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INTRODUCIÓN 

 Estas normas teñen por obxecto establecer as pautas de convivencia entre os diferentes 

sectores que compoñen a comunidade educativa, recoller os dereitos que cada un deles 

posúe, formular os mecanismos de representación e ser un instrumento que axude á formación 

humana e académica do alumnado. 

 A comunidade educativa será a encargada de corrixir e sancionar calquera agresión 

física ou moral aos compoñentes da mesma en asuntos relacionados co centro. A violencia 

exercida contra un membro desta comunidade é un ataque a todos os que a conforman, sen 

prexuízo das medidas civís ás que teñen dereito. 

 Estas normas realizaranse de acordo co lexislado na LEI 4/2011, do 30 de xuño, de 

convivencia e participación da comunidade educativa, implementado polo decreto 8/2015, de 8 

de xaneiro; así como o Regulamento Orgánico dos Institutos de Ensino Secundario (Decreto 

324/1996) e en consonancia co Plan de Convivencia do Centro (aprobado en Consello Escolar 

o 17 de abril de 2018). 

 

TITULO  PRELIMINAR: ESTRUTURA ORGANIZATIVA DO CENTRO 

 

Artigo 1: ÓRGANOS DE GOBERNO  

1.1.- Órganos de goberno: 

 a) Colexiados: 

- Consello Escolar. 

- Claustro de Profesorado. 

 b) Órganos unipersoais: 

- Dirección. 

- Vicedirección.  

- Xefatura de Estudos. 

- Secretaría.  
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1.2.- Órganos de coordinación docente: 

- Comisión de Coordinación Pedagóxica (CCP). 

- Departamentos Didácticos. 

- Departamento de Orientación. 

- Departamento de actividades complementarias e extraescolares. 

- Xunta de avaliación. 

- Equipos docentes 

1.3.- Alumnado 

- Xunta de Delegados 

- Delegados de grupo 

- Asociacións de Alumnado. 

1.4.- Profesorado. 

1.5.- Persoal non docente 

- De Administración e Servizos (PAS) 

1.6.- Familias 

- Asociación de nais e pais de alumnos/as (ANPA) 

 

Artigo 2. FUNCIONAMENTO DOS ÓRGANOS DE GOBERNO 

2.1  Funcións do Consello Escolar: 

Están reguladas polo artigo 127 da LOMCE (LO 8/2013, de 9 de decembro, para a 

mellora da calidade educativa) e as reguladas no artigo 5 do D 8/2015, de 8 de xaneiro, polo 

que se desenvolve a Lei 4/2011, de 4 de xuño. 

 

2.2  Membros: 

O Consello Escolar estará composto polos seguintes membros:  

a) O director ou directora, que será o seu presidente.  
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b) O xefe ou xefa de estudios, e, de ser o caso, o xefe ou xefa de estudios de 

nocturno.  

c) Un concelleiro ou representante do concello do municipio no que estea situado o 

instituto.  

d) Sete profesores elixidos polo claustro.  

e) Tres representantes dos pais ou nais de alumnos.  

f) Catro representantes do alumnado.  

g) Un representante do persoal de administración e servizos.  

h) O secretario ou secretaria ou, se é o caso, o administrador ou administradora do 

instituto, que actuará como secretario do consello, con voz, pero sen voto. 

 

2.3  Reunións do consello escolar: 

O Consello escolar reuniranse preceptivamente en sesión ordinaria unha vez por 

trimestre e sempre que os convoque o seu presidente ou o solicite un terzo, polo menos, dos 

seus membros. Neste último caso, o presidente realizará a convocatoria no máximo de 20 días 

a contados desde o seguinte día a aquel no que se presente a petición. A sesión celebrarase 

como máximo no prazo dun mes a contado desde o día seguinte á entrega da petición de 

convocatoria. En todo caso reuniranse ó inicio e remate de curso. 

 

2.4  Funcións do Claustro de Profesorado:  

Están reguladas no artigo 129 da LOE (LO 2/2006, de 3 de maio, de Educación) e as 

reguladas no artigo 7 do D 8/2015, de 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, de 4 

de xuño. 

 

2.5  Reunións do claustro: 

O Claustro reunirase preceptivamente en sesión ordinaria unha vez por trimestre e 

sempre que os convoque o seu presidente ou o solicite un terzo, polo menos, dos seus 

membros. Neste último caso, o presidente realizará a convocatoria no máximo de 20 días a 

contados desde o seguinte día a aquel no que se presente a petición. A sesión celebrarase 
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como máximo no prazo dun mes a contado desde o día seguinte á entrega da petición de 

convocatoria. En todo caso reuniranse ó inicio e remate de curso. 

 

2.6  Funcións dos Órganos unipersoais: 

- Dirección: función reguladas no artigo 132 da LOMCE e as reguladas no artigo 

8.2 do D 8/2015, de 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, de 4 de xuño. 

- Vicedirección: función establecidas no artigo 28 do D 324/1996, de 26 de xullo.  

- Xefatura de Estudos: función establecidas no artigo 31 do D 324/1996, de 26 de 

xullo e o artigo 8.4 do D 8/2015, de 8 de xaneiro. 

- Secretaría:  función establecidas no artigo 32 do D 324/1996, de 26 de xullo  

 

2.7  Funcións da Comisión de coordinación pedagóxica. 

As súas funcións están recollidas no artigo 77.2 do D 324/1996, de 26 de xullo. 

 

2.8 Membros da CCP:  

A CCP estará integrada polo director ou directora, que será o seu presidente, o xefe ou 

xefa de estudos, os xefes de departamento, o coordinador/a do equipo de normalización 

lingüística, o profesor ou profesora de apoio a alumnos e alumnas con NEAE, o coordinador/a 

do equipo da biblioteca e, o coordinador/a de formación en centros de traballo; actuará como 

secretario/a un membro da comisión, designado polo director ou directora, oídos os restantes 

membros. 

 

2.9 Reunións da CCP: 

O CCP reunirase preceptivamente en sesión ordinaria unha vez por trimestre e sempre 

que os convoque o seu presidente ou o solicite un terzo, polo menos, dos seus membros. 

Neste último caso, o presidente realizará a convocatoria no máximo de 20 días a contados 

desde o seguinte día a aquel no que se presente a petición. A sesión celebrarase como 

máximo no prazo dun mes a contado desde o día seguinte á entrega da petición de 

convocatoria. En todo caso reuniranse ó inicio e remate de curso. 
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2.10 Funcións dos Departamentos Didácticos: 

As funcións dos departamentos didácticos están recollidas no artigo 73 do D 324/1996, 

de 26 de xullo. 

 

2.11 Funcións do Departamento de orientación: 

As súas funcións do Departamento de Orientación están recollidas nos artigos 55 e 57 

do D 324/1996, de 26 de xullo. 

 

2.12 Funcións do Departamento de actividades complementarias e extraescolares:  

As súas funcións do Departamento de actividades complementarias e extraescolares 

están recollidas no artigo 66 do D 324/1996, de 26 de xullo. 

 

2.13 Funcións da Xunta de avaliación:  

Son funcións, ademais das establecidas na lexislación, as seguintes: 

 Tratamento en común da situación individual e/ou do grupo de alumnado. 

 Elevar propostas e informes aos órganos do centro. 

 Unificar os criterios pedagóxicos segundo as características do grupo de 

alumnos/as. 

 

2.14 Reunións da Xunta de avaliación: 

Son establecidas pola Xefatura de Estudos, segundo o calendario aprobado no Claustro 

de inicio de curso,  e convocaranse a lo menos unha por trimestre e a maiores unha avaliación 

inicial no mes de outubro. 

As cualificacións de cada grupo deberán estar introducidas no XADE como mínimo 24 

horas de antelación a sesión de avaliación, para facilitar toda a información previa ao titor/a. 
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TITULO  I: NORMAS RELATIVAS Á COMUNIDADE EDUCATIVA 
 
Artigo 3: 

3.1.- Todos os integrantes da comunidade educativa están obrigados ó recoñecemento e 

respecto dos dereitos de todos os seus membros conforme ás disposicións legais vixentes. 

3.2.- Respectarase a dignidade, integridade, intimidade, ideas e crenzas de todos os membros 

da comunidade educativa. 

3.3.- Non se discriminará a ningún membro da comunidade escolar por razón de nacemento, 

raza, sexo ou calquera outra circunstancia persoal ou social. 

3.4.- Aprenderanse habilidades pacíficas e non violentas na resolución de conflitos.  

3.5.- Procurarase un ambiente de diálogo. O diálogo directo e respectuoso con todos é sempre 

mellor que o desprezo e as malas maneiras. 

3.6.- Participarase na vida e funcionamento do centro. 

3.7.- Débese acudir ó centro debidamente aseado. 

3.8.- A vestimenta deberá ser axeitada ao ámbito formal no que convivimos. 

3.9.- Respectaranse as pertenzas dos demais membros da comunidade educativa, asemade 

respectaranse os bens públicos. 

3.10.- O respecto ás instalacións, mobiliario e material do centro será obxectivo permanente da 

conduta de todos os seus membros. 

3.11.- Durante o recreo as aulas permanecerán pechadas. O alumnado dispón para o seu lecer 

do patio, da cafetería, da biblioteca e a planta baixa do edificio principal. 

3.12.- Entre clases o alumnado sairá da aula que quedará pechada. Neste tempo, o 

profesorado de garda atenderá aos corredores con prioridade na planta primeira e segunda do 

edificio principal e as aulas de FP básica. 

3.13.- Todos os membros do centro colaborarán para que nos corredores, aulas, obradoiros e 

demais dependencias estean permanentemente en bo estado e limpas. Por isto o consumo de 

bebidas e comidas quedará restrinxido ao patio, cafetería e o corredor da planta baixa do 

edificio principal. 



 

 
 8 

3.14.- De acordo coa Lei 42/2010 de medidas sanitarias fronte ó tabaquismo e reguladores da 

venda, o subministro, o consumo e a publicidade dos produtos de tabaco, existe prohibición 

absoluta de fumar dentro de recinto escolar.  

3.15.- Dentro do IES está totalmente prohibido a tenencia, compra e/ou consumo de bebidas 

alcohólicas, substancias estupefacientes, ou calquera outra ilegal.  

3.16.- Non se realizarán actividades prexudiciais para a saúde nin se incitará a elas. 

3.17.- Non se debe elevar o ton de voz no interior do centro, e non se realizarán xogos, 

carreiras e calquera outra acción que deteriore a orde do IES ou que moleste aos demais. 

 

TÍTULO II: NORMAS RELATIVAS AO ALUMNADO 

CAPÍTULO I: Dereitos do alumnado 

 
Artigo 4.-  Recoñécenselle ao alumnado os seguintes dereitos: 

Segundo a Disposición final primeira, da Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, na súa 

actualización do 29 de xullo de 2015, que modifica o artigo 6 da Lei Orgánica 8/1985, de 3 de 

xullo, reguladora do Dereito á Educación, queda redactado da seguinte maneira: 

4.1.- Todo o alumnado ten os mesmos dereitos e deberes, sen máis distincións que as 

derivadas da súa idade e do nivel que estean a cursar. 

4.2.- Todo o alumnado ten o dereito e o deber de coñecer a Constitución Española e o 

respectivo Estatuto de Autonomía, co fin de formarse nos valores e principios recoñecidos 

neles. 

4.3.- Recoñécense ao alumnado os seguintes dereitos básicos: 

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

personalidade. 

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

c) A que a súa dedicación, esforzo e rendemento sexan valorados e recoñecidos con 

obxectividade. 

d) A recibir orientación educativa e profesional. 

e) A que se respecte a súa liberdade de conciencia, as súas conviccións relixiosas e as 

súas conviccións morais, de acordo coa Constitución. 
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f) Á protección contra toda agresión física ou moral. 

g) A participar no funcionamento e na vida do centro, de conformidade co disposto nas 

normas vixentes. 

h) A recibir as axudas e os apoios precisos para compensar as carencias e 

desvantaxes de tipo persoal, familiar, económico, social e cultural, especialmente no 

caso de presentar necesidades educativas especiais, que impidan ou dificulten o 

acceso e a permanencia no sistema educativo. 

i) Á protección social, no ámbito educativo, nos casos de infortunio familiar ou 

accidente 

4.4.- Segundo o artigo 7 da Lei 4/2011, de 30 de xuño, de convivencia e participación da 

comunidade educativa, recoñécense: 

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 da lei 4/2011. 

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

conflitos e, en xeral, a participar na toma de decisións do centro en materia de 

convivencia. 

4.5.- E, a maiores, sen menoscabar a normativa vixente, tamén ten dereito a:  

a) Á igualdade e non discriminación por razón de sexo, raza, condición económica, 

conviccións políticas ou relixiosas, así como por calquera discapacidade física ou 

psíquica. 

b) Á avaliación obxectiva do seu rendemento. 

c) Á liberdade de expresión e conciencia. 

d) Á seguridade e hixiene debidas no recinto escolar. 

e) Á reserva debida sobre as circunstancias persoais e familiares do mesmo. 
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f) Á participación no funcionamento do centro, na actividade escolar e mesmo na 

xestión, de acordo co disposto na lexislación referente ós consellos escolares. 

g) Á elección mediante voto secreto e directo dos seus representantes no Consello 

Escolar. 

h) A reunirse no recinto escolar no horario do centro, para tratar asuntos relacionados 

co instituto. 

i) Ó uso do instituto para actividades de carácter escolar ou extraescolar, coidando da 

súa conservación e do uso correcto do mesmo. 

 

Artigo 5- Segundo o Título V do Decreto 324/1996, de 26 de xullo, o conxunto de 

representantes do alumnado constitúe a Xunta de Delegados que ten os seguintes dereitos: 

5.1.- A exercer as súas funcións como delegado e a non ser sancionado por isto. 

5.2.- A coñecer as actas do consello escolar e calquera outra documentación administrativa 

que afecte ó alumnado, agás aquela que puidera afectar ó dereito á intimidade ou ó 

desenvolvemento normal dos procesos da avaliación. 

5.3.- Uso dun espazo do centro para celebrar as reunións precisas para o desenvolvemento da 

súa función. 

 

Artigo 6.- Segundo o Título VII do Decreto 324/1996, de 26 de xullo, O alumnado, no IES ten 

dereito a asociarse e mesmo a crear asociacións. Estas asociacións poderán:  

a) Elevar propostas ó Consello Escolar para a elaboración do proxecto educativo e ó equipo 

directivo para a elaboración da programación xeral anual.  

b) Informar ó Consello Escolar daqueles aspectos da marcha do instituto que consideren 

oportuno.  

c) Informar ós asociados da súa actividade.  

d) Recibir información, a través dos seus representantes no Consello Escolar, sobre os temas 

tratados nel.  

e) Elaborar informes para o Consello Escolar por iniciativa propia ou por petición deste.  

f) Elaborar propostas de modificación do regulamento de réxime interior (NOF).  
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g) Formular propostas para a realización de actividades complementarias que, unha vez 

aceptadas, deberán figurar na programación xeral anual.  

h) Coñecer os resultados académicos referidos ao centro e a valoración que deles realice o 

Consello Escolar.  

i) Recibir un exemplar da programación xeral anual e do proxecto educativo, e as súas 

modificacións.  

j) Recibir información sobre os libros de texto e os materiais didácticos adoptados polo 

centro.  

k) Fomentar a colaboración entre todos os membros da comunidade educativa.  

l) Facer uso das instalacións do centro nos termos que estableza o Consello Escolar e a 

lexislación vixente. 

 

Artigo 7.- O alumnado ten dereito a manifestar a súa discrepancia respecto ás decisións 

educativas que lles afecten. Se a devandita discrepancia é de carácter colectivo, a canle é o 

delegado ou Xunta de Delegados. 

 

Artigo 8.- O alumnado pode participar, como voluntario, nas actividades do centro. 

 

CAPÍTULO II: Deberes do alumnado. 

 

Artigo 9.-  Recoñécenselle ao alumnado os seguintes deberes: 

Segundo o artigo 7.2 da Lei 4/2011, de 30 de xuño, de convivencia e participación da 

comunidade educativa, recoñécense: 

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. 
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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, sen menoscabo da lexislación vixente, establecemos os seguintes deberes: 

i) Ter un trato respectuoso con todos os membros da comunidade educativa. 

j) Non agredir, insultar e humillar aos seus compañeiros. 

k) A asistencia a clase é obrigatoria para todo o alumnado do centro. Só se poderá faltar en 

casos excepcionais e debendo xustificar as faltas de asistencia achegando un xustificante de 

modelo oficial e canta documentación se requira. 

l) O alumnado debe ser puntual na entrada a clase, incorporándose a ela cando chegue o 

profesorado. 

m) O alumnado que se encontren deambulando polo centro en períodos lectivos será devolto a 

clase por calquera profesor/a e non poderán estar na cafetería. 

n) O alumnado só poderá facer fotocopias durante o recreo, salvo permiso do profesorado. 

o) No retraso ou ausencia dun docente, o delegado/a deberá ir buscar un profesor/a de garda 

na sala de profesorado. 

p) Se algún alumno/a necesita realizar unha chamada telefónica, deberá ser autorizado polo 

docente correspondente. 

q) Non está permitida no recinto escolar a activación de teléfonos móbiles nin de calquera outro 

aparello electrónico. O uso indebido destes aparellos suporá o apercibimento e recollida 

destes, que serán devoltos polo xefe/a de estudos só aos nais/pais/titores do alumnado. Estes 

aparellos poderán ser empregados polo alumnado coa indicación previa do profesorado na súa 

sesión lectiva. 
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r) Está totalmente prohibido gravar imaxes e sons que non estean previamente autorizadas 

polo equipo directivo. O uso de imaxes e sons obtidos no instituto deben estar restrinxidos ó 

ámbito escolar, non estando permitido a súa difusión por medios alleos ao centro, sen 

autorización expresa das persoas afectadas ou no seu caso, dos seus pais/nais, titores legais 

ou a dirección do instituto. Independentemente das actuacións legais que por este motivo se 

poidan promover, a nivel interno poderase incoar o correspondente expediente, se fora o caso. 

s) A clase debe manterse limpa e ordenada e o alumnado debe coidar do material do que fai 

uso. Non se pode comer nin beber no interior da mesma, só na cafetería, no patio e na planta 

baixa do edificio A (principal). 

t) O alumnado está na obriga de permanecer no centro durante todo o horario lectivo, no lugar 

específico indicado polo profesorado. 

u) Non se poderá abandonar o recinto escolar durante o horario lectivo, salvo motivo de forza 

maior, que se xustificará coa autorización expresa do pai/nai ou titor legal. Se un responsable 

legal dun alumno/a quere recollelo durante o período lectivo deberá cumprimentar o impreso 

que estará a súa disposición en conserxería para tal fin. Queda excluído desta norma o 

alumnado maior de idade. 

v) Aqueles alumnos con comportamento disruptivo e/ou incorrecto  poderán ser excluídos de 

participar en actividades complementarias e extraescolares. 

w) Se algún alumno non participa nunha actividade complementaria ou extraescolar debe asistir 

a clase. 

x) Está totalmente prohibido a suplantación da personalidade e a falsificación ou subtracción de 

documentos académicos. 

y) O acceso á cafetería só está permitido no recreo e fóra das horas lectivas.  

z) Uso dos xogos no instituto está restrinxido ás horas de recreo ou nas gardas. Permítese, 

neste caso, o uso de xogos educativos, xadrez ou damas, se o profesor/a de gardas o estima 

oportuno. Non está permitido o uso de xogos de azar no recinto escolar, nin as apostas. 

aa) O alumnado non poderá abandonar a aula sen o permiso do profesorado.  

bb) Os alumnos/as deben deixar os seus vehículos motorizados no aparcadoiro exterior, nos 

casos das bicicletas deberán deixalas no espazo habilitado para tal fin, non podendo circular 

con elas polo recinto escolar. 

cc) O alumnado debe manter unhas actitudes de traballo, para isto debe: 
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I. Traer o material de cada materia. 

II. Manter a atención no desenvolvemento da clase, facilitando a explicación 

ao profesorado e cando interveña algún compañeiro/a. 

III. Seguir as instrucións que indique o profesorado. 

dd) O alumnado debe sentarse sempre no lugar que o profesorado lle asigne. 

ee) O comportamento do alumnado nas actividades complementarias e extraescolares debe 

ser axeitado, de modo semellante ao esixido no ámbito escolar. Neste sentido, se algún 

alumno/a presenta unha conduta claramente disruptiva, debe ser apartado da actividade, 

debendo ser os pais ou titores legais (previamente advertidos) os que decidan o procedemento 

para retornar ao alumno/a ao instituto, facéndose cargo dos custos. No caso de que o 

comportamento colectivo sexa negativo, o profesorado ao cargo do grupo, poderán tomar a 

decisión de finalizar a actividade. 

ff) A sala de profesorado é un espazo de uso restrinxido para docentes e persoal de 

administración e servizos do centro, polo tanto non se permitirá a entrada a ningún alumno/a 

nin nai/pai ou titor legal, e se fose precisa algunha xestión por parte do alumnado neste recinto, 

esta deberá ser mediada por un profesor/a. 

 

TÍTULO III: NORMAS RELATIVAS AO PROFESORADO 
 

Artigo 10.- Os profesores realizarán as seguintes funcións baixo o principio de colaboración e 

traballo en equipo. 

 

Artigo 11.- Funcións do profesorado (artigo 91 da LO 8/2013, de 9 de decembro (LOMCE)). 

11.1 A programación e o ensino das áreas, materias e módulos que teñan encomendados. 

11.2 A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado, así como a avaliación dos 

procesos de ensino. 

11.3 A titoría dos alumnos e a orientación da súa aprendizaxe e o apoio no seu proceso educativo, 

en colaboración coas familias. 

11.4 A orientación educativa, académica e profesional dos alumnos, en colaboración, no seu 

caso, cos servizos ou departamentos especializados. 
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11.5 A atención ao desenvolvemento intelectual, afectivo, psicomotriz, social e moral do 

alumnado. 

11.6 A promoción, organización e participación nas actividades complementarias, dentro 

ou fóra do recinto educativo, programadas polos centros. 

11.7 A contribución a que as actividades do centro se desenvolvan nun clima de respecto, 

de tolerancia, de participación e de liberdade para fomentar nos alumnos os valores da 

cidadanía democrática. 

11.8 A información periódica ás familias sobre o proceso de aprendizaxe dos seus fillos e 

fillas, así como a orientación para a súa cooperación no mesmo. 

11.9 A coordinación das actividades docentes, de xestión e de dirección que lles sexan 

encomendadas. 

11.10 A participación na actividade xeral do centro. 

11.11 A participación nos plans de avaliación que determinen as Administracións educativas 

ou os propios centros. 

11.12 A investigación, a experimentación e a mellora continua dos procesos de ensino 

correspondente. 

 

Artigo 12.- Funcións do profesorado de garda (artigo 106 da Orde de 1 de agosto de 1997 pola 

que se ditan instrucións para o desenvolvemento do D.324/1996, de 26 de xullo) 

12.1. Atender a todos os alumnos que queden libres por ausencia do respectivo profesor, de 

acordo co establecido no RRI ou, no seu defecto, segundo os acordos adoptados polo consello 

escolar. 

12.2. Velar pola orde e bo funcionamento do instituto, especialmente nos corredores, á 

entrada e saída das clases. 

12.3. Rexistrar no libro de gardas as ausencias e faltas de puntualidade dos profesores/as, 

tanto a clases como a gardas, e calquera outra incidencia que se teña producido. 

12.4. Resolver no acto cantas incidencias de alumnos se produzan durante a xornada lectiva, 

ben informando inmediatamente a calquera dos membros do equipo directivo presentes nese 

momento no centro, ben, en ausencia destes, adoptando as medidas que se estime máis 

oportunas, axustándose, de habelas, ás directrices recollidas no RRI ou ás aprobadas polo 

consello escolar. 
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12.5. Cantas outras se recollan no RRI ou, no seu defecto, lle encomende a dirección do 

instituto. 

 

Artigo 13.- Funcións do profesorado de garda de lecer: 

Será función dos profesores de garda a tutela dos alumnos/as durante os períodos de 

lecer.  Para tal fin a dirección do centro destinará os docentes que estime necesarios, de 

acordo coas dispoñibilidades do centro. 

Para tal fin, Xefatura de estudos distribuirá ao profesorado de garda de lecer en 4 zonas 

segundo o plano seguinte:  
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Artigo 14.- Protocolo de gardas: 

14.1. O profesorado de garda deberá ser dilixente a hora de controlar os corredores na 

entrada, saída e nos intercambios de clases. 

14.2. O profesorado de garda iniciará o seu labor revisando o libro de gardas para comprobar 

ausencias de docentes.  

14.3. Atenderá prioritariamente os corredores do edificio A e o alumnado de FP básica (todo o 

alumnado de ensino obrigatorio). 

14.4. Fará unha revisión do resto de instalacións e recinto do centro, para asegurarse que 

todo o alumnado estea atendido. 

14.5. No caso de existir ausencia dun docente, permanecerase na aula, custodiando ao 

alumnado, pasando lista e recollendo no impreso respectivo os datos do alumnado ausente ou 

con falta de puntualidade. Este impreso será depositado no andel da titoría de grupo situada na 

sala de profesorado. 

14.6. Anotará no libro de garda a ausencia do/a docente. 

14.7. Durante a garda, despois de desenvolver os puntos anteriores, permanecerá na sala de 

profesorado para atender todas aquelas incidencias que xurdan. 

 

Artigo 15.- Normas do profesorado: 

15.1. Asistirá con puntualidade ás clases e reunións convocadas. A ausencia a unha reunión 

de Claustro, de Comisión de Coordinación Pedagóxica ou a unha sesión de avaliación, 

computarase como unha falta (1 hora). 

15.2. Custodiará ao alumnado durante a súa permanencia no centro. 

15.3. Atenderá á diversidade do alumnado. 

15.4. Respectará a personalidade do alumnado e intentará escoitalo, comprendelo e 

axudalo.  

15.5. Colaborará no mantemento da orde e disciplina dentro do recinto escolar. 

15.6. Ó rematar cada clase deberá pechar as portas das aulas. 



 

 
 18 

15.7. Recibirá a visita das familias dentro do horario establecido para tal fin, ou poderá 

concertar calquera cita dentro do horario do centro. 

15.8. Reservará aquela información que se dispoña acerca de circunstancias persoais e 

familiares do alumnado. 

15.9. Rexistrará as ausencias do alumnado no programa XADE. 

15.10. Cumprimentará os documentos e formularios establecidos de organización e xestión do 

centro. 

15.11. Asinará diariamente no rexistro de asistencia ao centro, así como no libro de gardas 

cando as teña asignadas. 

15.12. Calquera profesor/a e sobre todo o profesorado de garda enviará a clase ao alumnado 

que se encontre deambulando polo centro en períodos lectivos. 

15.13. Colaborará en todo momento en cumprir e facer cumprir as normas establecidas neste 

regulamento. 

 

TITULO IV: NORMAS DE USO DOS DISTINTOS ESPAZOS E 
MATERIAIS DO RECINTO ESCOLAR. 

 

Artigo 16.-  

16.1. Poderá denegarse o acceso ó recinto escolar a aquelas persoas alleas ás actividades, 

servizos e funcións do mesmo, sempre que as circunstancias o requiran. 

16.2. O coidado, respecto e limpeza de todo o recinto escolar é responsabilidade de toda a 

Comunidade Educativa. En consecuencia, non se pode tirar papeis e/ou calquera outro 

desperdicio, agás nos contedores destinados a tal fin. 

16.3. Os autores dos danos producidos intencionadamente ou por uso indebido e mesmo 

neglixencia, faranse cargo da reparación ou reposición -se fose preciso- xa sexa individual ou 

colectivamente. 
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Artigo 17.-  O uso dos espazos pechados do centro e de uso común axustarase ás seguintes 

normas: 

17.1. As aulas, talleres e laboratorios son lugares destinados ao traballo, polo tanto, coidarase 

o seu mantemento. O alumnado debe retirar o seu material cando abandonen estes espazos, 

sendo o profesorado o responsable do peche dos mesmos. 

17.2. Corredores e escaleiras son zonas de tránsito, polo tanto non se pode estar neles nas 

horas de clase e recreos. Durante o seu uso debe manterse unha actitude correcta que non 

entorpeza o desenvolvemento da actividade académica. Pola especial configuración do centro 

e a distribución das aulas no mesmo, considerase como corredores as beirarrúas de todos os 

edificios, e os pasos cara os talleres de automoción, electrónica/electricidade e o ximnasio. 

17.3. A biblioteca é un espazo destinado ó traballo, consulta e estudo individual ou colectivo, 

coidando que o traballo en grupo non produza alteracións que supoñan prexuízo para os 

demais usuarios. As normas referentes ó uso da mesma recóllense no TÍTULO VIII  deste 

regulamento. 

17.4. Os medios audiovisuais e informáticos e as instalacións de uso común son recursos 

pedagóxicos compartidos por todo o profesorado e alumnado. Débese facer un uso adecuado 

e informar de maneira dilixente ao equipo directivo ou o coordinador ABALAR das incidencias 

que se produzan. (Ver Plan TIC Anexo 1) 

 

Artigo 18.- Queda restrinxida a entrada de vehículos no recinto escolar a aqueles  autorizados 

pola dirección. O aparcadoiro só será utilizado polo persoal laboral do centro, non podendo ser 

usadas para elo as zonas verdes e as zonas de tránsito. 

 

Artigo 19.-  A cafetería é un espazo de uso común. O seu uso por parte do alumnado queda 

restrinxido aos períodos de lecer. A consumición de comidas e bebidas farase neste lugar, no 

patio do centro ou na planta baixa do edificio A, non permitíndose facelo no interior dos outros 

locais. 
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Artigo 20.-  Protocolo de cesión de instalacións 

 

O IES FERMÍN BOUZA BREY, como centro público de ensino, dispón de espazos e 

diferentes instalacións mobles e inmobles que se utilizan para o desenvolvemento diario da  

labor educativa da comunidade que nel estuda e traballa.    

 A titularidade deste centro é publica, dependente da Consellería de Cultura Educación e 

O.U., polo tanto pertence á sociedade, e esta sociedade debe poder rendabilizar e aproveitar 

con responsabilidade os recursos dos que dispón para mellorar a súa calidade de vida. 

 Tendo en conta a normativa oficial poderanse ceder espazos desta institución pública 

coas seguintes condicións: 

 

20.1. Poden utilizar os espazos, do IES Fermín Bouza Brey, entidades sen ánimo de lucro 

como fundacións, sindicatos, asociación profesionais, deportivas, culturais, veciñais, …, previo 

estudo de cada caso e coa consulta ao departamento afectado.  

20.2. O uso destes espazos, non deberá interferir nas actividades habituais do centro. 

20.3. Ao finalizar os actos ou actividades realizados no centro polas entidades ás que se lle 

ceden os espazos do mesmo, estas  deben estar limpas e no mesmo estado no que as 

recibiron. 

20.4. Non se poderán utilizar máis espazos, que os que se acorden. 

20.5. Os horarios que se establezan, para a utilización dos espazos deben respectarse. 

20.6. A entidade que faga uso dos espazos, deberá responsabilizarse de reparar os danos 

tanto persoais como materiais, que se produzan durante a súa utilización e terá que acreditar 

que dispón dunha póliza de responsabilidade civil. 

20.7. Estudarase en cada caso se é necesario resarcir ao centro dos custos de funcionamento 

que se poidan ocasionar. 

20.8. A persoa responsable da entidade solicitante das instalacións, deberá facer unha 

declaración xurada onde se indique que a actividade que se vai a desenvolver non ten ánimo 

de lucro. 

20.9. Suspenderase a cesión no momento que se coñeza que non se cumpren as condicións 

da mesma.  
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TITULO  V: DAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E OUTRAS 
SAÍDAS 

 

Artigo 21.- O Consello Escolar aprobará as actividades complementarias e extraescolares.  

Regularánse mediante o seguinte procedemento: 

21.1. A información sobre estas actividades deberá ser exposta no taboleiro da sala de 

profesores con antelación. 

21.2. O profesorado que organice a actividade deberá entregar á Vicedirección un sinxelo 

proxecto e memoria da mesma. Para este fin, contará cun impreso, que será facilitado en 

Vicedirección. 

21.3. O profesorado acompañante anotará no libro de gardas a súa ausencia e motivo. 

21.4. O profesorado acompañante se rexera como mínimo nunha ratio de 1 docente por cada 

20 escolares. 

21.5. Cando a actividade implique unha saída do centro, o alumnado presentará unha 

autorización do pai, nai ou titor legal. Os maiores de idade asinarán un impreso no que 

manifesten que viaxan baixo a súa responsabilidade. Non se permitirá a participación do 

alumnado que non cumpra estes requisitos. 

21.6. Estas actividades terán carácter voluntario. O alumnado que non participe terá a obriga 

de asistir a clase. O alumnado que non tendo xustificada a súa ausencia non acuda ó centro ou 

a dita actividade, incorrerá nunha falta leve o que dará lugar á  sanción que se estime oportuna. 

21.7. Para enriquecer a actividade e optimizar o interese da mesma, procurarase abranguer 

máis dunha área de coñecemento. Iso non implica necesariamente a presenza de profesorado 

de distintas áreas, senón a presenza de contidos das mesmas. 

21.8. Deberá garantirse a equidade entre os distintos grupos e niveis do centro á hora de 

programar e distribuír estas actividades. Recoméndase que se evite, na medida do posible, 

estender estas actividades ó alumnado de 2º de Bacharelato, debido ás limitacións do seu 

calendario escolar. 

21.9. Os departamentos deberán presentar a principio de curso unha programación das 

actividades extraescolares previstas. Isto non impedirá que poidan propoñer algunha actividade 
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ao longo do curso, que polas circunstancias do seu interese e oportunidade non puidese ser 

contemplada na devandita programación. 

21.10. A Dirección comunicará á Delegación Provincial o listado do alumnado participante coa 

suficiente antelación. 

21.11. Procurarase que non se celebren quince días antes das avaliacións. 

21.12. As saídas con pernocta presentarán un proxecto específico que será aprobado polo 

Consello Escolar. O financiamento poderá ser compartido polo centro e o alumnado 

participante. 

21.13. Nas saídas nas que se requira a utilización de medios de transporte de pago ou pago 

de entradas ao evento, o alumnado deberá colaborar na financiamento deste servizo coa 

cantidade de 2 € per cápita. 

 

Artigo 22.- As viaxes de “Fin de Estudos” axustaranse ás seguintes normas: 

22.1. Só participará o alumnado do derradeiro curso de cada modalidade de ensino. 

22.2. O número mínimo de participantes necesarios para que sexa autorizada, estudarase en 

cada caso particular. 

22.3. Subscribirase unha póliza de responsabilidade civil. 

22.4. O alumnado irá acompañado do numero de profesores/as sinalado pola lei que serán 

coordinadores e directores da viaxe, como mínimo rexerase nunha ratio de 1 docente por cada 

20 estudantes. 

22.5. O proxecto da viaxe será aprobado polo Consello Escolar e constará de: Obxectivos, 

Plano de financiamento, Programación detallada de contidos e actividades, Actividades previas 

e posteriores a realizar polo alumnado participante, Avaliación dos resultados.  

22.6. A viaxe organizarase tendo en conta a integración de contidos culturais, científicos e 

lúdicos. 

22.7. O financiamento da viaxe poderá ser colectivo e solidario entre os participantes. 

Poderanse establecer incentivos individuais de xeito moderado e razoable. 

22.8. As datas da viaxe poderán ser despois dos exames de xuño ou en datas inmediatas a 

períodos non lectivos. 
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22.9. O alumnado que cause baixa por causas xustificadas só terá dereito á devolución das 

cotas aportadas, se as houbera, sempre cando a baixa non se produza unha vez realizadas as 

reservas. As cantidades obtidas por estes alumnos/as con vendas de produtos para sufragar a 

viaxe, servirán para financiar a viaxe do grupo. Terán a consideración de xustificadas as baixas 

debidas a enfermidade grave do alumno ou algún familiar, as sancións por parte do centro ou 

calquera outro caso que o centro estime oportuno. 

22.10. Calquera outro proxecto de viaxe didáctico non contemplado nas disposicións 

anteriores será obxecto de aprobación especial polo Consello  Escolar. 

 

TITULO VI: CONDUTAS CONTRARIAS ÁS NORMAS DE 
CONVIVENCIA E A SÚA CORRECCIÓN. (DECRETO 8/2015, DE 8 DE 

XANEIRO POLO QUE SE DESENVOLVE A LEI 4/2011, DO 30 DE 
XUÑO). 

 

CAPITULO I: Disposicións xerais 

Artigo 23:  

23.1. Neste centro docente porase especial énfase na prevención das condutas contrarias á 

convivencia mediante o desenvolvemento das actuacións e medidas incluídas no seu plan de 

convivencia e no seu protocolo para a prevención, detección e tratamento das situacións de 

acoso escolar. 

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

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

incumprimento das normas de convivencia deben reunir os seguintes requisitos: 

a) Ter carácter educativo e recuperador. 

b) Garantir o respecto dos dereitos de todo o alumnado e procurar a mellora da convi-

vencia no centro docente. 

c) Contribuír a que a alumna ou o alumno corrixida/o asuma o cumprimento dos seus 

deberes e mellore as súas relacións con todos os membros da comunidade escolar 

e se integre no centro educativo. 

d) Ser proporcionais á gravidade da conduta corrixida. 
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23.3. O diálogo e a conciliación serán as estratexias habituais e preferentes para a 

resolución de conflitos no ámbito escolar. 

23.4. Nos casos en que fose necesario, realizarase a oportuna asistencia e orientación 

psicopedagóxica ás vítimas e ás persoas agresoras.  

23.5. 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. 

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

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

alumnado corrixido. 

23.7. Ningunha alumna ou alumno poderá ser privada/o do exercicio do seu dereito á edu-

cación nin, para o caso da educación obrigatoria, do seu dereito á escolaridade. 

23.8. Non poderán imporse correccións contrarias á integridade física e á dignidade persoal 

do alumnado. 

23.9. 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 decreto e nas normas de organización e 

funcionamento do centro educativo en que estea escolarizado. 

 

Artigo 24. Clases de condutas contrarias á convivencia 

24.1. As condutas contrarias á convivencia, tipificadas como faltas, clasifícanse nas 

seguintes: 

a) Condutas leves contrarias á convivencia.  

b) Condutas gravemente prexudiciais para a convivencia. 

24.2. 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 
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tecnolóxicos que teñan causa nunha relación que xurda no ámbito escolar. O acoso escolar 

terá a consideración de conduta gravemente prexudicial para a convivencia, consonte o 

establecido no artigo 29 desta normativa. 

24.3. 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 pór 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 actuación pertinentes facilitarase de conformidade co establecido no artigo 28.2 do decreto 

8/2015 de 8 de xaneiro.  

 

Artigo 25. Gradación das medidas correctoras 

Para a gradación das medidas correctoras previstas nos artigos 30 e 34 desta norma 

tomaranse en consideración especialmente os seguintes criterios: 

25.1. O recoñecemento espontáneo do carácter incorrecto da conduta e, de ser o caso, o 

cumprimento igualmente espontáneo da obriga de reparar os danos producidos.  

25.2. A existencia de intencionalidade ou reiteración nas condutas. 

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

da conduta, as súas imaxes ou a ofensa. 

25.4. A natureza dos prexuízos causados. 

25.5. O carácter especialmente vulnerable da vítima da conduta, de tratarse dunha alumna 

ou dun alumno, en razón da súa idade, da recente incorporación ao centro ou calquera outra 

circunstancia que se considere propiciadora desta vulnerabilidade. 

 

Artigo 26. Reparación de danos causados 

26.1. O alumnado está obrigado a reparar os danos que cause, individual ou colectivamente, 

de forma intencionada ou por neglixencia, ás instalacións e materiais dos centros, incluídos os 

equipamentos informáticos e o software, e aos bens doutros membros da comunidade 

educativa, ou a facerse cargo do custo económico da súa reparación. Así mesmo, está 

obrigado a restituír o subtraído ou, se non fose posible, a indemnizar o seu valor. As nais e pais 
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ou as titoras ou titores legais serán responsables civís nos termos previstos pola lexislación 

vixente. 

26.2. Cando se incorra en condutas tipificadas como agresións físicas ou morais, deberá 

repararse o dano moral causado mediante a presentación de escusas e o recoñecemento da 

responsabilidade dos actos, ben en público ou en privado, segundo corresponda pola natureza 

dos feitos, e de acordo co que determine a resolución que impoña a corrección da conduta. 

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

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

 

Artigo 27. Ámbito de corrección 

27.1. 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 coma durante o transporte escolar. 

27.2. 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. 

Artigo 28. Aspectos formais dos procedementos correctores 

28.1. No exercicio das funcións de corrección de condutas contrarias á convivencia, a cons-

tatación de feitos constitutivos de condutas gravemente prexudiciais para a convivencia 

reguladas no artigo 30 desta norma deberán formalizarse por escrito, logo da tramitación dos 

procedementos de corrección regulados no capítulo IV do presente título.  

28.2. 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: 

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

b)  Descrición da acción ou omisión que determina a incoación do procedemento. 

c)  A norma que se considere infrinxida, sen que esta mención implique a cualificación 

definitiva da acción ou omisión que dá lugar ao procedemento. 
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d)  Nome, apelidos, enderezo e datos académicos da alumna ou do alumno incurso/a 

no procedemento, e se non fose maior de idade, tamén os datos identificativos das 

persoas proxenitoras ou representantes legais desta/e. 

e)  De ser o caso, identificación das persoas que presenciasen a acción ou omisión que 

dá lugar ao procedemento ou que puidesen achegar datos de interese para a 

comprobación dos feitos. 

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

28.3. A incoación 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 correccións que puidesen corresponder e o nome da persoa docente instrutora. Así 

mesmo, comunicarase á Inspección Educativa. 

28.4. As citacións ás alumnas ou aos alumnos ou, se fosen menores de idade non emanci-

padas/os, tamén ás persoas proxenitoras ou representantes legais delas/es, realizaranse por 

calquera medio de comunicación inmediata que permita deixar constancia fidedigna de terse 

realizado e da súa data. 

28.5. 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. 

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

alumnado menor de idade nos procedementos regulados no capítulo IV deste título 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. 

28.7. 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. 
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CAPÍTULO II: Das condutas gravemente prexudiciais para a convivencia e 
da súa corrección 

 

Artigo 29. Condutas gravemente prexudiciais para a convivencia 

Son condutas gravemente prexudiciais para a convivencia nos centros docentes as que 

se enumeran a continuación: 

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

coaccións contra os demais membros da comunidade educativa. 

29.2. 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. 

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

de administración e de servizos que constitúan unha indisciplina grave. A utilización de 

calquera método fraudulento na realización de probas ou traballos será considerada coma 

desafío á autoridade. 

29.4. A gravación, manipulación ou difusión por calquera medio de imaxes ou informacións 

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

propia imaxe dos demais membros da comunidade educativa. 

29.5. As actuacións que constitúan acoso escolar consonte o establecido polo artigo 28 da 

Lei 4/2011. 

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

ou subtracción de documentos académicos. Os exames son considerados como documentos 

académicos polo que a alteración do resultado dos mesmos utilizando calquera medio non 

permitido polo profesorado (dispositivos electrónicos, apuntes,…) será considerado tamén 

como conduta gravemente perxudicial.  

29.7. Os danos graves causados de forma intencionada ou por neglixencia grave ás ins-

talacións e aos materiais dos centros docentes, incluídos os equipamentos informáticos e o 

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

súa subtracción. 
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29.8. Os actos inxustificados que perturben gravemente o normal desenvolvemento das 

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

29.9. As actuacións gravemente prexudiciais para a saúde e integridade persoal dos mem-

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

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

integridade persoal de calquera membro da comunidade educativa. En todo caso, reputarase 

indisciplina grave a resistencia ou negativa a entregar os obxectos a que se refire o punto 

terceiro do artigo 11 da Lei 4/2011 cando é requirido para iso polo profesorado. 

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

29.12. O incumprimento das sancións impostas. 

 

Artigo 30. Medidas correctoras das condutas gravemente prexudiciais 

30.1. As condutas gravemente prexudiciais para a convivencia nos centros docentes poden 

ser corrixidas coas seguintes medidas: 

a)  Realización, dentro ou fóra do horario lectivo, de tarefas que contribúan á mellora e 

ao desenvolvemento das actividades do centro. 

b)  Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou 

complementarias do centro por un período de entre dúas semanas e un mes. 

c)  Cambio de grupo. 

d)  Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases por un período de entre 

catro días lectivos e dúas semanas. Durante o tempo que dure a suspensión, o 

alumnado deberá realizar os deberes ou traballos que se determinen para evitar a 

interrupción no proceso formativo. 

e)  Suspensión temporal do dereito de asistencia ao centro por un período de entre 

catro días lectivos e un mes. Durante o tempo que dure a suspensión, o alumnado 

deberá realizar os deberes ou traballos que se determinen para evitar a interrupción 

no proceso formativo. 

f)  Cambio de centro. 

30.2. Aquelas condutas que atenten contra a dignidade persoal doutros membros da 

comunidade educativa que teñan como orixe ou consecuencia unha discriminación ou acoso 
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baseado no xénero, orientación ou identidade sexual, ou unha orixe racial, étnica, relixiosa, de 

crenzas ou de discapacidade, ou que se realicen contra o alumnado máis vulnerable polas 

súas características persoais, sociais ou educativas, terán a cualificación de condutas 

gravemente prexudiciais e levarán asociadas como medidas correctoras as establecidas nas 

alíneas e) ou f) do punto primeiro deste artigo. 

30.3. A corrección das condutas gravemente prexudiciais para a convivencia no centro, que 

se relacionan no artigo anterior,  e competencia exclusiva da dirección, que resolverá os 

correspondentes expedientes previamente instruídos ou os procedementos de conciliación 

axustándose á lexislación vixente 

 

Artigo 31. A proposta de cambio de centro 

31.1. A medida correctora de cambio de centro terá carácter excepcional.  

31.2. Esta medida correctora non poderá proporse ao alumnado que curse a ensinanza 

obrigatoria cando na localidade onde se sitúa o seu centro ou na súa localidade de residencia 

non exista outro centro docente que imparta as ensinanzas que curse. 

31.3. A proposta de cambio de centro poderá supor o cambio de réxime, de modalidade ou de 

materia. 

31.4. 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 cumpren os requisitos establecidos 

nos puntos precedentes deste artigo e, logo da comprobación de tales circunstancias, 

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

expediente do dito procedemento corrector. 

31.5. 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. 

 

Artigo 32. Aplicación das medidas correctoras 

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

imporá as correccións enumeradas no artigo 30 desta norma. 
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32.2. 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 razóns ou motivos que permitiron apreciar o antedito cambio na súa actitude e 

na súa conduta. 

 

CAPÍTULO III: Das condutas leves contrarias á convivencia e da súa 
corrección 

 

Artigo 33. Condutas leves contrarias á convivencia 

Son condutas leves contrarias á convivencia as que se enumeran a continuación: 

33.1. 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 dito precepto. 

33.2. 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 gra-

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

33.3. A falta de asistencia inxustificada á clase e as faltas reiteradas de puntualidade, nos 

termos establecidos por esta normativa. 

33.4. A reiterada asistencia ao centro sen o material e equipamento precisos para participar 

activamente no desenvolvemento das clases. 

33.5. As demais condutas que se tipifiquen como tales nas normas de convivencia do noso 

centro docente. 

 

Artigo 34. Medidas correctoras 

As condutas leves contrarias á convivencia poderán ser corrixidas coas medidas correc-

toras que se enumeran a continuación: 

34.1. Amoestación privada ou por escrito. 
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34.2. Comparecencia inmediata ante a persoa que ocupe a xefatura de estudos ou persoa 

que exerza funcións equivalentes nos centros concertados. 

34.3. Realización de traballos específicos en horario lectivo. 

34.4. Realización, en horario non lectivo, de tarefas que contribúan á mellora e desenvol-

vemento das actividades do centro. 

34.5. Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou complementarias 

do centro por un período de ata dúas semanas.  

34.6. Cambio de grupo por un período de ata unha semana. 

34.7. 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. 

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

lectivos. Durante o tempo que dure a suspensión, o alumnado deberá realizar os deberes ou 

traballos que se determinen para evitar a interrupción no proceso formativo. 

 

Artigo 35.- Plan de actuación na corrección das condutas contrarias ás normas de convivencia: 

35.1. O profesor/a que observou dita conduta redactará un apercibimento concretando o feito 

que a motivou. 

35.2. O titor/a avisa telefonicamente aos pais e informa da conduta do seu fillo/a. 

35.3. En Xefatura de Estudos valorarase o incumprimento das normas de convivencia 

considerando a situación e as condicións persoais do alumno/a e procederase, en xeral, da 

seguinte forma: 

a) Se o alumno/a de forma individual ou colectiva causa danos de forma intencionada 

ou por neglixencia ás instalacións do centro, material deste ou dos membros da 

Comunidade Educativa, está na obriga de reparar o dano causado ou facerse cargo 

do custe económico da súa reparación. 

b) As faltas inxustificadas de asistencia a clase de modo reiterado, motivarán a 

inclusión do alumno/a dentro do Plan de Absentismo. A acumulación de atrasos 

serán contabilizados como faltas de orde. (3 atrasos inxustificados contabilizan unha 

falta de orde).  
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c) Cando existe un comportamento contrario ás normas de convivencia do centro: 

 Condutas que poidan impedir ou dificultar aos seus compañeiros/as o dereito ao 

estudo. 

 Apatía total e falta de esforzo absoluto por realizar as tarefas que o profesor/a lle 

indica. 

 Os actos de indisciplina, incorrección ou desconsideración cara o profesor/a ou 

compañeiros/as. 

 A incitación ou estímulo a cometer algunha falta contraria ás normas de 

convivencia, etc. 

 Terase unha entrevista co alumno/a e as familias encamiñada a cambiar o 

comportamento do alumno/a. Poderá ser sancionado coa suspensión do dereito a 

participar en actividades extraescolares ou á realización de tarefas educadoras fóra do 

horario lectivo. 

d) Se continúa cometendo condutas contrarias ás normas de convivencia procederase 

a unha segunda entrevista cas familias na que se lle comunicará a suspensión do 

dereito de asistencia ao centro durante un período de ata tres días lectivos. 

e) Cando exista unha conduta gravemente prexudicial para a convivencia no centro 

aplicarase o capítulo IV de este título.  

 

Artigo 36.- Instrucións para o profesorado para a aplicación das medidas correctoras das 

condutas contrarias ás normas de convivencia. 

36.1. As medidas correctoras por incumprimento das Normas de Convivencia son variadas 

debendo aplicarse en cada caso a máis axeitada ó principio de proporcionalidade e logo de 

esgotar todos os recursos dispoñibles na aula pola práctica docente. 

36.2. As actuacións e tomas de decisión respectarán a seguinte orde de intervención: 

profesor/a de aula, titor/a, xefe de estudos. 

36.3. De entre as medidas correctoras que corresponden ao profesorado en xeral, parece 

razoable empregar en primeira instancia o apercibimento privado ou a comparecencia 

inmediata ante o Xefe de Estudos ou o Director, no seu caso, relegando para unha segunda 

instancia o apercibimento por escrito. 
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36.4. En calquera caso débense evitar os enfrontamentos verbais ou físicos cos alumnos/as 

que poidan provocar situacións de maior risco. Se isto non fose posible requirirase a presenza 

dos profesores/as de garda ou algún membro do Equipo Directivo. 

36.5. O alumando que chega tarde a clase de forma inxustificada debe ser apercibido pola 

súa conduta e informadas as familias, aínda que se lle debe permitir o acceso a aula. Tres 

atrasos inxustificados equivalen a unha falta de orde, e tres faltas de orde por atrasos 

inxustificados conlevan a suspensión do dereito de asistencia a clases por un período non 

superior a tres días.   

36.6. O alumnado que acode a clase sen os materiais de estudo tamén deben ser 

apercibidos informando as familias. 

36.7. No caso de reincidencia das condutas anteriores, os alumnos/as serán apercibidos por 

escrito. 

36.8. Todo o alumnado que impida o normal desenvolvemento das clases serán apercibidos 

por escrito polo profesor/a. Neste caso o alumno/a sairá da aula con traballo individual da 

materia que se estea impartindo e será custodiado polo profesor/a de garda dese momento. 

Evitarase que a biblioteca sexa o lugar onde se reciban aos alumnos/as apercibidos. Tres 

apercibimentos por escrito (faltas de orde) poden conlevar a suspensión do dereito de 

asistencia a clases por un período non superior a tres días. 

36.9. Convén que cada profesor/a leve consigo algún exemplar do impreso de “Tarefa 

encomendada” para a súa utilización inmediata, se é preciso, e así evitar ter que saír de aula.   

36.10. Os pasos a seguir para apartar a un alumno/ da aula serán: 

a. O profesor/a de aula cumprimentará o parte en todos os seus apartados. 

b. O profesor/a de aula enviará ó alumno/a co parte a xunto do profesor/a de garda. 

c. O profesor/a de garda velará polo cumprimento da tarefa encomendada. Cando 

remate a sesión de clase, o profesor/a de garda enviará ao alumno/a á súa aula co 

parte asinado. 

d. O profesor/a de aula, finalmente, entregará o “parte” ao titor/a. 

e. O titor/a, valorará a necesidade de informar ao xefe/a de estudos, segundo a 

importancia dos feitos ou a reiteración dos mesmos. 
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Artigo 37. Responsables da aplicación das medidas correctoras 

A imposición das medidas correctoras de condutas leves contrarias á convivencia 

levaraa a cabo: 

37.1. 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 do D 

8/2015. 

37.2. 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 do D 

8/2015. 

37.3. A persoa que ocupe a xefatura de estudos ou persoa que exerza funcións equivalentes 

nos centros concertados, 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. 

37.4. 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 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. 

 

Artigo 38.- Solicitude de revisión e execución de medidas 

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

conduta contraria ás normas de convivencia recollidas nas alíneas g) e h) do artigo 43 do D 

8/2015 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. 

38.2. A resolución que impoña algunha das medidas correctoras a que se refire o número 1 

deste artigo, así como as restantes recollidas no artigo 43 deste decreto, pon fin á vía 

administrativa e será inmediatamente executiva. 
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CAPÍTULO IV: Procedementos de corrección das condutas gravemente 
prexudiciais para a convivencia 

 

Artigo 39.- Procedementos de corrección das condutas gravemente prexudiciais para a 

convivencia do centro 

39.1. A corrección de condutas gravemente prexudiciais para a convivencia do centro require 

a instrución dun procedemento corrector e poderá realizarse mediante dous procedementos 

diferentes: conciliado ou común. 

39.2. Utilizarase un ou outro procedemento dependendo das características concretas da 

conduta que se vaia corrixir, das circunstancias en que se produza e da idade, as circuns-

tancias persoais, familiares ou sociais do alumnado e os seus antecedentes en relación coa 

convivencia escolar. 

39.3. Correspóndelle á dirección do centro decidir a instrución e o procedemento que se vai 

seguir en cada caso, logo da recollida da necesaria información. 

39.4. A dirección do centro informará o profesorado titor/a da alumna ou alumno corrixida/o e 

ao consello escolar das condutas gravemente prexudiciais para a convivencia que fosen 

corrixidas. 

39.5. No centro docente quedará constancia da corrección das condutas gravemente 

prexudiciais para a convivencia coa finalidade de apreciar a reincidencia de condutas, de ser o 

caso. 

 

Artigo 40.- Determinación do procedemento de corrección 

40.1. A dirección do centro, unha vez que teña coñecemento dos feitos ou condutas que vaian 

ser corrixidos, se o considera necesario, poderá acordar a apertura dun período de información 

previa, co fin de coñecer con máis exactitude as circunstancias concretas en que se produciu a 

conduta que se vai corrixir e a oportunidade ou non de aplicar o procedemento conciliado. Esta 

información previa deberá estar realizada no prazo máximo de dous días lectivos desde que se 

tivo coñecemento dos feitos. 

40.2. A dirección do centro, asesorado, de ser o caso, pola persoa que exerza a xefatura do 

departamento de orientación e polo profesorado titor/a da alumna ou do alumno a que se vai 

corrixir, analizará e valorará a conduta producida tendo en conta como se produciu, a idade e 



 

 
 37 

as circunstancias persoais, familiares ou sociais da/o alumna/o e os seus antecedentes en 

relación coa convivencia escolar. 

40.3. Ao iniciarse o procedemento ou en calquera momento da súa instrución, a dirección, á 

vista das repercusións que a conduta da alumna ou do alumno puidese ter na convivencia 

escolar, poderá adoptar as medidas correctoras provisionais que considere convenientes. As 

medidas provisionais poderán consistir no cambio temporal de grupo ou na suspensión do 

dereito de asistencia a determinadas clases, actividades ou ao centro por un período que non 

será superior a tres días lectivos. 

40.4. Á vista das conclusións obtidas na valoración, a dirección do centro determinará o 

procedemento de corrección máis adecuado para cada caso, tendo presente que, sempre que 

concorran as circunstancias necesarias, se propiciará a corrección das condutas gravemente 

prexudiciais para a convivencia mediante o procedemento conciliado. Así mesmo, sempre que 

sexa posible, deberá intentarse a conciliación entre a alumna ou o alumno e os outros 

membros da comunidade educativa cuxos dereitos fosen lesionados, e a reparación voluntaria 

dos danos materiais ou morais producidos. 

 

Artigo 41.- Inicio do procedemento de corrección 

41.1. No prazo de tres días lectivos, contados desde que se tivo coñecemento da conduta 

merecedora de corrección, a dirección do centro notificaralle esta por escrito á alumna ou ao 

alumno ou, de ser menor non emancipada/o, ás persoas proxenitoras ou representantes legais 

desta/e, e se cumpran os requisitos esixidos para iso daralles a posibilidade de corrixila 

mediante o procedemento conciliado, informándoos das súas peculiaridades e das obrigas que 

comporta. Noutro caso, notificaráselles a utilización do procedemento común para a súa 

corrección. 

41.2. Nos casos en que se lles ofrecese á alumna ou ao alumno ou ás persoas proxenitoras 

ou representantes legais desta/e a posibilidade de corrección da conduta mediante o pro-

cedemento conciliado, estes comunicarán por escrito á dirección do centro a aceptación ou non 

deste procedemento no prazo dun día lectivo seguinte á recepción da notificación. De non 

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

41.3. Independentemente do procedemento de corrección que se vaia utilizar, a dirección do 

centro educativo designará unha persoa docente para que actúe como instrutora ou instrutor do 

procedemento corrector. 
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41.4. A dirección do centro educativo deberá encomendar a instrución dos procedementos 

correctores ao profesorado que teña un bo coñecemento do centro e da súa comunidade 

educativa e, a ser posible, que teña experiencia ou formación en convivencia escolar, 

mediación e resolución de conflitos no ámbito escolar. En todo caso, corresponderá aos 

centros educativos concretar nas normas de organización e funcionamento do centro os 

criterios polos que se realizará a dita designación. 

41.5. A persoa instrutora terá as seguintes funcións: 

a) Practicar cantas dilixencias considere pertinentes para a comprobación da 

conduta do alumnado e para determinar a súa gravidade e o seu grao de 

responsabilidade. 

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

c) Propor á dirección do centro a adopción das medidas provisionais que considere 

pertinentes, as medidas correctoras que se vaian aplicar e, se proceden, as medidas 

educativas reparadoras referidas no artigo 35 do D 8/2015.  

d) Propor á dirección do centro o arquivamento das actuacións se logo das 

indagacións realizadas considera que non procede corrixir a conduta. 

41.6. A incoación do procedemento, así como a súa resolución, notificaranse na forma pre-

vista no artigo 37, números 3 e 7, do D 8/2015 e comunicaráselle á Inspección Educativa. 

 

Artigo 42.- Procedemento conciliado 

42.1. O procedemento conciliado pretende favorecer a implicación e o compromiso do alumno 

ou alumna corrixido/a e da súa familia, ofrecer a posibilidade de que a persoa agraviada se 

sinta valorada, axudar a consensuar as medidas correctoras e facilitar a inmediatez da 

corrección educativa. 

42.2. O procedemento conciliado poderá aplicarse de se cumpriren os seguintes requisitos: 

a) Que a alumna ou o alumno responsable dalgunha das condutas gravemente 

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

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

medidas correctoras que correspondan. 

b) No caso de que haxa outros membros da comunidade educativa afectados pola 

súa conduta, que estes mostren a súa conformidade a acollerse ao dito procedemento. 
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42.3. O procedemento conciliado non procederá nos seguintes casos: 

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

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

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

a súa disposición a acollerse ao procedemento conciliado. 

c) Cando a alumna autora ou o alumno autor da conduta ou, de ser menor de idade 

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

comuniquen a súa disposición para acollerse ao procedemento conciliado. 

d) Cando xa se fixese uso deste procedemento de corrección durante o mesmo 

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

semellante. 

42.4. O procedemento conciliado require da instrución dun procedemento corrector, de acordo 

co previsto no D 8/2015. 

 

Artigo 43.- Desenvolvemento do procedemento conciliado 

43.1. Cando a alumna ou o alumno ou, de ser menor non emancipada/o, as persoas proxe-

nitoras ou representantes legais desta/e opten por corrixir a conduta polo procedemento 

conciliado, a dirección convocará a persoa docente designada como instrutor/a do proce-

demento corrector e as persoas afectadas a unha reunión, no prazo máximo dun día lectivo 

contado desde o remate do prazo para a comunicación da opción elixida. 

43.2. Na reunión, a persoa instrutora recordaralles ás afectadas e aos afectados ou, de ser 

menor non emancipada/o, ás persoas proxenitoras ou representantes legais destas/es que 

están a participar nun procedemento conciliado a que se someteron voluntariamente, e que iso 

supón acatar o acordo que derive deste. Tamén advertirá a alumna ou o alumno e, de ser o 

caso, as persoas ou representantes legais desta/e que as declaracións que se realicen 

formarán parte do expediente do procedemento corrector no suposto de que non se alcance a 

conciliación. 

43.3. Posteriormente, a persoa instrutora exporá e valorará a conduta que é obxecto de 

corrección facendo fincapé nas consecuencias que tivo para a convivencia escolar e para os 

demais membros da comunidade educativa e, oídas as partes, proporá algunha das medidas 

correctoras para aquela conduta. A continuación, a persoa instrutora dará a palabra á alumna 
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ou ao alumno e ás persoas convocadas para que manifesten as súas opinións sobre a conduta 

que se pretende corrixir e realicen as consideracións oportunas sobre a súa corrección. 

43.4. A petición de desculpas por parte da alumna ou do alumno será tida en conta como 

circunstancia que condiciona a súa responsabilidade, á hora de determinar a medida correctora 

que se vaia adoptar. 

43.5. Finalmente, as persoas participantes no procedemento deberán acordar a medida 

correctora que consideren máis adecuada para a conduta da alumna ou do alumno e, se 

procede, as medidas educativas reparadoras referidas no artigo 35 do D 8/2015. Deberá 

quedar constancia escrita da conformidade coas medidas correctoras fixadas por parte do 

alumno ou da alumna autor/a da conduta e da persoa agraviada ou, de ser menor non 

emancipado/a, das persoas proxenitoras ou representantes legais deste/a. O acordo 

consensuado polas partes será ratificado pola persoa que exerza a dirección do centro. 

43.6. incumprimento por parte da alumna ou do alumno das medidas correctoras acordadas 

dará lugar á corrección da súa conduta mediante o procedemento común. 

43.7. 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 desenvolvido 

conforme o previsto no artigo 53 do D 8/2015. 

 

Sen menoscabar o anterior:  

43.8. Procurarase, sempre que sexa posible, resolver as alteracións da convivencia xa sexan 

leves ou graves por medio da conciliación, buscando o fin educativo e reparador de todo 

proceso corrector  

43.9. Preténdese axudar ás partes a conseguir por elas mesmas un acordo satisfactorio, coa 

intervención dunha persoa mediadora.  

43.10. A persoa mediadora debe ser imparcial, colaborando coas persoas implicadas no logro 

dun acordo, sen impoñer ningunha solución nin medida algunha. 

43.11. A persoa mediadora proporá as reunións que considere ata que se chegue ao acordo 

ou ata que estime que a conciliación non é posible. Se se chega a un acordo, as partes teñen 

que cumprir o compromiso adquirido. 

43.12. Se non é posible o pacto, retomarase o procedemento disciplinario. 

43.13. Todo esta actuación quedará recollida nun “informe de conciliación” elaborado pola 

persoa instrutora.  
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Artigo 44.- Intervención dunha persoa mediadora no procedemento conciliado 

44.1. No procedemento conciliado actuará unha persoa mediadora na forma que se estableza 

nas normas de organización e funcionamento do centro. 

44.2. 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. 

44.3. As funcións que poderá desempeñar a persoa mediadora neste procedemento serán as 

seguintes: 

a) Contribuír ao proceso de conciliación. 

b) Axudar a que cada unha das persoas afectadas comprenda cales son os intereses, 

necesidades e aspiracións das outras partes para chegar ao entendemento. 

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

 

Artigo 45.- Procedemento común 

45.1. O procedemento común de corrección de condutas gravemente prexudiciais para a 

convivencia do centro utilizarase cando a alumna ou o alumno ou, de ser o caso, as persoas 

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

desenvolver o procedemento conciliado. 

45.2. O procedemento común require da instrución dun procedemento corrector, de acordo co 

previsto no D 8/2015. 

 

Artigo 46.- Desenvolvemento do procedemento común 

46.1. A persoa responsable da tramitación deste procedemento corrector será unha persoa 

docente do centro designada como persoa instrutora. Quedarán exentos desta designación: 

a) Os representantes do profesorado no Consello Escolar 

b) Responsable do Departamento de Orientación. 

c) Os membros do equipo directivo. 
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46.2. A persoa instrutora deberá precisar no expediente o tipo de conduta da alumna ou do 

alumno, así como a corrección que corresponde en función dos feitos probados, das 

circunstancias concorrentes e do seu grao de responsabilidade. 

46.3. A persoa instrutora disporá de cinco días lectivos para a instrución do procedemento 

corrector, contados a partir da súa designación. 

46.4. Finalizada a instrución do procedemento, a persoa instrutora formulará a proposta de 

resolución e dará audiencia á alumna ou ao alumno e, se fose menor de idade non 

emancipada/o, ás persoas proxenitoras ou representantes legais desta/e, convocándoos a 

unha comparecencia que terá lugar no prazo máximo de tres días lectivos contados a partir da 

recepción da citación. Na referida comparecencia poderán acceder a todo o actuado e do 

resultado expedirase acta. 

 

Artigo 47.- Resolución do procedemento de corrección, reclamacións e execución de 

medidas 

47.1. Á vista da proposta da persoa instrutora, a dirección do centro ditará a resolución escrita 

do procedemento de corrección, que considerará polo menos os seguintes contidos: 

a)  Feitos probados. 

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

c)  Medidas correctoras que se vaian aplicar. 

d)  Posibilidade de solicitar ante o consello escolar, no prazo de dous días lectivos 

desde a recepción da resolución, a revisión da medida correctora imposta. 

47.2. 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. 

47.3. As correccións que se impoñan por parte da dirección do centro en relación coas 

condutas gravemente prexudiciais para a convivencia poderán ser revisadas polo consello 

escolar por instancia das alumnas ou dos alumnos ou, de ser o caso, das persoas proxenitoras 

ou representantes legais destas/es, de acordo co establecido no artigo 127.f) da Lei orgánica 

2/2006, para os centros públicos, e o artigo 57.d) da Lei orgánica 8/1985, do 3 de xullo, 

reguladora do dereito á educación para os centros concertados. 
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47.4. Arbitraranse medidas para o seguimento dos causantes da situación de acoso que 

impidan a continuación de eventuais condutas acosadoras. 

47.5. As correccións que se impoñan por este procedemento serán inmediatamente exe-

cutivas. 

 

Artigo 48.- Compromisos educativos para a convivencia 

48.1. En todos os casos de condutas contrarias á convivencia, mesmo cando non haxa 

conciliación por non ser aceptadas as desculpas pola persoa ou persoas prexudicadas, 

poderase suspender a aplicación das medidas correctoras adoptadas se a alumna ou o alumno 

corrixida ou corrixido ou, de ser o caso, as persoas proxenitoras ou representantes legais 

desta/e asinan un compromiso educativo para a convivencia. 

48.2. Nun compromiso educativo para a convivencia deberá figurar de forma clara e detallada 

a que se compromete a alumna ou o alumno ou, de ser o caso, as persoas proxenitoras ou 

representantes legais desta/e, e as actuacións de formación para a convivencia, prevención e 

de modificación de condutas, que aquelas/es se comprometen a levar a cabo, persoalmente ou 

mediante a intervención de institucións, centros docentes ou persoas adecuadas. Igualmente, 

deberán constar os mecanismos de comunicación e coordinación co centro. 

48.3. A falta de cumprimento dos compromisos adquiridos por parte da alumna ou do alumno 

ou, de ser o caso, das persoas proxenitoras ou representantes legais desta/e determinará a 

aplicación inmediata das medidas correctoras suspendidas. 

48.4. Cada centro educativo poderá concretar nas súas normas de organización e fun-

cionamento o procedemento para acordar co alumnado corrixido e, de ser o caso, coas 

persoas proxenitoras ou representantes legais destas/es compromisos educativos para a 

convivencia segundo o previsto neste artigo. 

 

Artigo 49.- Prescrición de condutas e de correccións 

49.1. As condutas gravemente prexudiciais para a convivencia nos centros docentes, tipi-

ficadas no D 8/2015, prescriben aos catro meses da súa comisión e as condutas leves 

contrarias á convivencia, ao mes. 
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49.2. O prazo de prescrición comezará a contar desde o día en que a conduta se leve a cabo, 

salvo cando se trate dunha conduta continuada, caso en que o prazo de prescrición non 

empezará a computar mentres esta non cese. 

49.3. En caso das condutas gravemente prexudiciais para a convivencia, interromperá a 

prescrición a iniciación, con coñecemento do interesado ou da interesada, do procedemento 

para a corrección da conduta, e reiniciarase o cómputo do prazo de prescrición no caso de 

producirse a caducidade do procedemento. 

49.4. 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 leves contrarias á convivencia 

prescriben aos catro meses da súa imposición. 

 

TITULO VII: OUTRAS NORMAS E PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 
 

Artigo 50.-  

Dentro do plan de convivencia recóllense os seguintes protocolos e normas de 

actuación: 

52.1. Protocolo de actuación ante o acoso escolar. 

52.2. Programa de prevención e control do absentismo escolar. 

52.3. Protocolo de actuación en caso de agresión ao profesorado e o persoal non docente. 

 

TÍTULO VIII: A BIBLIOTECA 
 

Artigo 51.-  Atención da biblioteca 

51.1. A atención da biblioteca estará a cargo, prioritariamente, dos profesores do Equipo da 

Biblioteca; só eles atenderán os préstamos, renovacións e devolucións de libros. O resto de 

profesores que teñan gardas de biblioteca teñen a obriga de permanecer durante toda a 

sesión na biblioteca, atendendo solicitudes de consulta na sala, custodiando a colección e 

velando polo uso correcto dos ordenadores destinados ó alumnado, mesmo se a garda 

coincide con outra dun membro do Equipo. O profesorado de garda só poderá prestar 
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libros para a súa consulta na sala ou nas aulas no horario de clase. Neste último caso, a 

persoa de garda tomará nota do/da profesor/a que solicita o libro e do alumno que o 

recolle. Ao seren devoltos estes libros, o profesor de garda colocaraos no lugar de 

destinado a tal efecto.  Só as persoas do Equipo de biblioteca os colocarán na vitrina 

corresponde. 

51.2. O horario de préstamo establecerase ao comezo do curso segundo o horario de gardas 

de biblioteca dos profesores do Equipo. Propiciarase manter para préstamo a franxa 

horaria habitual de 11:30 a 12:00. As gardas de lecer na biblioteca estarán cubertas, 

sempre que sexa posible, por dúas persoas do Equipo para facilitar os préstamos e 

devolucións no tempo libre do alumnado. Ao inicio de cada curso farase público o horario 

de atención e préstamo da biblioteca. 

51.3. As obras consultadas na sala serán entregadas ao profesorado de garda ou deixadas no 

lugar indicado a tal efecto. 

51.4. É responsabilidade das persoal do Equipo de Biblioteca recolocar nas súas respectivas 

vitrinas calquera obra que se consulte na sala. 

 

Artigo 52.- Préstamo, renovacións e devolucións 

52.1. Teñen dereito ao préstamo todo o alumnado, profesorado e persoal non docente do 

instituto. As familias dos alumnos poden realizar consultas no horario de biblioteca e 

acceder ao préstamo a través do propio alumnado. 

52.2. As normas de préstamo son iguais para todos os usuarios da biblioteca, agás aqueles 

libros específicos dunha materia que o profesorado precise utilizar de xeito prolongado 

durante o curso, e que, habitualmente, xa están nos propios Departamentos. 

52.3. O préstamo por persoa queda limitado a tres obras e, en período vacacional, o número 

quedará a criterio do/ profesor/a que realiza o préstamo. 

52.4. O prazo de préstamo é de quince días, renovábeis outros quince, agás os libros que non 

se renovan. 

52.5. Para a concesión da renovación terase en conta que non existen peticións doutros 

usuarios. 

52.6. Os libros de lectura obrigatoria só poderán ser renovados unha vez. 
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52.7. Os libros de consulta–dicionarios, enciclopedias, etc.- e as revistas non se prestan, mais 

pódense fotocopiar. 

52.8. O préstamo de CD e DVD funciona igual que o préstamo de libros. 

52.9. Os CD que están na biblioteca préstanse, son copias autorizadas. 

52.10. Para os períodos de vacacións e co fin de fomentar o hábito lector entre o alumnado, 

establécese un préstamo de libros aberto e ilimitado. Os alumnos deixarán, neste caso, o 

seu enderezo e número de teléfono, e estarán obrigados a devolver os libros prestados na 

primeira semana do novo curso. 

52.11. Periodicamente, o Equipo de biblioteca entregará á Xefatura de Estudos unha listaxe 

coas persoas que teñan devolucións pendentes. Se despois de recibir o aviso pertinente, a 

persoa non devolve a obra en cuestión, poderá ser sancionada coa retención das 

cualificacións trimestrais ou co pago do seu valor económico. 

 

Artigo 53 .- Regulamento do equipo de biblioteca 

53.1. O Equipo de Biblioteca é o órgano básico encargado de catalogar, organizar, aconsellar 

e prestar os libros e outros materiais educativos (vídeos, mapas, CD, DVD, etc.) para que o 

alumnado poida levar adiante de xeito satisfactorio a súa formación. 

53.2. A estrutura da biblioteca é a seguinte: biblioteca central, que xestionará o OPAC e 

centralizará todo o material informativo que pode empregarse para os traballos escolares e 

o fomento da lectura; as bibliotecas de departamento, cos  fondos  inventariados  na 

biblioteca central; e as bibliotecas de aula, que tamén terán os seus fondos inventariados, e 

serán dotadas dende as propostas da Comisión Pedagóxica e o Equipo de Biblioteca. 

53.3. A persoa responsable da biblioteca escolar debe ser designado pola dirección, 

garantindo no posible a estabilidade e bo funcionamento deste recurso do centro. Esta 

persoa coordinará o equipo de apoio a biblioteca, de carácter interdisciplinar, constituído 

polo profesorado e profesoras de distintos departamentos, que traballará en coordinación 

coa persoa responsable da biblioteca. A xefatura de estudos terá que  prever as 

necesidades da biblioteca escolar á hora de elaborar os horarios dos membros do equipo 

bibliotecario. 
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53.4. O equipo da biblioteca estará complementado polo profesorado de garda, que ten a 

función de custodiar o fondo e as instalacións, así como permitir o acceso ao material de 

consulta durante o período de garda e velar polo uso correcto do equipo informático da 

Sala, facendo especial atención aos contidos aos que se accede. 

 

Artigo 54.- É competencia do Equipo de Biblioteca: 

54.1. Inventariar tódolos fondos documentais (libros, CD, DVD, etc.)  da comunidade 

educativa. 

54.2. Constituír unha comisión de adquisición e actualización dos fondos da biblioteca. 

54.3. A organización, actualización e dinamización da biblioteca. 

54.4. A realización de actividades de formación de usuarios e educación documental. 

54.5. O fomento da lectura en coordinación cos departamentos didácticos do centro e o 

equipo de normalización lingüística. 

54.6. Apoiar á persoa responsable da biblioteca na súa organización e dinamización. 

54.7. Recompilar informacións, materiais e recursos necesarios para o bo funcionamento do 

servizo, co fin de facilitárllelos ós usuarios da biblioteca escolar. 

54.8. Difundir os fondos existentes e as súas posibilidades de consulta entre toda a 

comunidade escolar. 

54.9. Cooperar no deseño, organización e posta en marcha das actividades programadas pola 

biblioteca. 

54.10. Recoller propostas e suxestións do profesorado e do alumnado co fin de mellorar as 

intervencións e colaborar co desenvolvemento da competencia lectora, o hábito lector e as 

habilidades de traballo intelectual. 

 

Artigo 55.- As funcións do responsable da biblioteca escolar son: 

55.1. Elaborar o proxecto anual de biblioteca escolar. 

55.2. Coordinar o tratamento técnico dos fondos (seleccionar, organizar, clasificar, catalogar). 

55.3. Informar ao Claustro e á Comisión Pedagóxica das actividades da biblioteca e integrar 

as súas suxestións. 
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55.4. Definir os criterios para o préstamo e atender o servizo xunto co equipo de apoio. 

55.5. Coordinar ao profesorado en técnicas de animación á lectura, estratexias de 

dinamización, formación de usuarios e traballo documental, seleccionando e elaborando 

materiais, xunto co resto do profesorado, para a formación do alumnado nestes aspectos e 

a dinamización cultural do centro. 

55.6. Coordinar o equipo de apoio á biblioteca escolar. 

55.7. Velar pola correcta administración dos orzamentos da biblioteca, tanto no referente á 

dotación anual do centro coma calquera outra achega extraordinaria. 
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ANEXO 1: PLAN TIC 

Ver na web en documentos do centro


