustificados que perturben 

gravemente o normal desenvolvemento das 

actividades do centro, incluídas as de carácter 

complementario e extraescolar. 

i) As actuacións gravemente prexudiciais para 

a saúde e integridade persoal dos membros da 

comunidade educativa do centro, ou a incitación a 

elas.  

j) Portar calquera obxecto, substancia ou 

produto gravemente perigoso para a saúde ou 

integridade persoal de calquera membro da 

comunidade educativa. En todo caso,  reputarase 

indisciplina grave a resistencia ou negativa a 

entregar os obxectos a que se refire o punto 

terceiro do artigo 11 da Lei 4/2011  cando é 

poderá supoñer o cambio de réxime, de 

modalidade ou de materia. 

Cando a persoa instrutora dun procedemento 

corrector propoña á persoa responsable da 

Dirección do centro a imposición a unha alumna 

ou a un alumno da medida correctora de cambio 

de centro, a Dirección deberá comprobar que se 

compren os requisitos  establecidos nos apartados 

precedentes deste artigo,  e logo da comprobación 

de tales circunstancias, comunicará 

inmediatamente a proposta á xefatura territorial  

correspondente, achegándolle o expediente  do 

devandito procedemento corrector. 

A xefa ou o xefe territorial  correspondente, 

logo de analizar  o caso e tendo en conta o 

informe da Inspección Educativa , autorizará, no 

seu 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. 

NOTA 2: Aquelas condutas que atenten 

contra a dignidade persoal doutros membros da 

comunidade educativa, que teñan como orixe ou 

consecuencia unha discriminación ou acoso 

baseado  no xénero, orientación ou identidade 

sexual, ou unha orixe racial, étnica, relixiosa, de 
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requirido para iso polo profesorado. 

k) A reiteración, nun mesmo curso escolar, de 

condutas leves contrarias á convivencia.  

 l) O incumprimento das sancións impostas. 

crenzas ou de discapacidade, ou que se realicen 

contra o alumnado máis vulnerable polas súas 

características persoais, sociais ou educativas 

terán a cualificación de condutas gravemente 

prexudiciais e levarán asociadas como medidas 

correctoras  as establecidas nas alíneas e) ou f)  

do apartado primeiro deste artigo. 
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7.3.2. CONDUTAS DE DISCRIMINACIÓN E/OU ACOSO  

Aquelas condutas que atenten contra a dignidade persoal doutros membros da comunidade 

educativa que teñan como orixe ou consecuencia unha discriminación ou acoso baseado no 

xénero, orientación ou identidade sexual, ou unha orixe racial, étnica, relixiosa, de crenzas ou de 

discapacidade, ou que se realicen contra o alumnado máis vulnerable polas súas características 

persoais, sociais ou educativas, terán a cualificación de condutas gravemente prexudiciais e 

levarán asociadas como medidas correctoras as establecidas nas alíneas 5 e 6 do anterior cadro 3. 

 

7.3.3. A MEDIDA DE CAMBIO DE CENTRO 

A medida correctora de cambio de centro está suxeita a estas circunstancias: 

- Terá carácter excepcional. 

- Poderá supoñer o cambio de réxime, de modalidade ou de materias. 

- Cando a persoa instrutora dun procedemento corrector propoña á persoa responsable da 

dirección do centro a imposición a unha alumna ou a un alumno da medida correctora de 

cambio de centro, a dirección deberá comprobar que se compren os requisitos dos dous 

puntos anteriores e, logo da comprobación de tales circunstancias, comunicará 

inmediatamente a proposta á xefatura territorial correspondente, con achega do expediente 

do dito procedemento corrector. 

- 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. 

- Se a corrección se impón a un alumno do ensino obrigatorio, a Administración procuraralle 

un posto escolar noutro centro docente.. 

- Esta medida correctora non poderá propoñerse 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. (Por estar o IES 

Xelmírez II nunha localidade na que hai outros centros docentes, esta medida pode ser de 

aplicación para o noso alumnado). 
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8. APLICACIÓN DESTAS MEDIDAS CORRECTORAS 

A dirección do centro, por proposta da persoa que instrúa o procedemento corrector imporá 

as correccións enumeradas no apartado 7.3.1 deste documento de conformidade cos 

procedementos previstos no apartado 8.1 do mesmo. 

Unha alumna ou un alumno poderá ser readmitido nas clases ou no centro antes de cumprir 

todo o tempo de suspensión se a dirección constata que se produciu un cambio positivo na súa 

actitude e na súa conduta, para  o cal consignará por escrito no correspondente expediente as 

razóns ou motivos que permitiron apreciar o antedito cambio na súa actitude e na súa conduta. 

 

8.1. PROCEDEMENTOS DE CORRECCIÓN DAS CONDUTAS GRAVEMENTE 

PREXUDICIAIS PARA A CONVIVENCIA 

Podemos clasificar os problemas de convivencia orixinados por condutas gravemente 

prexudiciais para a convivencia en tres tipos con tres ámbitos de actuación específicos para cada 

un deles: 

a) Conflitos con posible solución de mediación. 

b) Condutas ou conflitos sen solución de mediación ás que se lles aplicará o réxime 

sancionador do centro: procedemento conciliado ou procedemento corrector común. 

c) Situacións de maltrato e acoso entre iguais, aplicándoselle a actualización do protocolo 

específico de actuación publicado de acordo coas Instrucións do 17 de xuño de 2013 da 

Dirección Xeral de Educación 

 

8.1.1. ASPECTOS FORMAIS DOS PROCEDEMENTOS CORRECTORES 

No exercicio das funcións de corrección de condutas contrarias á convivencia, a constatación 

de feitos constitutivos de condutas gravemente prexudiciais para a convivencia reguladas no 

apartado 6.2 deste documento deberán formalizarse por escrito, logo da tramitación dos 

procedementos de corrección establecidos no apartado 8.1.  

O documento de constatación dos feitos elaborado polo profesorado considérase, agás proba 

en contrario, acreditación suficiente deles e, polo tanto, contará coa presunción de veracidade de 

acordo co establecido no artigo 11.2 da Lei 4/2011, de convivencia e participación da comunidade 

educativa, e deberá conter como mínimo os seguintes datos: 

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

e) Descrición da acción ou omisión que determina a apertura do procedemento. 

f) A norma que se considere infrinxida, sen que esta mención signifique a cualificación 

definitiva da acción ou omisión que da lugar ao procedemento. 

g) 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. 

h)  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. 

i) Identificación e sinatura da persoa docente que elabore o documento. 

A apertura do procedemento notificarase á nai ou ao pai, á titora ou ao titor legal da alumna 

ou do alumno, ou a este, se fose maior de idade, con indicación da conduta que o motiva, as 
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correccións que puidesen corresponder e o nome da persoa docente instrutora. Así mesmo, 

comunicarase á Inspección Educativa. 

As citacións ás alumnas ou aos alumnos ou, se fosen menores de idade non emancipadas/os, 

tamén ás persoas proxenitoras ou representantes legais destas/es, realizaranse por calquera medio 

de comunicación inmediata que permita deixar constancia fidedigna de terse realizado e a súa 

data. 

A non comparecencia sen causa xustificada das alumnas ou dos alumnos ou, de ser o caso, 

das persoas proxenitoras ou representantes legais delas/es, ou ben a negativa a recibir 

comunicacións ou notificacións, non impedirá a continuación do proceso de corrección. 

As audiencias e comparecencias das nais e pais ou das titoras ou titores legais do alumnado 

menor de idade nos procedementos correctores (conciliado ou común) son obrigatorias para elas e 

eles, e a súa desatención reiterada e inxustificada será comunicada ás autoridades competentes, 

para os efectos da súa posible consideración como incumprimento dos deberes inherentes á patria 

potestade ou á tutela. 

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, e comunicarase igualmente á Inspección Educativa. 

 

8.1.2. PROCEDEMENTO CONCILIADO 

De acordo co establecido no artigo 49.2 do decreto, o procedemento conciliado poderá 

aplicarse de se cumpriren os seguintes requisitos: 

-  Que a alumna ou o alumno responsable dalgunha das condutas gravemente prexudiciais 

para a convivencia recoñeza a gravidade da súa conduta, estea disposta ou disposto a 

reparar o dano material ou moral causado e se comprometa a cumprir as medidas correctoras 

que correspondan. 

- - No caso de que haxa outros membros da comunidade educativa afectados pola súa conduta, 

que estes mostren a súa conformidade a acollerse ao dito procedemento. 

O artigo 49.3. establece que o procedemento conciliado non procederá nos seguintes casos: 

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

- Cando a persoa agraviada ou, para o caso de alumnado menor de idade non 

emancipado/a, as persoas proxenitoras ou representantes legais deste non comuniquen a 

súa disposición a acollerse ao procedemento conciliado. 

- Cando a alumna autora ou o alumno autor da conduta ou, de ser menor de idade non 

emancipada/o, as persoas proxenitoras ou representantes legais desta/e non comuniquen 

a súa disposición para acollerse ao procedemento conciliado. 

- Cando xa se fixese uso deste procedemento de corrección durante o mesmo curso escolar, 

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

O procedemento conciliado só poderá proporse cando se dean os requisitos previstos e 

deberá ser expresamente aceptado pola persoa que presuntamente ten incorrido na conduta que é 

obxecto de corrección, ou polos seus representantes legais se procede. 
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Cando existan diferentes partes implicadas o procedemento deberá ser expresamente 

aceptado por todas elas (ou, de ser o caso, polos seus representantes legais), no prazo máximo 

dun día lectivo, de acordo co establecido no artigo 48 do decreto. Débese ter en conta que, 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. 

No procedemento conciliado actuará unha persoa mediadora, de acordo co regulado no 

artigo 51 do decreto 8/2015. A persoa mediadora non substituirá a instrutora do procedemento, 

senón que colaborará con ela para lograr o achegamento entre as persoas afectadas e o seu 

consenso na medida correctora que se vaia aplicar 

O protocolo de desenvolvemento do procedemento conciliado, de acordo co establecido no 

artigo 50 do Decreto 8/2015, está recollido en diferentes anexos elaborados a tal efecto.  

O procedemento conciliado finalizará unha vez obtido o acordo entre as partes. No caso de 

que non se logre o acordo, continuarase a corrección polo procedemento común. O 

incumprimento por parte da alumna ou do alumno das medidas correctoras acordadas dará lugar á 

corrección da súa conduta mediante o procedemento común, de acordo co artigo 50 do decreto. 

O cumprimento das accións reparadoras dará lugar á finalización do procedemento de 

corrección da conduta contraria á norma de convivencia, segundo o establecido no artigo 20 da 

Lei 4/2011. 

 

8.1.3. PROCEDEMENTO CORRECTOR COMÚN 

Para a instrución do procedemento común, a dirección do centro nomeará un profesor ou 

profesora que actúe como instrutor/a, que non poderá ser en ningún caso o titor ou titora do 

alumno nin profesor ou profesora que imparta aulas no grupo ao que pertence o alumno ou alumna 

sancionado  

A persoa instrutora terá encomendadas as funcións que se establecen no artigo 48 do Decreto 

8/2015: 

Practicar cantas dilixencias considere pertinentes para a comprobación da conduta do 

alumnado e para determinar a súa gravidade e o seu grao de responsabilidade. 

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

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. 

Propor á dirección do centro o arquivamento das actuacións se logo das indagacións 

realizadas considera que non procede corrixir a conduta. 
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Para a instrución do procedemento corrector, a  persoa instrutora disporá de cinco días 

lectivos contados a partir da súa designación, de acordo co establecido no artigo 53 do decreto, 

ao cabo dos cales formulará a súa proposta de resolución e dará audiencia á alumna ou ao 

alumno. Posteriormente 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) circunstancias 

que reduzan ou acentúen a responsabilidade, c) Medidas correctoras que se vaian aplicar e 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. 

O protocolo de desenvolvemento do procedemento conciliado, está recollido nos anexos 

deseñados a tal efecto.  
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9. ACTUACIÓNS, MEDIDAS OU PROGRAMAS 

 

9 1. PREVENTIVO-CONSTRUTIVAS 

 

9.1.1 ACOLLIDA DO ALUMNADO DE PRIMEIRA MATRÍCULA 

 

9.1.1.1. XUSTIFICACIÓN DO PLAN DE ACOLLIDA. 

O plan de acollida é un documento que regulariza a convivencia mediante a atención á 

diversidade, establecendo o procedemento de incorporación do novo alumnado ao centro, xa se 

trate dos alumnos e alumnas que proceden de Primaria como dos alumnos escolarizados 

tardiamente e, en especial o alumnado procedente do estranxeiro, que se considera como un grupo 

con Necesidades Educativas Especiais. 

Para que o proceso de incorporación se realice de maneira adecuada, é necesario considerar 

cada una das particularidades dos nosos alumnos e alumnas, as circunstancias de cada quen 

(capacidade, estilos e ritmos de aprendizaxe, intereses, situación cultural...) coa fin de determinar 

as axudas que precisa e facilitar a integración. Este obxectivo debe  estar presente en todas as 

actuacións do centro coa finalidade de eliminar todo elemento discriminatorio. 

Entre as sinais de identidade do noso centro e que se queren transmitir ao alumnado que está 

escolarizado nel ocupa un lugar fundamental o respecto as persoas e culturas. Compre que a 

comunidade educativa entenda a diversidade dentro da aula como reflexo da diversidade existente 

na sociedade e que o profesorado eduque na tolerancia, no respecto, no diálogo e no valor de 

compartir. No IES Arcebispo Xelmírez II pretendemos educar integrando no proceso de ensino 

aprendizaxe a riqueza que a diversidade nos ofrece. 

No que respecta ao alumnado estranxeiro, o proceso de incorporación ao centro virá 

precedido dun diagnóstico que nos informe das necesidade persoais do alumno/ade carácter a) 

afectivo, b) económico, c) psicolóxico (entre elas, a autoestima) e d) social. E que ademais nos 

aporte información acerca das súas competencias lingüística, cultural e curricular. 

 

9.1.1.2. DESTINATARIOS DO PROGRAMA 

Os destinatarios do Programa de Acollida serán os alumnos de nova matriculación dos 

colexios adscritos ao centro, en réxime ordinario; os alumnos de nova matriculación e os alumnos 

procedentes do estranxeiro. 

Dependendo das situacións específicas de incorporación do alumnado tomaranse as medidas 

pertinentes detalladas no anexo correspondente ao Plan de Acollida. 

9.1.1.3. OBXECTIVOS 

Obxectivos a acadar, que pretende o plan:  
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 Acoller ao alumnado e a súa familia para que coñezan o centro  

 Transmitir a seguridade de que estamos para facilitarlle a integración  

 Realizar o diagnóstico da situación inicial cara a recadar datos que nos permitan o deseño 

da nosa intervención.  

 Acadar a integración afectivo-social dos alumnos e alumnas inmigrantes, tratando de que  

estableza relación cos iguais e cos adultos do centro  

 Se a súa competencia nas linguas da escola fora inadecuada, traballaríase  de xeito 

intensivo para que canto antes puidera entenderse cos membros da comunidade .  

 

9.1.1.4. DISTRIBUCIÓN DAS FUNCIÓNS 

Na seguinte táboa indícase a función que os distintos membros da comunidade educativa 

teñen neste programa: 

Persoa Función que realiza 

Secretario/a Realiza o proceso de matriculación. 

Secretario/a 

ou dirección 

Proporciona as familias a información necesaria de como é o proceso. 

Mostra as instalación do centro e os servizos que ten o centro. 

Xefe/a de 

estudios 

 

Comunicase co titor/a e orientadora e participa na elaboración do plan. 

Facilita os cambios en canto a organización de horarios e persoal dispoñible para 

poder levar a cabo o plan. 

Comunica coas familias ata deixar todo en mans do titor/a. 

Orientadora/or 

 

Media entre a familia e a escola. 

Ten a obriga de facer a avaliación psicopedagóxica e se fora preciso establecer a 

competencia curricular. 

Axuda en cuestión pedagóxicas e se hai que facer intervencións de equipos 

externos ao centro. 

Titor/a 

 

Encargarase da organización dentro da aula , facendo os cambios precisos para 

que o alumno/a estea ben integrado e tratará de realizar actividades encamiñadas 

a integración do alumnado na aula. 

Determinará o grao de coñecementos do alumnado. 

Coordínase co resto dos profesores para facilitar e recibir informes. 

Traballa co grupo. 

Coordina coa familia as acción de acollida, establecendo as bases dunha boa 

relación. 

Animar a familia a que colaboren no proceso de integración do fillo/a, 

facilitando a superación dos obstáculos que podan existir cara a integración. 

Participará da elaboración das medidas a adoptar co alumnado novo e do 

seguimento das mesmas. 

Profesorado 

de apoio 

(PT e AL) 

 

Desenvolve o plan coordinado polo titor/a e informando ao xefe de estudios e 

orientadora. 

Axuda na integración. 

Elabora con todo o equipo docente as adaptacións curriculares individualizadas. 

E                      íf    ,         … 

Fan intervencións directas nas recuperacións do alumnado con problemas de 

aprendizaxe. 

Profesorado Se fora necesaria a intervención levaría a cabo a actuación cara a traballar na 
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de lingua competencia lingüística do alumnado. 

Resto de 

profesorado 

que lle da 

clase 

 

Terá en conta as competencias lingüísticas e se fora preciso elaboraría una 

adaptación non significativas a fin de adecuar as mensaxes orais e as propostas 

das actividades as súas competencias. 

No patio deberase de favorecer situación de xogo cooperativo. 

Faranse as observacións oportunas cara a facilitar ao titor/a a integración do 

alumnado novo. 

O alumno/a 

titor: 

Axuda ao alumnado novo na súa integración dentro da aula. 

O resto do 

profesorado 

e o persoal 

do centro 

 

Axuda na integración. 

Deberá estar informado da cultura, valores, costumes do alumnado acollido e 

fomentar o respecto. 

Transmitir confianza. 

Servir ao resto do alumnado de modelado. 

É fundamental a colaboración de toda a comunidade educativa para crear un clima favorable, 

de acollida e colaboración. Toda a comunidade educativa intentará  responder aos novos retos que 

suscita a pluralidade cultural mediante o asesoramento, a proposta de materias e recursos ou 

actividades de formación. 

 

9.1.1.5. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DO PLAN. 

O seguimento e avaliación do Plan de Acollida deberá realizarse ao final de cada curso por 

parte da Comisión de Coordinación Pedagóxica. En todo caso, compre recordar que este plan 

contempla a acollida tanto do alumnado que se incorpora ao comezo do curso como o adscrito 

pola comisión de escolarización ao longo do mesmo. Cada vez que se matricule un alumno /a 

nova no centro, o titor /a deberá cubrir  a enquisa de avaliación do programa de acollida, que lle 

facilitará o Departamento de Orientación, para poder solucionar as carencias que o mesmo plan de 

acollida poida presentar para ese caso concreto. 

O plan inclúese dentro do plan de acción titorial do centro. 

 

9.1. 2. ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN: 

 

9.1.2.1. FRONTE AO ACOSO ESCOLAR 

Realízanse ao longo de todo o curso de acordo co Plan de Orientación e Acción Titorial. 

Pola súa importancia e pola súa transversalidade, as actividades de prevención e 

sensibilización fronte ao acoso escolar competen e comprometen  a todos os membros da 

comunidade educativa. Non obstante, desde o Departamento de Orientación, a través da 

titoría e coa colaboración da Xefatura de Estudos organizaranse obradoiros, charlas, 

proxección de películas etc, e diversas actividades específicas encamiñadas a dar a 

coñecer e concienciar sobre as consecuencias do acoso escolar ou bullying e as súas 

diferentes manifestacións e o ciberacoso.  Entre elas:  

 Programas de habilidades sociais e resolución de conflitos como prevención ao 

maltrato. 

 Formación de alumnos e alumnas mediadores para que poidan actuar en situacións de 

maltrato. 
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 Difusión  á comunidade educativa do Plan de Convivencia. 

 Talleres de mediación no conflito e prevención de acoso, contemplado dentro do PAT 

e impartido por institucións externas que colaboran co centro. 

 Prevención de acoso escolar a través das diferentes vías, dentro do Plan Director De 

Convivencia. 

 Programa katorce- 18. Charlas  divulgativas para os alumnos de entre 2º e 4º de 

ESO, cun claro obxectivo preventivo das condutas infractoras máis salientables nos 

adolescentes, facendo especial fincapé no acoso escolar, as redes sociais, o maltrato 

f       …                                           viven de preto os adolescentes, 

dando a coñecer  as consecuencias legais e a responsabilidade dos menores nestas.  

 

9.1.2.1.1. ACTUACIÓNS CON ALUMNOS: 

Obxectivos Xerais: 

 Potenciar a transmisión dos valores de tolerancia e cooperación. 

 Previr situacións de violencia e acoso escolar. 

Obxectivos Específicos: 

 Favorecer o autocoñecemento persoal. 

 Favorecer o coñecemento mutuo dos membros do grupo. 

 Tomar conciencia da importancia de coñecer os sentimentos e emocións dos 

compañeiros/as. 

 Tomar conciencia do estimulante que é traballar en grupo e dialogar cos demais. 

Favorecer condutas cooperativas. 

 Favorecer sentimentos de compañeirismo. 

 Coñecer os sentimentos que produce vivir unha situación de malos tratos e 

concienciar ao alumnado do dano destas situacións. 

 Desenvolver a capacidade de análise ante os distintos conflitos que poidan xurdir na 

aula.  

 Concienciar ao alumnado de que todos somos responsables, en maior ou menor 

medida da existencia desas situacións. 

Actuacións 

 Establecer unha sesión semanal/ quincenal de titoría de modo que se cre un espazo no 

que traballar estes obxectivos. 

 Establecer unha rutina para dinamizar o grupo incorporando propostas para a mellora 

da convivencia. 

 Pasar un cuestionario anónimo aos alumnos dos niveis máis sensibles á existencia de 

casos. 

 Uso da titorización entre iguais nas actividades de aprendizaxe para favorecer o 

desenvolvemento de valores tales como a cooperación, a aceptación da diferenza . 
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 Potenciar o desenvolvemento de actividades/traballos de tipo cooperativo, traballo en 

pequeno grupo, para ampliar o currículo, de investigación que logo terá que expoñer e 

compartir co resto da clase. 

 En Educación Física expor actividades e xogos cooperativos con reforzos pola 

cooperación retirada de privilexios (saír do xogo durante un curto período de tempo) 

por non responder de maneira cooperativa. 

 Asignación de responsabilidades sobre actividades que son necesarias para  o grupo. 

Esta asignación será rotatoria e unha boa execución obterá un reforzo social, do 

profesor e do grupo. 

 Acordar normas de aula para prever agresións e ameazas: Taboleiro de anuncios.  

 Realizar "Asembleas de Clase" para o seguimento das normas. 

 Prestar atención ás condutas positivas e reforzalas: Valor do eloxio. 

 Establecer as consecuencias que correspondan polo incumprimento das normas: 

reparacións e sancións.  

 Favorecer a aprendizaxe cooperativa e o traballo en grupo. 

 Crear un clima positivo: Organizar actividades colectivas de dinámicas de grupo, 

excursións titoriais, actividades festivas... 

 Realizar reunións coa familias da titoría. 

 Crear a Comisión de Convivencia da aula: Constituída polo profesorado titor e o 

Alumnado Axudante ou Mediador do grupo (no caso de que o houbese). Revisar o 

ambiente de convivencia e as relacións sociais no grupo-clase, analizar problemas e 

situacións individuais. 

 Recursos educativos para sensibilizar e concienciar contra os malos tratos na escola 

Os expertos consideran que é conveniente comezar a tratar o tema do bullying, acoso 

escolar ou malos tratos entre iguais de forma positiva. É dicir, tratando de  favorecer os bos tratos 

e as relacións positivas entre todas as persoas que conviven no centro. Con ese obxectivo, 

recoméndase desenvolver dende a titoría unha serie de actividades. O Departamento de 

Orientación pode proporcionarlle aos titores que o demanden material elaborado para tal fin. 

 Medidas ante unha situación que pode derivar en  acoso : 

 Falar coa vítima: Importancia de comunicar a súa situación. Garantir a súa 

protección e seguimento do problema. Informarlle dos pasos que se van a dar. 

 Falar seriamente co alumnado agresor: Actuar con rapidez. Mensaxes claras. 

Falar por separado con agresores, despois reunir en grupo. Se a actitude do 

alumnado agresor non é positiva, iniciar a primeira fase do protocolo de 

actuación: coñecemento da situación. Identificación e comunicación (cfr. 

Protocolo para a prevención, detección e tratamento do acoso escolar e o 

ciberacoso). 

a) Adoptar medidas urxentes de protección da vítima, designando unha persoa 

responsable da súa atención e apoio. 

b) Comunicación ás familias do alumnado implicado 
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c) Nomeamento dunha persoa responsable das averiguacións previas 

d) Comunicación a outros profesionais educativos e/ou outros axentes externos. 

 

9.1.2.2. SOBRE A IGUALDADE DE HOMES E MULLERES, A EDUCACIÓN PARA A 

PAZ, SEXUALIDADE, DROGODEPENDENCIA, VIH. HÁBITOS DE VIDA 

SAUDABLES, CONSUMO DE TABACO, ETC. 

Prevense as seguintes actuacións dende a titoría para as que contamos, con frecuencia, coa 

colaboración de institucións e entidades externas sen ánimo de lucro: 

 Obradoiros de habilidades sociais: habilidades cognitivas dilemas morais e toma de 

decisión nas sesión de titoría. 

 Obradoiro de Sexualidade, autoconcepto, toma de decisións traballando aspectos 

como: Coeducación, Discriminación de xénero, Estereotipo sexual, Igualdade de 

xénero, Linguaxe sexista, Roles de xénero, Violencia de xénero (Para este obradoiro 

contamos coa colaboración de IGAXES 3) 

 Obradoiro de  convivencia e relacións no mundo virtual nas sesión de titoría (para 

este obradoiro contamos coa colaboración de QUEROTE). 

 Prevención de violencia de xénero. Participación no Plan Director de Convivencia en 

colaboración coa Dirección Xeral da Policía – Comisaría Local de Santiago de 

Compostela. 

 Obradoiro de Autonomía e Vida Independente. Corresponsabilidade doméstica, 

Igualdade de oportunidades, Prexuízo , Roles de xénero (Coa colaboración do grupo 

ALEIDA) 

 Obradoiro de prevención de drogodependencia (coa colaboración de Cruz Vermella 

de Santiago).  

 Cine fórum sobre a violencia de xénero 

 Conmemoración do Día Internacional contra a Violencia (25 de novembro) e do Día 

da Muller (8 de marzo) con actividades diversas. 

 Prevención lesións medulares ( colaboración con “AESLEME”). 

 Obradoiro de hixiene e saúde. 

 Educación para o ocio: videoxogos e teleadición:- elección de xogos -aprender a ver a 

TV, etc.... visión real do papel que as mulleres desempeñan na actualidade. 

 Obradoiro de prevención de anorexia e bulimia (coa colaboración de ABAGAL). 

 Obradoiro de orientación sobre os perigos e o bo uso de internet e as redes sociais. 

A Educación en Valores e a atención aos Temas Transversais facilita a educación de alumnas 

e alumnos nunhas relacións igualitarias, solidarias, respectuosas, tolerantes, comprensivas e 

críticas que promoven, por si mesmas, a erradicación de calquera tipo de discriminación e 

violencia, incluíndo a violencia de xénero. 

Coeducar, tanto en igualdade de dereitos como de oportunidades, supón que as actitudes e 

valores tradicionalmente considerados como masculinos ou femininos poden ser aceptados e 

asumidos por persoas de calquera sexo e que tanto na escola como na familia téñanse en conta os 

dereitos e as necesidades das nenas, por iso compre incidir nunha orientación profesional non 

sexista, e nunha educación afectivo-sexual orientada a unha convivencia igualitaria. 
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9.1.2.3. A FAVOR DA NON DISCRIMINACIÓN 

O fomento da comprensión e respecto mutuos da diversidade e a loita contra todo tipo de 

intolerancia son prioridades absolutas no Plan de Convivencia do IES Arcebispo Xelmírez II. As 

actitudes e tensións que desembocan en conflitos entre comunidades adoitan estar profundamente 

enraizadas en estereotipos e concepcións erróneas, e unha das tarefas actuais máis urxentes 

consiste en fomentar o coñecemento e a comprensión de culturas diferentes. Para logralo, os 

educadores desempeñamos un papel fundamental. 

Traballarase a non discriminación en sentido amplo, promovendo o respecto ás diferenzas. 

Estre as actuacións orientadas a este obxectivo, propóñense: 

Coñecer as diferentes culturas que hai dentro do grupo de clase. 

 Dar protagonismo ao alumnado estranxeiro  e as culturas minoritarias para 

favorecer a súa integración. 

 Reflexionar sobre como sente un/a alumno/a estranxeiro/a cando se incorpora por 

primeira vez á aula. 

 Fomentar as relacións intercultural no ámbito educativo. 

 Análise da  LEI 2/2014, do 14 de abril, pola igualdade de trato e a non 

discriminación de lesbianas, gays, transexuais, bisexuais e intersexuais en 

Galicia, nas sesión de titorías. 

O papel do noso centro  está relacionado coa función de estimular e orientar aos alumnos e 

alumnas cara ao benestar colectivo e á convivencia cívica e democrática, respectando as 

diferenzas individuais e tentando: 

 Impulsar unha educación de calidade que proporcione á todos os membros da 

comunidade educativa as ferramentas necesarias para un desenvolvemento persoal e 

social exento de desigualdade. 

 Velar pola realización de actividades escolares e extraescolares que inclúan a 

perspectiva de xénero. 

 Realización de programas preventivos para os/as alumnos/as de secundaria: 

   x       ,            ,           x  …                                      

 Elaboración e difusión por parte do grupo de biblioteca en coordinación cos 

departamentos de ámbito lingüístico  dun catálogo de libros e materiais didácticos 

non sexistas.  

 Realización de sesións de  xogos e actividades que promovan a igualdade entre os  

alumnos e alumnas. 

 Valoración e Apoio ás actividades culturais con mulleres como protagonistas ao 

longo da historia  a través de :exposicións, libros, adquisición 

 Organización de actividades  para a aprendizaxe da lingua (Grupo de adquisición das 

linguas).  

 Prestación de servizos de atención social, psicolóxica a alumnado e familias 

inmigrantes en colaboración cos servizos sociais do concello. 
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 Fomentar o acceso á información e ao emprego ao alumnado e familias do Instituto 

que se atopen en risco de exclusión través do asesoramento, información e 

orientación académica e laboral específica (programas específicos). 

 

                                                     LIDADES E 

COMPETENCIAS SOCIAIS (ART. 24.1) 

As habilidades sociais ou o que tecnicamente se coñece como conduta asertiva consiste en 

pedir o que queres e negarte ao que non queres dun modo axeitado. Conseguir as túas metas sen 

danar a outros. Estas habilidades sociais que requiren determinadas  destrezas nas relacións cós 

demais, competencias sociais, nacen das interaccións cos outros, da participación activa en 

diferentes contextos e implican relacións sociais exitosas. 

A falta de habilidades sociais incide directamente na conflitividade nas aulas, xa que un 

desenvolvemento insuficiente neste terreo permite que afloren no alumnado condutas agresivas e 

as relacións interpersoais se volvan conflitivas. Esta clase de situacións mediatizan a percepción 

da vida da aula e condicionase a percepción do clima global do centro. Para evitalo é preciso 

poñer en marcha este programa de habilidades sociais con carácter preventivo, xa que o 

desenvolvemento das habilidades sociais está directamente relacionado cun axeitado 

funcionamento psicolóxico, académico e social. Polo tanto, promovendo as competencias sociais 

e cívicas do alumnado, estaremos facendo prevención de diferentes problemas: desaxustes 

psicolóxicos, problemas emocionais e escolares, condutas disruptivas, violencia, inicio temperá 

                    f        … Ao mesmo tempo, posibilítase o axuste e adaptación social e 

persoal (actuar competentemente, relacion          f                       …) dos alumnos e 

alumnas e favorécese a construción da súa propia identidade e o seu benestar persoal e 

interpersoal. 

Tendo en conta que a conduta interpersoal apréndese e desenvólvese, e polo tanto pode 

ensinarse e modificarse, debemos aproveitar o centro escolar –o ámbito social no que os rapaces e 

rapazas pasan gran parte do seu tempo  relacionándose entre si e co profesorado- como un espazo 

para o ensino axeitado, é dicir, intencional e directo, das habilidades sociais. É neste contexto e na 

relación cos iguais, onde por medio de estratexias de intervención axeitadas, posibilitamos que os 

rapaces e rapazas adquiran e practiquen unha serie de condutas e habilidades sociais, como por 

exemplo: escoitar activamente, pedir desculpas, dar unha queixa, facer unha crítica, expresar unha 

loanza, disentir, ser empático, asertivos, resistirse ás presións do grupo e moitas outras. 

 

9.1.2.5. ESCOLA DE NAIS E PAIS  

A Escola de nais e pais é para o IES Arcebispo Xelmírez II un espazo de información, 

formación e reflexión dirixido a pais e nais, sobre aspectos relacionados coas funcións parentais. 

Polo tanto, é un recurso de apoio ás familias con menores para que poidan desenvolver 

adecuadamente as súas funcións educativas e socializadoras, e superar situacións de necesidade e 

risco social. Trátase dun dos programas de carácter preventivo que contribúen a modificacións de 

condutas e á adquisición de pautas saudables de dinámica familiar. Concibido como unha 

estratexia de formación que se ofrece desde o campo da Educación para Persoas Adultas e que 

situamos dentro do campo da Educación Non Formal Socio-Participativa, trata de acadar os 

seguintes Obxectivos:  
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 Propiciar espazos de reflexión sobre situacións cotiás e sobre criterios básicos de 

funcionamento do grupo familiar. 

 Analizar as diferentes etapas que percorre unha familia no seu ciclo vital. 

 Favorecer a comunicación no grupo familiar e coa contorna comunitaria, facilitando a 

creación de redes sociais. 

 Promover o coñecemento das características evolutivas e necesidades do neno e do 

adolescente. 

 Dotar aos pais e nais de recursos e habilidades que posibiliten un crecemento integral 

dos fillos e do grupo familiar. 

 Detectar canto antes as problemáticas do grupo familiar ou dalgún dos seus membros. 

 Promover a participación consciente e activa dos membros do grupo no proceso de 

ensino e aprendizaxe desde os distintos roles. 

 Ser un espazo de debate. 

 Favorecer o diálogo na unidade familiar. 

 Recibir e analizar información de interese ou actualidade. 

 Reflexionar sobre as nosas condutas e ensaiar reaccións fronte aos problemas e 

conflitos cotiáns previsibles no núcleo familiar. 

 Analizar os valores e pautas de comportamento que sustentan as nosas condutas de 

relación e protección familiar. 

 Establecer de forma socio-participativa estratexias de prevención. 

O seu desenvolvemento pode proxectarse de forma continuada ou ben con intervalos durante 

un período de tempo. As reunións terán lugar no espazo reservado polo centro a tal efecto. A  

organización do proceso formativo é variable e depende dos recursos e das demandas das 

familias. Vai dirixido a un colectivo determinado, preferente de pais e nais , pero podería abrirse a 

axentes sociais que aborden temáticas relacionadas con este campo. 

 

9.1.3. ORGANIZACIÓN DA VIXILANCIA NOS RECREOS, ENTRADAS, SAÍDAS E 

CAMBIOS DE CLASE 

Tal como se establece no Plan Xeral Anual, as gardas do alumnado transportado son 

realizadas do seguinte xeito: Dous profesores, preferentemente os que teñan garda a primeira hora 

lectiva, realizan a atención ao alumnado transportado, xunto co cargo directivo de garda nese 

momento e, do mesmo xeito, á saída dous profesores (preferentemente de garda a última hora) 

realizan esta atención, xunto co cargo directivo de garda; o profesorado coordínase para verificar 

de xeito efectivo, aínda que permanecendo dentro do recinto escolar, os aspectos fundamentais do 

funcionamento do transporte 

O profesorado de garda atenderá que durante as entradas e saídas e nos tempo de lecer: 

O alumnado entre no centro con puntualidade e se conduza gardando a debida orde as 

entradas e saídas. 

Será responsabilidade de cada profesor ou profesora controlar a asistencia e puntualidade do 

alumnado da súa clase. 
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Cada profesor ou profesora pechará a súa aula ao rematar a súa clase. Será responsabilidade 

do profesorado de garda comprobar que as aulas están pechadas, preferentemente antes dos 

recreos e ao final da xornada lectiva. 

En horario lectivo non se permitirá abandonar o recinto escolar a ningún alumno ou alumna 

sen a autorización expresa da familia, que no caso de ser menor de idade virá recollelos. O 

profesorado de garda vixiará o respecto a esta norma. 

Durante os recreos, só o alumnado de bacharelato, con autorización das familias, ten 

permitida a saída do recinto escolar. O profesorado de garda vixiará que ningún alumno ou 

alumna non autorizado abandone o recinto. 

O uso dos dispositivos móbiles está expresamente prohibido nos períodos lectivos. O 

profesorado de garda velará pola observancia desta norma. 

O profesorado de garda velará polo respecto ás normas de convivencia do centro durante os 

recreos e as entradas e saídas do centro.  

O profesorado de garda vixiará que o alumnado non permaneza nos corredores da primeira e 

segunda planta durante os recreos. 

O profesorado de garda garantirá que o alumnado que permanece no vestíbulo principal do 

centro mantén a debida orde.  

 

9.1.4. A CAFETERÍA COMO ESPAZO DE CONVIVENCIA. 

 

9.1.4.1. OBXECTIVOS 

- Facer da cafetería un espazo habitable durante os recreos. 

- Reducir os conflitos que se podan producir durante ese período. 

- Inculcar no alumnado valores como a orde e o respecto mutuo, para o bo funcionamento 

dos espazos públicos. 

- Conseguir que a cafetería manteña esta  orde  sen a presenza  de profesorado de forma 

permanente 

 

9.1.4.2. NORMAS  

- Respectar a cola para que te atendan. 

- Falar cun ton moderado. 

- Non usar dispositivos móbiles. 

- Respectar as  indicacións do persoal da cafetería, do profesorado de garda e do persoal 

non docente. 

- O alumnado  atenderase exclusivamente nos  recreos, nunca nos intercambios de clase. 

- Os bocadillos quentes deben encargarse antes dos recreos. 

 

9.2. PARA A RESOLUCIÓN DE CONFLITOS 

 

9.2.1. VÍA CONCILIADORA 

 

http://centros.edu.xunta.es/iesarcebispoxelmirez2/


 

   

 

50 de 70 

Plan de Convivencia. IES Arcebispo Xelmírez II. Santiago de Compostela 

IES Arcebispo Xelmírez II 
Irmandiños 15, 15704. Santiago de Compostela 

981561435 / 981561835  981557065 
ies.arcebispo.xelmirez.2@edu.xunta.es 

http://centros.edu.xunta.es/iesarcebispoxelmirez2/ 

 

 

9.2.1.1. AULA DE CONVIVENCIA INCLUSIVA.  

A x f                                  v v            f          “       z              

educativa do alumnado a que se lle suspendese o dereito de asistencia á clase, no marco do 

                             z        f                      ”   

A aula de convivencia é un                    f              “             v v  ”, 

pretende ofrecer tempos de reflexión ó alumnado e espazos inclusivos para a xestión dos conflitos 

no centro para axudar ao desenvolvemento de capacidades reflexivas e de ferramentas para 

traballar con outros, para resolver os conflitos de maneira pacífica e establecer os acordos que 

regulen a vida en común Trátase dun unha aula non estable e con vocación de substituír o tempo 

de expulsión, con apoios e formación específica, que busquen reincorporar ao alumnado á súa 

propia aula no menor tempo posible, tal como se establece no artigo 19 da Lei 4/2011, do 30 de 

xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa. O Decreto 8/20015 , do 8 de 

xaneiro polo que desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da 

comunidade educativa no artigo 25 e no artigo 8.4.d) regula o réxime de funcionamento das aulas 

de convivencia inclusiva. 

Obxectivos aula convivencia inclusiva: 

 Dotar ao centro de espazos e tempos para axudar ao alumnado a xestionar os conflitos 

de xeito pacífico e reflexivo. 

 Ofrecer unha resposta educativa ao alumnado que, pola reincidencia das súas 

condutas contrarias ás normas, debe ser privado de asistencia durante determinadas 

horas, materias ou días 

 Xestionar de xeito coordinado os conflitos do centro ofrecendo respostas adaptadas 

ao grupo clase, ao historial previo, ás condicións socio familiares. 

 Mellorar o clima de convivencia do Centro en todos os espazos escolares (aula, 

corredor, patio) 

 Crear espazos novos para aprender a resolver os conflitos de xeito pacífico, reflexivo, 

dialogado e transformador. 

 Educar para a vida, é dicir, para a integración satisfactoria na comunidade. 

 Potenciar as relacións interpersoais de cada participante coa súa contorna social. 

 Mellorar a conduta do alumno/a en cuestión. 

Características da aula: 

 Terá unha dobre vertente, reflexiva e de traballo 

 Só se atenderá un alumno/a de cada vez. Excepcionalmente dous. 

 O profesorado de garda será o responsable da aula, contando coa axuda do equipo 

directivo e a orientadora. 

 Para que se tome esta medida será necesario que se tivesen tomado 3 amoestacións 

por escrito e que se deixe constancia escrita delas, así como das medidas correctoras 

aplicadas.  
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 O número de veces que un alumno ou alumna poderá ser derivado á aula inclusiva 

será de dúas, agás que a persoa titular da dirección ou da xefatura de estudos, ou ben 

o titor ou titora consideren o contrario. 

 A dirección será a encargada de decidir a derivación dun alumno ou alumna á aula . 

 A derivación á aula incluirá tamén traballo de tipo familiar 

 O alumno ou alumna acudirá á aula con material curricular actualizado, que será 

revisado e avaliado polo profesor da materia. 

 

 

 

Criterios pedagóxicos para a atención educativa na aula de convivencia inclusiva: 

Os criterios pedagóxicos para a atención educativa do alumnado na aula de convivencia 

inclusiva son: 

 Compartir cos demais 

 Rexeitar a violencia 

 Escoitar para atender e aprender 

 Resolución de conflitos de forma pacífica 

 

Proceso de incorporación: 

O director ou directora ou a persoa titular da xefatura de estudos convocará unha reunión co 

orientador/a e o titor/a do alumno/a. 

Analizaranse as condutas, as medidas previas que se tomaron e as posibilidades que existen. 

Deixaranse por escrito as conclusións (Ficha de envío á aula de inclusión). 

Unha vez tomada a decisión de derivar ao alumno á aula inclusiva, seguiranse os seguintes 

pasos: 

 O titor/a comunicaralle á familia a decisión e preguntará se están conformes. Deben a)

entender que o feito de que o alumno/a vaia á aula implica que eles adquiren o compromiso 

de colaborar e acudir ás sesións que se considere oportunas. Rexistro escrito (Ficha de 

compromiso da familia). 

e) O titor/a comunícalle ao alumno/a a decisión, 

f) Unha vez que se teña a conformidade da familia, procédese a informar ao profesorado. A 

xefatura de estudos pedirá ao profesorado do grupo que faciliten material de traballo no 

prazo máximo de dous días. Este traballo será entregado na xefatura e colocado nunha 

carpeta co nome do alumno/a no ficheiro da aula (Ficha de tarefas para o alumnado 

sancionado). 

g) A orientadora elaborará un programa específico de actividades de reflexión e resolución de 

conflitos. 

h) A orientadora establecerá un horario no que se repartan horas de traballo das materias, 

horas de traballo sobre habilidades sociais e o tempo de recreo. Este horario colgarase no 

taboleiro da aula e na sala de profesores e profesoras. 

http://centros.edu.xunta.es/iesarcebispoxelmirez2/


 

   

 

52 de 70 

Plan de Convivencia. IES Arcebispo Xelmírez II. Santiago de Compostela 

IES Arcebispo Xelmírez II 
Irmandiños 15, 15704. Santiago de Compostela 

981561435 / 981561835  981557065 
ies.arcebispo.xelmirez.2@edu.xunta.es 

http://centros.edu.xunta.es/iesarcebispoxelmirez2/ 

 

 

i) A xefatura de estudos informará ao profesorado de garda dos días de inicio e fin da estancia 

do alumno na aula. 

j) Previamente á incorporación do alumno/a á aula, a orientadora reunirase con el e coa 

familia. 

k) O profesor de garda acudirá á aula na hora que lle corresponda. Consultará no horario as 

actividades a realizar e instará ao alumno a realizalas. Ao remate da hora, fará constar na 

folla de seguimento as actividades realizadas e a actitude do alumno/a (Rexistro de control 

de asistencia do alumnado). 

l) A orientadora acudirá á aula nas horas asignadas ao traballo sobre habilidades sociais. 

Tamén establecerá horas de traballo coa familia (Ficha de auto-observación e 

compromiso). 

m) Ao rematar o tempo que o alumno/a tiña que pasar na aula, reuniranse o titor, a orientadora 

e a xefatura de estudos para analizar o desenvolvemento da medida. (Ficha de seguimento 

do alumnado da aula inclusiva). 

O proceso anterior realizarase tamén co alumno e coa familia. 

Avaliación 

Na reunión trimestral de coordinación de convivencia, revisaranse aqueles alumnos/as que 

acoden á aula de convivencia, controlando as clases e o motivo polo que asisten. 

Ao final de curso, o profesorado avaliará a aula de Convivencia para tentar mellorar e 

introducir posibles modificacións. 

 

9.2.1.2. MEDIACIÓN. 

A mediación como instrumento de mellora nas relacións interpersoais e a xestión dos seus 

conflitos é un campo cada vez máis estendido en moitos ámbitos, dende o xurídico ata o escolar. 

No marco do Plan de Convivencia: A mediación proporciona unha saída construtiva aos conflitos 

de cada día. Ademais, favorece: 

 A prevención dos conflitos.. 

 O crecemento persoal.. 

 A mellora do ambiente do centro.. 

 A participación activa e responsable do alumnado na vida do centro. O traballo conxunto dos 

diferentes sectores da comunidade educativa..  

 O fomento da educación para a paz.. 

 A democratización das actividades do Centro. 

Son estes, aspectos que forman parte dos obxectivos de todo Plan de Convivencia, polo 

tanto, debe quedar recollido este servizo, a mediación, como aposta fundamental para a 

consecución dos obxectivos do Plan. 

A mediación enténdese como un proceso de resolución de conflitos no que as dúas partes 

enfrontadas recorren voluntariamente a unha terceira imparcial a fin de chegar a un acordo 

satisfactorio para as partes. É un método que procura a busca de solucións evitando o 

antagonismo entre vencer e gañar. A implementación da mediación no centro non suspende a 
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normativa do mesmo que regulamenta as normas,  e mesmo as faltas e sancións, senón que é un 

instrumento máis que intervén nas relacións dos membros da comunidade educativa. É por iso 

que para a posta en marcha de cada novo proxecto cómpre a revisión dos distintos instrumentos 

normativos vixentes no centro a fin de evitar a ambigüidade ou a arbitrariedade na aplicación dun 

ou doutro procedemento para conflitos semellantes. 

 

Características da mediación 

 Debe ser voluntaria. 

 Regulaméntase por regras de confidencia. 

 Cómpre un seguimento dos acordos das partes. 

 Cómpre formación inicial e permanente das persoas mediadoras. 

 Precisa difusión e aceptación por parte da comunidade educativa. 

 Precisa uns recursos determinados, tempo e espazo adecuado. 

 

Finalidade da mediación 

A finalidade xeral do programa de mediación é mellorar o clima de convivencia do centro, 

sobre todo, en: 

 Reducir a hostilidade. 

 Promover os procesos de respecto mutuo. 

 Eliminar a violencia e o carácter destrutivo da   conflitividade. 

 Desenrolar habilidades sociais nos  alumnos e alumnas. 

Obxectivos da mediación 

 Establecer a mediación como vía de negociación de forma habitual para que sexa 

adoptada como  método de resolución de conflitos. 

 Aprender a negociar e a chegar a acordos respectando as posicións diferentes. 

 Aprender a escoitar e a falar xa sexa intentando convencer ou aceptando as posturas 

contrarias. Non ter problema en  recoñecer que os argumentos contrarios teñen máis 

peso cós propios. 

 Aprender a respectar os acordos. 

 

O equipo de mediación 

O equipo de mediación ha de estar constituído por profesorado e alumnado e poderase contar 

nalgunhas ocasións con persoal alleo á comunidade educativa, como axentes sociais, persoal do 

centro de saúde ou do plan socio-comunitario, con formación adecuada para iso. 

En canto ao profesorado que forma parte do equipo de mediación saliéntase que: 

 A súa participación é voluntaria 

 Debe ser profesorado con relacións fluídas cos demais membros da comunidade 

educativa, en especial co alumnado 
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 Un dos membros do equipo ha de formarse na detección de dificultades e problemas que 

poida ter o  alumnado pertencente ás minorías, xa sexa xitano, xa inmigrante. 

 En canto ao alumnado que participa no grupo de mediación procurouse xa en momentos 

anteriores  que fosen estudantes  de distintos niveis e tivesen un compromiso co centro 

que xustificase a súa elección. Formouse en conceptos, técnicas e ferramentas propias da 

mediación. Cómpre que para o curso próximo se inclúa unha persoa do grupo de 

inmigrantes para que sirva de referencia para o alumnado que vén de fóra. 

 

Funcións do grupo de mediación 

 Colaborar coa comisión de convivencia do Consello Escolar no desenvolvemento das 

súas funcións. 

 Procurar a formación en mediación de todos os seus membros. 

 Colaborar coas titorías para establecer un plan de actuación en grupos especialmente 

conflitivos. 

 Difundir no centro a súa existencia para converterse nun equipo de referencia na 

resolución de conflitos. 

 

Cando recorrer á mediación 

A posibilidade de recorrer á mediación engádese ás outras fórmulas existentes no centro para 

a resolución de conflitos e pode ser: 

 Como un tratamento previo naqueles conflitos para as NOFC requiriría algún tipo de 

sanción. Neste caso se non se resolve o conflito a través da mediación  continuaría o 

proceso polas canles establecidas nas NOFC. 

 Como fórmula única naqueles casos nos que sen transgredir ningunha norma do 

centro existe algún conflito que sería beneficioso para as partes poder resolver. 

 Como tratamento posterior a unha sanción do centro, neste caso sería unha medida 

reparadora que permitiría dialogar e contrastar os puntos de vista das partes 

involucradas. 

 

Casos mediables e casos non mediables 

Os conflitos non son sempre da mesma natureza e da mesma gravidade por iso haberá casos 

nos que non será posible acudir á mediación como instrumento de solución.  

 Casos mediables: 

- Os casos de condutas tipificadas como levemente prexudiciais para a convivencia 

- Casos  tipificados como gravemente prexudiciais para a convivencia. 

- Nos supostos menos graves de situación de acoso.( art 30 Lei 4/2011). 

 Casos non mediables: 

- Cando xa existe agresión física ou ameazas con grave violencia. 

- As humillacións graves, acosos, intimidación con matices sexistas, raciais ou xenófobos. 
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- Aqueles casos que xa utilizaran a mediación dúas veces durante o mesmo curso e sexan 

reincidentes en condutas contrarias á convivencia. 

 

9.2.2. VÍA NORMATIVA 

 

9.2.2.1. PROTOCOLO DE ABSENTISMO ESCOLAR 

 

Conceptos: 

Absentismo: O absentismo é a ausencia ao centro escolar sen causa debidamente xustificada 

do alumnado en idade de escolarización obrigatoria supor ao dez por cento  do horario lectivo 

mensual. 

Protocolo de intervención en caso de absentismo: O protocolo de absentismo é o 

instrumento educativo que describe, específica e contén o conxunto de actuacións coordinadas 

que se activan cando se produce un caso de absentismo escolar, coa finalidade de garantir a 

asistencia do alumnado aos centros educativos. 

 

Medidas preventivas: 

 Prevención xeral 

O centro educativo, en relación coa promoción da asistencia a clase do alumnado e co éxito 

escolar, debe: 

a) Promover actuacións que faciliten o achegamento ao centro das familias e do 

alumnado en risco de exclusión. 

b) Ofertar medidas e recursos que favorezan o desenvolvemento do alumnado e 

compensen as carencias ou dificultades que poida presentar, especialmente no 

que ten que ver coas medidas de reforzo e apoio, coa adaptación dos materiais e 

cun currículo adaptado. 

c) Desenvolver nas aulas metodoloxías promotoras da inclusión. 

d) Facer uso das tecnoloxías da información e da comunicación para un contacto 

fluído entre o centro e as familias e para a comunicación inmediatas das posibles 

incidencias. 

e) Facilitar a presenza das familias no centro. 

f) Impulsar a colaboración con outros organismos e institucións que participan na 

atención, educación e desenvolvemento das e dos menores. 

g) Participar en programas específicos de mellora da calidade e do éxito escolar do 

alumnado. 

 Prevención nos instrumentos específicos de planificación do centro educativo 

O centro educativo debe: 

 Reflectir no Plan xeral de atención á diversidade as actuacións, medidas e/ou programas 

para atender a diversidade. 
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 Incluír nos plans de acción titorial actuacións que faciliten a presenza das familias no 

centro, que as informen da obrigatoriedade que teñen os seus fillos e fillas de asistir a 

clase e do procedemento para comunicar e xustificar as faltas de asistencia. 

 Establecer nos seus programas de acollida actuacións específicas para o alumnado e as 

familias de nova incorporación. 

A orientadora ou orientador do centro educativo, ademais de velar pola inclusión das 

actuacións anteriores, deberá asesorar á comunidade educativa sobre as posibles medidas e 

recursos destinados a facer realidade a presenza do alumnado no centro.  

 

Control da asistencia a clase e rexistro das ausencias 

 Control de asistencia á clase 

O control de asistencia do alumnado a clase deberá realizarse diariamente por parte do 

profesorado correspondente, que rexistrará as posibles ausencias segundo o procedemento 

establecido polas normas de organización do centro.  Estas ausencias serán introducidas no 

XADE segundo o procedemento establecido no centro. 

 Xustificación das faltas de asistencia a clase do alumnado 

A xustificación das faltas de asistencia a clase do alumnado realizarase,  ante o profesor titor 

por parte da nai, do pai ou das persoas titoras legais, acompañando o documento acreditativo da 

circunstancia que xustifique a ausencia. Dita xustificación deberá realizarse dentro dos cinco días 

seguintes á ausencia do alumnado a clase. 

 Rexistro das faltas de asistencia a clase xustificadas 

O profesorado titor rexistrará no XADE, a xustificación das faltas de asistencia do alumnado 

a clase do seu alumnado. 

 Seguimento das faltas de asistencia a clase do alumnado e a súa comunicación 

a) O profesorado titor deberá comunicar aos pais, ás nais ou ás persoas titoras legais 

do alumnado todas as faltas de asistencia a clase cada mes, dentro dos primeiros 

cinco días naturais do mes seguinte e diferenciando as faltas xustificadas das non 

xustificadas. 

b) Cando o número de faltas sen xustificar do alumnado presente un número 

significativo ( máis de cinco horas), o profesorado titor convocará a nai, o pai ou 

as persoas titoras legais da alumna ou do alumno a unha reunión , coa finalidade 

de analizar a situación que se está a producir e tratar de corrixila, evitando que se 

produza a apertura de expediente . O alumno ou alumna poderá asistir  á referida 

reunión. Desta reunión levantará acta o profesor titor. 

c) Todos os contactos coa nai, co pai ou coas persoas titoras legais do alumnado que 

presente un número significativo de faltas de asistencia sen xustificar deben 

comunicarse por escrito a Xefatura de Estudos. 

d) Cando o número de faltas sen xustificar dun alumno ou alumna sexa significativo, 

o profesorado titor fará chegar  por correo certificado e con rexistro de saída á 
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nai, ao pai ou titores legais, o informe de faltas de asistencia xerado polo XADE. 

Nos demais casos, o informe enviarase a través do alumno ou alumno, que deberá 

devolver o resgardo firmado pola nai, polo pai ou polos titores legais,  ao 

profesorado titor. 

 

 Expediente disciplinario 

 Concepto 

Por expediente de absentismo enténdese o conxunto de documentos nos que se recollen as 

actuacións derivadas da aplicación do protocolo de absentismo. 

O expediente de absentismo custodiarase na secretaría do centro educativo, formando parte 

do expediente da alumna ou do alumno . A ese expediente iranse incorporando, de ser o caso, 

todos aqueles documentos que teñan algunha relación coa súa tramitación. 

 Procedemento 

Inicio do expediente 

Cando unha alumna ou alumno presente un número de faltas de asistencia a clase sen 

xustificar superior ao dez por cento do horario lectivo dun determinado mes, o profesorado titor 

proporá, co visto e prace da dirección do centro educativo, o inicio dun expediente de absentismo 

e comunicará a situación á Xefatura de estudos. O inicio do expediente deberá realizarse , como 

máximo, dentro dos sete días naturais seguintes á data na que as faltas de asistencia a clase sen 

xustificar superaron o dez por cento do horario lectivo mensual.  

Tramitación do expediente 

Activado o protocolo de  absentismo, a Xefatura de estudos recollerá información de todos os 

profesionais que realizan algunha actuación e incorporaraa ao rexistro de contactos. 

1) O profesorado titor convocará a nai, ao pai ou as persoas titoras legais da alumna ou 

alumno a unha entrevista para analizar e resolver a situación, de ser o caso. Desa 

reunión levantará acta o profesorado titor. 

2) Se coa intervención do profesorado titor se reconduce a situación, paralizarase o 

proceso e arquivarase o expediente. 

3) O profesorado titor informará a Xefatura de estudos dos resultados da reunión anterior. 

En caso de que non se producise o arquivo do expediente, a Xefatura de estudos 

convocará a nai, ao pai ou as persoas titoras legais da alumna ou alumno a unha 

entrevista para analizar a situación creada e  tratar de buscar unha solución, e levantará 

acta desa reunión. De reconducirse a situación , paralizarase o proceso e arquivarase o 

expediente. 

4) A Xefatura de estudos cubrirá o rexistro de cumprimento das distintas actuacións 

establecidas no expediente de absentismo  

5) De non producirse o arquivo do expediente nalgunha das actuacións anteriores , a 

dirección do centro educativo notificarao ao Servizo Territorial de Inspección 

Educativa de A Coruña  e ao Concello de residencia da alumna ou do alumno xunto coa 

listaxe de faltas de asistencia a clase non xustificadas e o rexistro de cumprimento das 
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actuacións e dos prazos nas que se desenvolveron. Esta comunicación producirase no 

prazo dos trinta días naturais desde o inicio do expediente de absentismo. 

  

Notificación dos indicios de desprotección 

Con independencia da realización das acción previstas neste protocolo, en calquera momento 

no que o profesorado do centro educativo aprecie indicios de desprotección nun alumno ou nunha 

alumna deberá poñelo , inmediatamente, en coñecemento do Concello de residencia do alumno ou 

da alumna, ou ben notificalo a través do Rexistro Unificado de Maltrato Infantil (RUMI) 

https://rumi.benestar.xunta.es. 

 

Confidencialidade e protección de datos 

A obtención de datos de carácter persoal do alumnado e das familias, o deber destas persoas 

de colaborar na obtención da información necesaria para garantir o dereito do alumnado á 

educación básica e obrigatoria, o tratamento deses datos e a súa cesión a outras instancias, 

axustaranse ao previsto na disposición adicional 23ª da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de 

Educación. 

As persoas que teñan acceso a esa información están suxeitas ao deber de sixilo e 

confidencialidade. 

Toda a información a que se refire este protocolo só poderá utilizarse para os fins previstos 

nel. 

 

9.2.2.2. PROTOCOLO DE ACOSO ESCOLAR 

En primeiro lugar, o centro prestará especial atención en poñer en práctica todas as medidas 

preventivas posibles (entres elas as indicadas no punto 6.1.2.1 deste documento) para evitar que 

se chegue a situacións de acoso escolar. 

A pesar diso, en caso de chegar a situacións de acoso escolar, o centro debe responder de 

forma dilixente para evitar que continúe o dano á vítima, así como para adoptar as medidas 

correctoras ó/á acosador/a, facendo especial fincapé no aspecto educativo das medidas adoptadas. 

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia ten 

establecido un Protocolo Xeral de prevención, detección e tratamento do Acoso Escolar e 

Ciberacoso, e de xeito máis específico foron dadas a coñecer unhas Instrucións do 17 de xuño de 

2013 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa. Nestes 

documentos figuran medidas preventivas, tal como sinalabamos máis arriba, pero tamén se 

establece un protocolo de actuación, que se concreta en catro fases: 

•          f     C ñ             ituación. Identificación e comunicación. 

• S       f     R              f          R x       

• T        f     A            f                                

• C      f     S             v                                R x       
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Será o director ou directora do centro, ou persoa do equipo directivo en quen delegue, a 

persoa encargada de dirixir todas as actuacións que se explicitan a continuación. Debe facerse 

especial fincapé en que todas as actuacións se levan a cabo coa máxima confidencialidade 

posible. 

Para levar a cabo as dilixencias en cada unha das fases, o centro establecerá unha serie de 

modelos de documentos que figuran como anexo deste Plan de Convivencia. 

 Primeira fase. Coñecemento da situación. Identificación e comunicación. 

Esta fase concrétase nas seguintes actuacións: 

1)  Comunicación sobre unha posible situación de acoso escolar 

Todo o procedo comeza coa comunicación, por parte de calquera persoa da comunidade 

escolar da existencia dunha posible situación de acoso escolar. Iso deberase facer da forma máis 

discreta e confidencial posible polo medio que se considere máis oportuno: caixa de suxestións do 

centro, comunicación a un adulto (especialmente no caso de alumnado que o dá a coñecer na 

casa), comunicación ó titor, comunicación a un membro do equipo directivo... 

En todo caso, a información sobre esta posible situación de acoso debe chegar o director ou 

directora do centro. 

2) Medidas urxentes de protección á presunta vítima 

Ante a sospeita dunha situación de acoso escolar, a primeira medida que debe levar a cabo o 

director ou directora do centro é a protección da presunta vítima do xeito que resulte máis 

efectivo, adaptándose ás circunstancias de cada caso. Se é preciso mesmo se poderá paralizar 

temporalmente o resto de actuacións se houbese sospeitas de que iso resultaría perigoso para a 

presunta vítima. 

3) Designación dunha persoa responsable da atención e apoio á presunta vítima  

Dentro das medidas de protección á presunta vítima de acoso, o director ou directora 

nomeará un profesor ou profesora do centro que actúe como responsable de apoiar e protexer á 

presunta vítima. 

4) Primeira comunicación ás familias do alumnado implicado  

O director ou directora do centro deberá comunicar ás familias do alumnado implicado a 

existencia da sospeita dunha situación de acoso escolar, solicitando a súa colaboración. Debe 

valorarse especialmente que estas comunicacións non poñan en perigo a seguridade da presunta 

vítima. 

5) Nomeamento dunha persoa responsable da tramitación 

O director ou directora nomeará de entre o profesorado do centro, unha persoa que sexa a 

encargada de levar a cabo todos os trámites conducentes a esclarecer os feitos ocorridos, de tal 

modo que se poida saber se en realidade houbo ou non un caso de acoso escolar. 

É desexable que esta mesma persoa sexa a encargada de tramitar o correspondente 

expediente disciplinario se procedese. 

6) Comunicación a outros profesionais educativos e/ou outros axentes externos  
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Se o director ou directora o considerase oportuno, poderase solicitar a colaboración doutros 

membros da comunidade educativa ou alleas ó centro. Igualmente, se a gravidade dos feitos así o 

aconsellan, deberase informar ás autoridades educativas e xudiciais. 

Segunda fase. Recollida de información. Rexistro. 

A persoa nomeada como instrutora do proceso será a encargada de levar a cabo esta fase. A 

finalidade será obter a máxima información necesaria para coñecer os feitos ocorridos. O profesor 

instrutor ou profesora instrutora utilizará as fontes de información que poidan ser máis 

convenientes para ese caso sen perder de vista, en todo caso, a seguridade da vítima. 

Esta recollida de información pode obterse polos seguintes medios: 

 Entrevistas a persoas, sexa individuais ou en grupo: presunta vítima, presunto/a 

agresor/a, familias de ambos, compañeiros, testemuñas, observadores etc. 

 Observación propia, consulta de documentación sobre sucesos anteriores etc. 

 Solicitude de asesoramento técnico, sexa a órganos do propio centro (especialmente ó 

departamento de orientación), sexa a profesionais ou organismos educativos externos ó 

centro. 

Débese ter en conta que, xunto cun posible acoso físico, tamén pode darse un ciberacoso, 

polo que o/a instrutor/a tentará tamén recoller información que permita saber se existe acoso por 

medio das TIC. 

 

 

 Terceira fase. Análise da información e adopción de medidas. 

O profesor ou profesora encargado da instrución do proceso deberá organizar e estudar toda a 

información obtida para poder chegar á conclusión de se houbo ou non un caso de acoso. A 

conclusión desta investigación debe ser comunidade ó director ou directora do centro, quen, se 

considerase que se trata dun caso de acoso escolar, decidirá as medidas que cómpre adoptar. 

Se é un caso de acoso escolar, estariamos ante unha conduta gravemente prexudicial para a 

convivencia do centro e obriga á apertura do correspondente expediente disciplinario. Se se abre 

este proceso, debe ser comunicado ó alumnado implicado (e ás súas familias se son menores de 

idade) á Inspección Educativa e ó titor ou titora do alumnado implicado. Naqueles casos nos que a 

gravidade dos feitos así o recomenden, deberanse informar tamén ás autoridades externas ó centro 

(policía, garda civil, fiscalía de menores, servizos sociais etc) 

Proceda ou non a apertura dun expediente disciplinario, o profesor ou profesora instrutor do 

proceso propoñerá unha serie de medidas que se poñerán en marcha no centro, enfocadas ó 

alumnado implicado e ás súas familias. Estas medidas, que deberán ser coñecidas e autorizadas 

polo director ou directora do centro deberán ter un carácter educativo, tendentes á reflexión, á 

eliminación dos comportamentos non axeitados e a reparar o dano causado. Estas medidas poden 

agruparse do seguinte modo: 

 Medidas de protección á vítima (máis alí das medidas adoptadas na primeira fase do 

proceso) 

 Medidas reeducadoras para persoa ou persoas agresoras 
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 Medidas correctora para a persoa ou persoas agresoras 

 Outras medidas que se poidan levar a cabo co grupo-clase, cos espectadores-

observadores, coas familias dos implicados ou co equipo docente do centro. 

Cuarta fase. Seguimento e avaliación das medidas adoptadas. Rexistro. 

O director ou directora, ou persoa en que delegue, deberá un seguimento da situación, para o 

que se observará o comportamento da vítima, dos acosadores ou acosadoras e do grupo no seu 

conxunto, tentando valorar se as medicas correctores deron resultado e se a vítima deixou de ser 

acosada. 

De forma esquemática, o protocolo de actuación o acoso escolar presenta a seguinte 

estrutura: 
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10. SUSPENSIÓN DA APLICACIÓN DAS MEDIDAS CORRECTORAS 

(COMPROMISO EDUCATIVO PARA A CONVIVENCIA) 

Poderá considerarse a suspensión das medidas correctoras adoptadas e, mesmo no caso da 

suspensión do dereito á asistencia ás clases, un alumno ou alumna poderá ser readmitido antes de 

cumprir o prazo de suspensión se a dirección constata que se produciu un cambio positivo na súa 

actitude. Neste caso xustificarase por escrito, no expediente correspondente, as razóns que 

permitiron apreciar o cambio e que, en consecuencia, motivaron a suspensión da medida 

correctora.  
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11. PRESCRICIÓN DAS CONDUTAS A CORRIXIR E DAS MEDIDAS 

CORRECTORAS. 

As condutas levemente prexudiciais para a convivencia no centro, prescriben nun prazo dun 

mes a contar dende a data na que a conduta se leva acabo. As condutas gravemente prexudiciais 

para a convivencia no centro, prescriben aos catro meses da súa comisión. No caso de que a 

conduta contraria (grave ou leve) sexa continuada, o prazo de prescrición no comezará a contar 

ata que esta non cese. 

O prazo de prescrición das condutas gravemente prexudiciais para a convivencia, 

interromperase –co coñecemento do/a interesado/a- a apertura dun procedemento para a 

corrección da conduta e, no caso de producirse a caducidade do procedemento, reiniciarase o 

cómputo do prazo da prescrición. 

As medidas correctoras previstas para as condutas gravemente prexudiciais para a 

convivencia nos centros docentes, prescriben ao ano da firmeza en vía administrativa da 

resolución que as impón. As medidas correctoras das condutas levemente contrarias á 

convivencia, prescriben aos catro meses. 
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12. DIFUSIÓN, SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DO PLAN DE CONVIVENCIA 

A elaboración,  difusión, seguimento e avaliación do plan de convivencia é responsabilidade 

da comunidade educativa.  Suxírense responsabilidades concretas para os distintos órganos de 

dirección e coordinación: 

RESPONSABLES FUNCIÓNS 

EQUIPO 

DIRECTIVO 

 

1. Garantir e transmitir os criterios básicos en relación ao deseño 

e implementación do plan. 

2. Supervisar a elaboración, posta en práctica e avaliación do plan  

3. Aprobar o plan  

4. Asignar responsabilidades e funcións 

5. Planificar e xestionar os recursos e a formación necesarios para 

levar a cabo o plan  

6. Animar e apoiar ás persoas especialmente implicadas no  plan 

CONSELLO  

ESCOLAR 

 

1. Aprobar o Plan de Convivencia. 

2. Verificar que as Normas de Convivencia establecidas se 

adecúen á realidade do centro. 

3. Velar polo correcto exercicio dos dereitos e respecto aos 

deberes do alumnado. 

5. Asegurarse que a resolución de conflitos se atén á normativa 

vixente. 

COMISIÓN DE  

CONVIVENCIA 

 

1.Promover que as actuacións no centro favorezan a convivencia, 

o respecto, a tolerancia, o exercicio efectivo dos dereitos e o 

cumprimento dos deberes 

2. Propoñer as medidas que considere oportunas para mellorar a 

convivencia no centro. 

3. Propoñer as medidas a incluír no Plan de Convivencia do 

Centro. 

4. Impulsar entre os membros da comunidade educativa o 

coñecemento e a observancia das Normas de Convivencia. 

5. Avaliar periodicamente a situación da convivencia no centro e 

os resultados de aplicación das Normas de Convivencia. 

6. Informar das súas actuacións e dos resultados das avaliacións 

realizadas, ao Claustro de Profesores e profesoras e ao Consello 

Escolar polo menos dúas veces ao longo do curso.  

COMISIÓN DE 

COORDINACIÓN  

PEDAGÓXICA  

1. Coordinar a implementación do plan nos aspectos que proceda. 

XEFATURA DE  1. Coordinar a definición dos elementos do Plan que lle 
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ESTUDOS 

 

corresponda. 

2. Implementar no plan os aspectos nos que teña que tomar parte. 

3. Difundir os elementos do Plan que teñan que ver coa súa posta 

en práctica e aplicación. 

4. Aplicar os elementos do plan que sexan da súa competencia 

conforme ao definido nas NOFC e na  lexislación que aplique en cada 

momento 

DEPARTAMENTO  

DE 

ORIENTACIÓN 

 

1. Participar na elaboración do plan de convivencia na medida que 

lle corresponde 

2. Fomentar dende as súas funcións propias (asesoramento, 

intervención ante alumnos con condutas disruptivas, elaboración do 

PAT...) o desenvolvemento do plan 

3. Estudar e coordinar a aplicación dalgún programa específico 

relacionado co plan de convivencia 

4. E                                           v      ,          

    ,      x              v        x       (   v              , 

E E    , E E      ) 

TITORES 

 

1.  Coordinar as actuacións do equipo docente do seu grupo de 

alumnado, respecto á aplicación do plan de convivencia, como 

inmediato responsable do desenvolvemento do proceso educativo 

tanto do grupo como de cada alumno en particular. 

2. As funcións propias de comunicación e coordinación coa 

familia, da marcha do alumno ou alumna e a aplicación de medidas 

concretas definidas no Plan. 

3. Responsabilizarse das accións que se desenvolvan a través dea 

acción titorial. 

EQUIPOS  

DOCENTES 

 

1. Participar no proceso de elaboración e avaliación do plan na 

medida que lle corresponda  

2. Difundir o plan entre o alumnado e as familias, e poñelo en 

práctica nos aspectos que lle corresponda. 

3. Coordinarse con equipos de etapas anteriores e posteriores para 

unificar criterios de actuación . 

FAMILIAS 1. Colaborar co desenvolvemento do Plan de Convivencia do 

centro. 

2. Informar sobre accións que detecten que estean relacionadas coa 

convivencia en el centro aos oportunos responsable para a toma de 

medidas se procede. 

3. Levar a cabo unha intervención, cando proceda, enfocada a 

contribuír co adecuado clima de convivencia no centro, a partir das 

indicacións consensuadas e co afán de colaborar na mellora da 
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convivencia. 

 

Con respecto a avaliación:  

1. Realizouse unha avaliación inicial ao comezo do proceso. 

Obxectivo: Recadar información significativa sobre o punto de partida (análise da realidade 

do centro) e establecer elementos de referencia para futuras avaliacións. Esta avaliación foi 

realizada polo Equipo Directivo e a Comisión de Convivencia e tivéronse en conta os resultados 

das enquisas realizadas pola Consellería de Cultura, Educación e O.U. 

Avaliación anual, que se plasmará na Memoria anual do Centro.  

Obxectivo: Verificar o grao de consecución dos obxectivos, de realización das accións e de 

satisfacción dos destinatarios coa fin de incorporar as correccións e melloras precisas na 

Programación Xeral do ano seguinte. 

Os axentes responsables desta avaliación serán o Equipo directivo, os responsables indicados 

na grella anterior e os destinatarios. 

Avaliación final: 

Obxectivo: Valorar a aplicación do plan e a súa eficacia.  
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13. NORMATIVA EN MATERIA DE CONVIVENCIA ESCOLAR.  

 

Lei 8/1985, do 3 de xullo, reguladora do dereito á educación (LODE) 

Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación coas modificacións introducidas pola Lei 

Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa (LOE-LOMCE) 

Instrucións do  31 de xaneiro de 2014 da Dirección Xeral de Educación, Formación 

Profesional e Innovación Educativa 

Lei 27/2005, do 30 de novembro, de fomento da educación e a cultura da paz 

Orde do 17 de xullo de 2007 pola que se regula a percepción da compoñente singular do 

complemento específico por función titorial e outras función docentes. 

Circular 8/2009 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación 

Educativa, pola que se regulan algunhas medidas de atención á diversidade para o alumnado 

de Educación Secundaria Obrigatoria. 

Circular 10/2010 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación 

Educativa pola que se ditan as instrucións para coordinar as actuacións e establecer as 

accións prioritarias dos servizos de orientación educativa e profesional na Comunidade 

Autónoma de Galicia. 

Lei 4/2011, do 30 de xuño de convivencia e participación da comunidade educativa 

Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do 

alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as 

ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. 

Lei 2/2014, do 14 de abril, pola igualdade de trato e a non discriminación de 

lesbianas, gays, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia 

Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de 

convivencia e participación da comunidade educativa en materia de convivencia escolar. 

Lei 30/1992, do 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do 

Procedemento Administrativo Común 

Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal 
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14. ANEXOS 

Existen, a disposición dos profesionais responsables, en cada caso, da súa tramitación, 

documentos anexos deseñados para facilitar e unificar, conforme aos procedemento establecido, a 

tramitación das seguintes actuacións: 

1. Parte de incidencias. 

2. Protocolo para a apertura e tramitación dun procedemento corrector:  

a) Conciliado, b) Común 

3. Protocolo de Acoso Escolar 

4. Protocolo de Absentismo Escolar. 

5. Plan de Acollida. 

6. Aula de Convivencia Inclusiva 

7. Programa de Mediación. 
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NOTA: Este documento foi aprobado polo Consello Escolar en sesión ordinaria o día 8 de 

xuño de 2016. Entrou en vigor a partir do día seguinte á súa aprobación. 
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