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Detección do incumprimento das normas de convivencia

Mais que de un protocolo, pódese falar de pautas a seguir para detectar o incumprimento das normas de 

convivencia.

PASO 1, Publicidade das normas

O centro ten que dar máxima publicidade das normas a toda a comunidade educativa. Para lograr este 

obxectivo, estas normas estarán expostas na páxina web do centro así como en formato papel no Centro.

Ademais, os/as titores/as exporán aos/ás seus/súas alumnos/as ditas normas ao comenzo de cada curso.

PASO 2, Coñecemento das normas

Para poder detectar o incumprimento dunha norma é necesario coñecela. Todos os membros da 

comunidade educativa teñen o deber de coñecelas.

PASO 3, Comunicación da infracción

Calquera membro da comunidade educativa que teña coñecemento dun incumprimento das normas por 

parte doutro membro ten a obriga de poñelo en coñecemento de xefatura de estudos , de dirección ou  de 

persoa que teña potestade para a imposición das medidas correctoras da infracción observada.

Recepción de profesorado novo

1. Recepción no centro por parte do director/a, ou na súa ausencia, calquera outro membro do equipo

directivo.

2. Entrega  dunha  carpeta  onde  se  incluirá:  horario,  lista  do  alumnado,  plano  do  centro  e  NOFC (ou

indicacións da súa existencia na páxina web do centro) e Plan de convivencia (ou indicacións da súa

existencia na páxina web do centro).

3. Entrega da chave de aula.

4. Presentación do xefe/a de departamento didáctico correspondente.

5. Percorrido polo centro.

Os substitutos/as seguirán o mesmo procedemento anterior, trala toma de posesión na Secretaría.

Protocolo de actuación ante o acoso escolar e ciberacoso

Pódese consultar no seguinte enlace 

http://www.edu.xunta.es/portal/Educonvives.gal

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

Este protocolo aplicarase cando un profesor ou profesora, ou algún membro do persoal non docente sexa 

obxecto dalgunha das seguintes condutas no interior do centro docente, ou ben esta conduta se produza 

fóra do centro como consecuencia do desenvolvemento da súa actividade profesional:

1. Condutas intimidatorias.

2. Violencia física.

3. Vandalismo: deterioro e/ou destrución do mobiliario do seu uso dentro da aula, ou algún elemento ou 

http://www.edu.xunta.es/portal/Educonvives.gal


obxecto da súa propiedade.

Nesta situación, os pasos a seguir son:

PASO 1, Primeira actuación ante unha situación de agresión.

O auxilio e presenza dos compañeiros/as ou outras persoas achegadas servirá nun primeiro momento para 

conter e/ou acabar coa situación de violencia, ademais de que poidan actuar como testemuñas dos feitos se

iso fose preciso.

PASO 2, Solicitude de axuda externa.

No caso de que, a pesar dos intentos de disuadir ao agresor ou agresores, a situación de violencia persista, 

pasarase a reclamar axuda inmediata aos corpos e forzas de seguridade para que acudan ao centro ou 

lugar onde se desenvolvan os feitos que motivaron a actuación.

PASO 3, Comunicación ao Equipo Directivo e á Inspección educativa.

Calquera membro da comunidade educativa que teña coñecemento dunha situación de agresión ten a 

obriga de poñelo en coñecemento do/a Director/a do centro ou, en caso de ausencia, de outro membro do 

Equipo Directivo. O Director ou o Equipo Directivo notificará inmediatamente o feito ao inspector/a.

PASO 4, Servizos médicos.

En caso de agresión a un profesional, se fose necesario, este dirixirase acompañado dalgún membro do 

Equipo Directivo do centro, ao correspondente Servizo de Medicina Preventiva ou ao Servizo de Urxencias, 

onde se procederá ao recoñecemento e ás actuacións pertinentes, por parte dos facultativos dos servizos 

médicos. En calquera caso, solicitarase un informe ou parte de lesións.

PASO 5, Denuncia ante o órgano competente.

O profesional agredido realizará as denuncias oportunas dos feitos, se o considera oportuno, ante o órgano 

competente; xulgado, Policía Local, Nacional, Garda Civíl, etc.

Actuacións da Dirección do centro:

PASO 1.Recollida da información e análise da mesma.

O Equipo Directivo recollerá a información necesaria relativa ao feito das diversas fontes que se relacionan 

a continuación, realizando un informe cos datos obtidos:

1. Profesional agredido.

2. Identificación do agresor ou agresora.

3. Testemuñas.

4. Titor ou titora,no caso de que a agresión fose cometida por un alumno ou alumna.

5. Outros profesionais que teñan relación coa situación de agresión.

6. Outro persoal do centro ou da comunidade educativa que teña contacto ou relación co agresor ou 

agresora.

Nesta recollida da información, tratarase de contrastar a información aportada polas diferentes fontes.

PASO 2.Información ás familias do alumnado implicado.

Se o agresor ou agresora fose un alumno ou alumna do centro, o director ou directora do centro procederá a

comunicar os feitos ás súas familias.

PASO 3.Aplicación de medidas disciplinarias.

Se o agresor ou agresora é un alumno ou alumna do centro, procederase á adopción de medidas 

disciplinarias en función do establecido no Plan de Convivencia do centro e no NOFC.

PASO 4, Comunicación á Comisión de Convivencia.



O Equipo Directivo trasladará o informe realizado tras a recollida de información así coma, no seu caso, as 

medidas disciplinarias aplicadas, á Comisión de Convivencia do centro, para o seu coñecemento.

PASO 5, Comunicación á inspección Educativa.
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