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1. INTRODUCIÓN. 
 
O Plan de convivencia do IES Castro da Uz pretende promover os procesos e as accións 
apropiadas á mellora da convivencia escolar. Este Plan foi proposto pola Dirección para o 
seu posterior diálogo, modificación e no seu caso aprobación por parte do Claustro e do 
Consello Escolar. Corresponde a responsabilidade deste Plan á Dirección do Centro coa 
colaboración de toda a comunidade escolar. O plan de convivencia, debidamente 
actualizado, incorporarase á programación xeral anual. 
 
A normativa de referencia será a Lei 4/2011 do 30 de Xuño, de convivencia e participación 
da comunidade educativa (DOG 136, 15/7/2011) así como o DECRETO 8/2015, do 8 de 
xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e 
participación da comunidade educativa en materia de convivencia escolar. (DOG, 
27/01/15). 
 
 
2. SENSIBILIZACIÓN DA COMUNIDADE EDUCATIVA.   
 
A fase de sensibilización consiste en dar a coñecer a toda a comunidade educativa as 
liñas básicas da convivencia do centro. Para iso, e dentro do ámbito escolar: 
 

a) Os docentes han reflexionar sobre o papel e as funcións que deben desempeñar 
ante os cambios que se están a producir. 

b) Os pais e nais han comprometerse a participar na elaboración e  favorecer o 
consenso e a aceptación das normas de convivencia familiar, escolar e social. 

c) Os/as alumnos/as han participar e contribuír ao cumprimento das normas de 
convivencia  

d) O conxunto da comunidade educativa debe comprometerse na mellora da 
convivencia do centro.  

 
Así mesmo, recóllese entre os principios e fins do sistema educativo español, a educación 
para a prevención de conflitos e para a súa resolución pacífica, así como a non-violencia 
en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social. 
 
 
3. ANÁLISE E DIAGNÓSTICO DA SITUACIÓN DO CONTEXTO.  
 
A denominación oficial do centro é Instituto de Educación Secundaria Castro da Uz (I.E.S. 
Castro da Uz). É un centro de titularidade pública dependente da Consellería de Cultura, 
Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia que foi inaugurado no curso 
1980-1981. Actualmente impártense os seguintes niveis educativos: 
 

 Educación Secundaria Obrigatoria 
 Bacharelato: Ciencias e Tecnoloxía e Humanidades e ciencias sociais. 
 Ciclos formativos de grao medio: 

o Sistemas microinformáticos e redes. 
o Instalacións de telecomunicacións. 
o Electromecánica de vehículos automóbiles. 

 Ciclos formativos de grao superior: 



 
I.E.S. Castro da Uz 

R. / José María Penabad López, s/n -  15320 - As Pontes de García Rodríguez (A Coruña) - Teléfono 981 45 13 04 - Fax 981 45 18 66 
ies.castrodauz@edu.xunta.es - http://www.edu.xunta.es/centros/iescastrodauz/ 

 

o Administración e finanzas. 
 Educación Secundaria para adultos: 

o Módulo I e II. 
o Módulo III e IV. 

 Formación Profesional Básica: 
o Electricidade e electrónica. 

 
A procedencia do alumnado e maioritariamente de As Pontes de García Rodríguez, agás 
nos ciclos formativos que se recibe alumnado de outros concellos limítrofes. 
 
O centro ten un nivel baixo de conflitividade. Nos últimos anos apenas se presentan 
conflitos de gravidade. A maioría das faltas de conduta son de tipo leve. Á vista dos 
resultados obtidos na enquisa sobre a convivencia escolar no curso 2015-2016, o 76,9% 
das familias están satisfeitas co centro ao que asiste o seu fillo; unha alta porcentaxe de 
alumnado, profesorado e familias considera que o grado de conflitividade do centro é moi 
baixo. 
 
Os tipos de faltas de conduta mais frecuentes son: 
 

 Condutas disruptivas na aula. 
 Falta de seguimento das indicacións do profesorado. 

 
 
 

4. CONCRECCIÓN DO PLAN. 
 
4.1 OBXECTO, FINS E PRINCIPIOS DO PLAN. 
 
As normas sobre convivencia oriéntanse aos seguintes fins: 
 

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

 A educación no respecto dos dereitos e liberdades fundamentais, na igualdade de 
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e non 
discriminación das persoas. 

 A prevención e o tratamento das situacións de acoso escolar mediante medidas 
eficaces. 

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

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

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

 Avanzar no respecto entre todos os membros da comunidade educativa e na 
mellora da convivencia escolar. 

 A promoción da sensibilización dos distintos sectores que interveñen na educación 
sobre a importancia da convivencia como parte fundamental para o 
desenvolvemento persoal e social do alumnado. 

 
 
4.2. OBXECTIVOS ESPECÍFICOS. 
 
Os obxectivos do Plan de Convivencia son os seguintes: 
 

 Garantir un clima de convivencia de respecto mutuo que faga posible acadar os 
fins educativos. 

 A educación no respecto dos dereitos e liberdades fundamentais, na igualdade de 
dereitos entre homes e mulleres e na non discriminación das persoas. 

 A prevención e o tratamento das situacións de acoso escolar. 
 O recoñecemento ao profesorado das facultades precisas para previr e corrixir as 

condutas contrarias á convivencia. 
 O apoio das familias no mantemento da convivencia no centro escolar. 
 Promover a resolución pacífica dos conflitos e fomentar valores, actitudes e 

prácticas que permitan mellorar o grao de aceptación e cumprimento das normas. 
 Avanzar no respecto entre todos os membros da comunidade. 
 A promoción da importancia da convivencia como parte fundamental do 

desenvolvemento persoal e social do alumnado. 
 
 
4.3 ACTUACIÓNS, MEDIDAS OU PROGRAMAS. 
 
Os conflitos serán tratados en primeiro lugar mediante o diálogo na titoría, tanto co grupo 
de clase como cos pais/nais ou titores legais. 
O departamento de Orientación e a Xefatura de estudos desenvolverán traballos de 
escoita, diálogo e mediación co alumnado. 
Como complemento das medidas correctoras o departamento de orientación do centro 
elaborará e desenvolverá un programa de habilidades sociais dirixido ao alumnado que 
incorra reiteradamente en condutas disruptivas, e para aquel que se vexa temporalmente 
privado do seu dereito de asistencia ao centro, coa finalidade de mellorar a súa  
integración no centro. 
 
 
 

5. NORMAS DE CONVIVENCIA DO CENTRO. 
 
O conxunto de  normas de convivencia do centro están recollidas nas NOFC. A 
continuación vai un pequeno extracto das normas específicas que afectan ao alumnado, 
tendo en conta que o documento de referencia é o NOFC. 
 
5.1. AULAS XERAIS. 
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As aulas xerais do centro están asignadas cada unha a unha materia. Dentro de cada 
aula hai material pertencente ao departamento didáctico ao que pertence a aula. Por iso 
todas as aulas permanecerán pechadas con chave fóra dos períodos lectivos sendo o/a 
profesor/a o/a encargado/a de abrir e pechar. Ademáis é necesario ter en conta o 
seguinte: 
 

 Dado que as aulas xerais son de uso común para diversos grupos, faise 
imprescindible que cada alumno/a se faga responsable do coidado dos materiais 
que se atopan na mesma, así como que ao remate da clase esta se atope 
ordenada. Co fin de velar pola conservación e limpeza destas aulas, o/a profesor/a 
verificará ao remate da clase que todo o material foi correctamente utilizado, que 
non falte nada e que se respectase a limpeza. O alumnado colaborará poñendo en 
coñecemento do profesorado os desperfectos que inevitablemente se poidan 
producir, para que sexan reparados o máis axiña posible. 

 
 Os traslados, entradas e saídas das aulas faranse de forma silenciosa e ordenada, 

evitando en todo momento os berros e ruídos innecesarios. 
 
5.2. LABORATORIOS E TALLERES. 
 
Ao igual que nas aulas xerais, nos laboratorios e talleres é necesario que o alumnado se 
faga responsable do coidado dos materiais que se atopan na mesma avisando ao 
profesor/as de calquera desperfecto que xurda. Estas aulas tamén permanecerán 
pechadas con chave fóra das sesión lectivas. 
 
5.3. AULA TIC. 
 
Para poder utilizar a aula TIC haberá que anotarse nunha folla que estará a disposición de 
todo o profesorado no taboleiro de anuncios da sala de profesorado. O/a profesor/a 
deberá coller a chave en conserxería para abrir e volver a pechar a aula cando acabe. 
Tanto o profesorado coma o alumnado velarán para que ao final da clase a aula quede 
recollida. 
 
5.4. NORMAS XERAIS PARA AS AULAS. 
 
O alumnado deberá ter presente que é obrigatorio: 
 

 Para acudir aos aseos, o alumnado empregará o tempo dos dous recreos, polo que 
non se permitirá que saian durante as clases por este motivo salvo circunstancias 
xustificadas. 

 
 Durante os recreos, o alumnado non pode permanecer solo na aulas nin nos 

corredores. Deberá estar sempre acompañado de algún profesor/a. 
 

 Non está permitido o uso nin a exhibición de móbiles, cámaras fotográficas ou de 
vídeo, MP3, MP4, vídeo consolas, ou calquera outro tipo de aparello electrónico 
nas aulas, agás con consentimento do/a profesor/a e sempre con fins didácticos. 
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 Está prohibido comer, beber e mascar chicle nas aulas. O alumnado deberá 
colaborar na limpeza das dependencias utilizando debidamente as papeleiras. 

 
 No caso de ausencia ou retraso dun profesor/a o alumnado debe permanecer na 

aula en silencio e orde, coa porta aberta, á espera do/a profesor/a de garda. En 
caso de estar a aula pechada, esperará no corredor en silencio. 

 
 Hai que ter a autorización do/a profesor/a para abandonar a aula, mesmo cando xa 

tocou o timbre que avisa do cambio ou remate da clase. 
 

 Non está permitido xogar ás cartas na aula. 
 
5.5. CORREDORES, RECREO E PORTAS. 
 
Os corredores son exclusivamente lugares de tránsito. Evitarase utilizalos como espazo 
de lecer ou de reunión. O alumnado non poderá permanecer nos corredores dos andares 
primeiro e segundo nos períodos de lecer. 
 
O profesorado será o encargado de abrir e pechar as aulas e acender e apagar as luces 
da súa aula. 
 
5.6. ASISTENCIA A CLASE DO ALUMNADO. 
 
O alumnado ten a obriga de asistir puntualmente ás clases e actividades do horario 
lectivo, así como ás actividades complementarias. Todo o profesorado deberá, se é 
posible e de xeito prioritario, introducir as faltas do alumnado na aplicación informática 
Xade. Desta maneira, a través a aplicación “Abalar Móbil” as familias reciben as faltas en 
tempo real. No caso de non poder introducir as faltas durante a sesión de clase, tomará 
nota das faltas existentes e, cando fose posible introducirá ditas faltas no Xade. 
 
Na primeira semana de setembro, mentres non están cargados os horarios en Xade 
utilizaranse partes de clase en papel. Á primeira hora subirá o parte o/a profesor/a, 
durante os cambios de clase será o delegado/a de clase que leve o parte dunha aula a 
outra e a última hora será de novo o/a profesor/a quen o devolva á sala de profesorado. 
 
5.7. FALTAS DE PUNTUALIDADE DO ALUMNADO. 
 
Na Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa, 
no seu artigo 16 , apartado c), establece como conduta leve contraria á convivencia as 
faltas reiteradas de puntualidade, nos termos establecidos polas normas de convivencia 
de cada centro docente. 
 
Considérase que un alumno/a incorre nunha falta de puntualidade cando entra na aula 
despois do seu profesor/a. Despois de escoitado ao alumno/a, se o/a profesor/a considera 
que a falta de puntualidade non está xustificada deberá facela constar na aplicación 
informática Xade. 
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As faltas de puntualidade poderán ser xustificas polo propio alumno/a ou polos 
representantes legais no caso de ser menor de idade, nos mesmos termos que unha falta 
de asistencia. 
 
 
 

6. CONDUTAS CONTRARIAS Á CONVIVENCIA E A SÚA CORRECIÓN.  
 
Para a tipificación das faltas e as súas correccións seguirase o establecido pola lei 
4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa, capítulo 
II, sección 1ª, artigos 14, 15, 16 e 17, e sección 2ª, artigos 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. 
 
Sección 1.ª Condutas contrarias á convivencia 
 
Artigo 14. Clases de condutas contrarias á convivencia. 
 

1. As condutas contrarias á convivencia nos centros docentes clasifícanse en 
condutas gravemente prexudiciais para a convivencia e condutas leves contrarias á 
convivencia, de acordo co establecido nesta sección. 
 
2. Cando calquera membro da comunidade educativa entenda que os feitos poden 
ser constitutivos de delito ou falta, deberá comunicarllo á dirección do centro 
educativo para a súa remisión á Administración educativa e ao Ministerio Fiscal, 
sen prexuízo de tomar as medidas cautelares oportunas. 

 
Artigo 15. Condutas gravemente prexudiciais para a convivencia. 
 
Considéranse condutas gravemente prexudiciais para a convivencia nos centros 
docentes: 
 

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

 
Artigo 16. Condutas leves contrarias á convivencia. 
 
Considéranse condutas leves contrarias á convivencia: 
 

a) As condutas tipificadas como agresión, inxuria ou ofensa na alínea a), os actos 
de discriminación da alínea b), os actos de indisciplina da alínea c), os danos da 
alínea g), os actos inxustificados da alínea h) e as actuacións prexudiciais descritas 
na alínea i) do artigo anterior que non alcancen a gravidade requirida no devandito 
precepto. 
b) Portar calquera obxecto, substancia ou produto expresamente prohibido polas 
normas do centro perigoso para a saúde ou a integridade persoal do alumnado ou 
dos demais membros da comunidade educativa ou que perturbe o normal 
desenvolvemento das actividades docentes, complementarias ou extraescolares, 
cando non constitúa conduta gravemente prexudicial para a convivencia de acordo 
coa alínea j) do artigo anterior. 
c) A inasistencia inxustificada a clase e as faltas reiteradas de puntualidade, nos 
termos establecidos polas normas de convivencia de cada centro docente. 
d) A reiterada asistencia ao centro sen o material e equipamento preciso para 
participar activamente no desenvolvemento das clases. 
e) As demais condutas que se tipifiquen como tales nas normas de convivencia de 
cada centro docente.  

 
Artigo 17. Prescrición das condutas contrarias á convivencia. 
 

1. As condutas gravemente prexudiciais para a convivencia nos centros docentes 
tipificadas nesta sección prescriben aos catro meses da súa comisión e as 
condutas leves contrarias á convivencia, ao mes. 
2. O prazo de prescrición comezará a contarse desde o día en que a conduta se 
leve a cabo, salvo cando se trate dunha conduta continuada, caso no que o prazo 
de prescrición non se empezará a computar mentres aquela non cese. 
3. No caso das condutas gravemente prexudiciais para a convivencia, interromperá 
a prescrición a iniciación, con coñecemento do interesado ou da interesada, do 
procedemento para a corrección da conduta, e continuarase o cómputo do prazo 
de prescrición para o caso de producirse a caducidade do procedemento. 
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Sección 2.ª Medidas correctoras 
 
Artigo 18. Principios xerais das medidas correctoras. 
 

1. As correccións que se apliquen polo incumprimento das normas de convivencia 
terán un carácter educativo e recuperador, garantirán o respecto dos dereitos do 
resto do alumnado e procurarán a mellora da convivencia no centro docente. 
2. En todo caso, na corrección das condutas contrarias á convivencia aplicaranse 
os seguintes principios: 

a) Ningún alumno ou alumna poderá ser privado do exercicio do seu dereito 
á educación, nin, no caso da educación obrigatoria, do seu dereito á 
escolaridade. Para estes efectos, non se entenderá como privación do 
dereito á educación a imposición das correccións previstas nesta sección 
que supoñen a suspensión da asistencia ás clases ou o cambio de centro. 
b) Non se poderán impoñer correccións contrarias á integridade física e á 
dignidade persoal do alumnado. 
c) A imposición das correccións previstas nesta sección respectará a 
proporcionalidade coa conduta do alumnado e deberá contribuír á mellora do 
seu proceso educativo. 
d) Terase en conta a idade do alumnado e as demais circunstancias 
persoais, familiares e sociais. Para estes efectos, poderase solicitar os 
informes que se consideren necesarios sobre as mencionadas 
circunstancias e recomendar, de ser o caso, ás nais e pais ou ás titoras ou 
titores ou ás autoridades públicas competentes a adopción das medidas 
necesarias. 

 
Artigo 19. Programas e actuacións complementarias ás medidas correctoras. 
 

1. Como complemento das medidas correctoras previstas nesta sección, o 
departamento de orientación de cada centro docente elaborará e desenvolverá un 
programa de habilidades sociais dirixido ao alumnado que incorra reiteradamente 
en condutas disruptivas, coa finalidade de mellorar a súa integración no centro 
docente. Así mesmo, elaborará e desenvolverá un programa de habilidades sociais 
para aquel alumnado que, como consecuencia da imposición das medidas 
correctoras previstas nesta sección, se vexa temporalmente privado do seu dereito 
de asistencia ao centro. 
2. Estes programas aplicaranse en colaboración co profesorado titor e, de ser o 
caso, cos servizos sociais, e procurarán implicar o resto do profesorado e as 
familias para lograr, conxuntamente, o desenvolvemento adecuado do proceso 
educativo e das accións propostas. 
3. Crearanse as aulas de convivencia inclusiva, non estables e con vocación de 
substituír o tempo de expulsión, con apoios e formación específica, que busquen 
reincorporar o alumnado á súa propia aula no menor tempo posible. 

 
Artigo 20. Procedementos conciliados de resolución dos conflitos. 
 

1. Regulamentariamente determinarase un procedemento conciliado para a 
resolución dos conflitos de convivencia. A participación do alumnado ou dos seus 
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representantes legais terá carácter voluntario, por solicitude do alumnado ou dos 
seus representantes legais, e esixirá o compromiso de cumprimento das accións 
reparadoras. 
2. A opción pola conciliación suspende o inicio do procedemento disciplinario de 
corrección da conduta, que se retomará no caso de que a conciliación sexa 
infrutuosa. O cumprimento das accións reparadoras dará lugar á finalización do 
procedemento de corrección da conduta contraria á norma de convivencia. 
3. No procedemento, formalizado por escrito, incluirase a intervención dunha 
persoa instrutora e dunha persoa mediadora.  
4. O procedemento formalizado será o que determine o centro, coa aprobación do 
consello escolar, e que figurará no regulamento de réxime interno. 

 
Artigo 21. Medidas correctoras das condutas gravemente prexudiciais para a convivencia. 
 
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. 

 
Artigo 22. Medidas correctoras das condutas leves contrarias á convivencia. 
 
As condutas leves contrarias á convivencia poden ser corrixidas coas seguintes medidas: 
 

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

 
Artigo 23. Graduación das medidas correctoras. 
 
Para a graduación das medidas correctoras previstas nesta sección tomaranse en 
consideración especialmente os seguintes criterios: 
 

a) O recoñecemento espontáneo do carácter incorrecto da conduta e, se é o caso, 
o cumprimento igualmente espontáneo da obriga de reparar os danos producidos 
nos termos previstos polo artigo 13 desta lei. 
b) A existencia de intencionalidade ou reiteración nas condutas. 
c) A difusión por calquera medio, incluídos os electrónicos, telemáticos ou 
tecnolóxicos, da conduta, das súas imaxes ou da ofensa. 
d) A natureza dos prexuízos causados. 
e) O carácter especialmente vulnerable da vítima da conduta, se se trata dun 
alumno ou alumna, por razón da súa idade, de recente incorporación ao centro ou 
calquera outra circunstancia. 

 
Artigo 24. Prescrición das medidas correctoras. 
As medidas correctoras das condutas gravemente prexudiciais para a convivencia nos 
centros docentes previstas nesta sección 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. 
 
6.1. SANCIÓNS. 
 
POR FALTAS DE EXPULSIÓN DA AULA. 
 
Cando un/unha alumno/a é expulsado/a da aula deberá ser enviado a Xefatura de 
Estudos, e anotarase a falta de orde no libro existente en Xefatura. 
Todas as expulsións serán comunicadas aos representantes legais do alumno/a, no caso 
de ser menores de idade, o máis axiña posible. 
 
Terán as seguintes correccións: 
a) Tras a primeira expulsión, o/a alumno/a será amoestado en privado pola Xefatura de 
Estudos. 
b) Tras a segunda expulsión, o/a alumno/a será amoestado verbalmente por Xefatura de 
Estudos coa advertencia expresa de que á seguinte expulsión poderá ser privado do 
dereito de asistir ao centro entre un e tres días. 
c) Tras a terceira expulsión o/a alumno/a será privado do dereito de asistir ao centro entre 
un e tres días dependendo dos feitos obxecto das amoestacións. 
d) A cuarta e quinta expulsión levará asociada unha sanción das establecidas no artigo 22 
da Lei 4/2011. 
e) A sexta falta de orde ou expulsión considerarase como falta grave e aplicarase a 
sanción que se establece para este tipo de faltas. 
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POR UTILIZACIÓN DE TELÉFONOS MÓBILES NA AULA. 
 
Alumnado menor de idade: 
O móbil quedará depositado na Xefatura de Estudos e só poderá ser retirado polos 
representantes legais do alumno/a. Nese mesmo momento serán informados por un 
membro do equipo directivo de que se se repite o feito o alumno ou alumna incorrería 
nunha falta grave, polo que deben poñer os medios para que non se volva a repetir. 
 
Alumnado maior de idade: 
Poderán retirar o móbil na Xefatura de Estudos ao remate da xornada escolar. Nese 
momento serán informados por un membro do equipo directivo de que se se repite a 
conduta poderán ser expulsados do centro por un día. 
 
A negativa de entregar o móbil a un profesor ou profesora suporá a expulsión do alumno 
ou alumna de un a tres días. 
 
POR SAIR DO RECINTO ESCOLAR SEN AUTORIZACIÓN. 
 
Que un alumno ou alumna de ESO ou FPB, menor de idade, saia do Centro sen 
autorización será considerado unha falta grave e poderá ser sancionado/a coa expulsión 
do Centro de un a tres días, a primeira vez. A segunda vez suporá un procedemento de 
corrección das condutas gravemente prexudiciais para a convivencia. 
 
Que un alumno ou alumna de Bacharelato ou Ciclos, menor de idade, saia do Centro 
durante as horas de clase sen autorización será considerado unha falta grave e poderá 
ser sancionado/a coa expulsión do Centro de un a tres días, a primeira vez. A segunda 
vez suporá a apertura dun procedemento de corrección das condutas gravemente 
prexudiciais para a convivencia. 
 
POR FUMAR NO RECINTO ESCOLAR. 
 
Fumar dentro do recinto escolar será considerado como unha falta grave e o alumno ou 
alumna será sancionado/a coa expulsión do Centro de un a tres días. A segunda vez 
suporá a apertura dun procedemento de corrección das condutas gravemente prexudiciais 
para a convivencia. 
 
POR OUTRAS CONDUTAS CONTRARIAS ÁS NORMAS DE CONVIVENCIA. 
 
Por faltas leves: 

 O profesorado será competente para sancionar o seu alumnado a permanecer na 
aula sen recreo por faltas leves recollidas neste documento. Será o profesor ou 
profesora sancionador o encargado da vixilancia dos alumnos/as que castigue. Os 
alumnos poderán baixar á cafetería por un bocadillo e bebida. 

 Cando se trate de faltas relativas ao deterioro ou subtracción de material ou 
recursos do centro ou dos membros da comunidade educativa, as sancións irán 
encamiñadas á realización de tarefas dirixidas a reparar o dano e durante o tempo 
necesario. 
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 A reiterada asistencia ao Centro sen o material ou equipamento necesario será 
comunicado aos representantes legais do alumno/a o antes posible polo profesor/a 
para que este comportamento sexa corrixido o máis axiña posible.  

 
Por faltas graves: 

 Para corrixir as condutas por faltas gravemente prexudiciais para a convivencia do 
centro é necesario instruír un procedemento de corrección das condutas 
gravemente prexudiciais para a convivencia, que, tras a recollida da necesaria 
información, acorda o/a Director/a do centro. 

 O Consello Escolar deberá coñecer a resolución dos procedementos de corrección 
das condutas gravemente prexudiciais para a convivencia e velar para que se 
ateñan á normativa vixente. Ademais, por instancia de pais, nais ou titores , poderá 
revisar a decisión adoptada polo /a Director/a e propoñer, de ser o caso, as 
medidas oportunas. 

 
 
 

7. COMISIÓN DE CONVIVENCIA. 
 
A comisión de convivencia, estará composta polo/a director/a, o/a xefe/a de estudios de 
diúrno, o/a xefe/a de estudios de adultos, tres representantes do profesorado, un 
representante do persoal de administración e servizos, un representante dos pais e nais 
e, dous representantes do alumando. 
 
Reunirase unha vez ao trimestre con carácter ordinario e, con carácter extraordinario, 
cada vez que o solicite un dos sectores que a compón. 
 
As súas función son as establecidas no artigo 6.4 do Decreto 8/2015. 
 
 
 
8. AULA DE CONVIVENCIA INCLUSIVA. 
 
A aula de convivencia estará operativa sempre que sexa posible e haxa profesorado para 
poder atendela.  Sería para o alumnado excluído de clase de forma esporádica ou con 
expulsións dun ou mais días. 
 
 
 
9. PROTOCOLOS E PROGRAMAS ESPECÍFICOS. 
 
9.1. PROTOCOLO DE ACOSO ESCOLAR. 
 
O protocolo de acoso escolar foi elaborado pola Consellería de Educación e está 
dispoñible no seguinte enlace: 
 
http://www.edu.xunta.es/portal/node/9694 
 
 



 
I.E.S. Castro da Uz 

R. / José María Penabad López, s/n -  15320 - As Pontes de García Rodríguez (A Coruña) - Teléfono 981 45 13 04 - Fax 981 45 18 66 
ies.castrodauz@edu.xunta.es - http://www.edu.xunta.es/centros/iescastrodauz/ 

 

9.2. PROCEDEMENTO CONCILIADO DE RESOLUCIÓN DE CONFLITOS. 
 
Determinarase un procedemento conciliado para a resolución de conflitos de convivencia. 
A dirección do centro, despois de valorada a conduta producida, a idade e as 
circunstancias persoais, familiares e sociais do/a alumno/a, sempre que sexa posible, 
intentará a conciliación entre o alumnado e os outros membros da comunidade educativa 
cuxos dereitos foron lesionados, así como a reparación voluntaria dos danos materiais e 
morais producidos. 

 A participación do alumnado ou dos seus representantes legais terá carácter 
voluntario e esixirá o compromiso de cumprimento das accións reparadoras. 

 No caso de que haxa outros membros da comunidade educativa afectados pola 
conduta, será necesario que manifesten a súa conformidade para acollerse a este 
procedemento. 

 A opción pola conciliación suspende o inicio do procedemento disciplinario de 
corrección da conduta, que se retomará no caso de que a conciliación sexa 
infrutuosa. O cumprimento das accións reparadoras dará lugar á finalización do 
procedemento de corrección da conduta contraria a convivencia. 

 No procedemento formalizado por escrito incluirase a intervención dunha persoa 
instrutora e dunha mediadora. 

 O procedemento formalizado será o que determine o centro, seguindo o 
establecido nos artigos 49 a 51 do decreto 8/2015. 

 
O/a director/a do centro nomeará a persoa mediadora 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.  
 
 
9.3. PROGRAMA QUE CONTRIBÚA Á ADQUISICIÓN DE HABILIDADES E 
COMPETENCIAS SOCIAIS. 
  
Como complemento das medidas correctoras o departamento de orientación do centro 
elaborará e desenvolverá un programa de habilidades sociais dirixido ao alumnado que 
incorra reiteradamente en condutas disruptivas, e para aquel que se vexa temporalmente 
privado do seu dereito de asistencia ao centro, coa finalidade de mellorar a súa  
integración no centro. 
 
 
 

10. DIFUSIÓN DO PLAN DE CONVIVENCIA. 
O plan de convivencia poderase consultar na páxina web do centro. Unha copia escrita 
permanecerá en Xefatura de Estudos a disposición de calquera membro da comunidade 
educativa para a súa consulta. 
 
En particular, contribuirán á difusión do Plan de Convivencia: 

 Os titores: na reunión inicial de principio de curso con Xefatura e Orientación serán 
 informados do plan e dos protocolos de actuación máis usuais. 
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 O profesorado: en sesión de claustro o equipo directivo informará dos aspectos 
mais relevantes do Plan de Convivencia. 

 O alumnado: o/a titor/a informará ao seu grupo nas reunións iniciais  
 Os pais e nais: serán informados na reunión que habitualmente se celebra a 

principio de curso. 
 
 
 

11. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DO PLAN DE CONVIVENCIA. 
 
A Comisión de Convivencia realizará o seguimento e avaliación do Plan de Convivencia, 
elaborando un informe  a final de curso que inclúa o acontecido en materia de 
convivencia, as actuacións e actividades realizadas, a súa valoración e as propostas para 
o período seguinte. 
 
 

 


