
 

1 

 

                                              

 

 

Addenda    do 

PLAN 

DE CONVIVENCIA 
 

 

 

 

 

 

Modificacións pola 

aplicación do protocolo 

COVID 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aprobado na CCP e no Claustro do 12-11-2020 e no CE do 17-11-2020 

 

 

 



 

2 

 

 

 

 A engadir ao plan de convivencia vixente 
 
4.-MEDIDAS   QUE HAI QUE DESENVOLVER 
 
4.1. De participación 
Non se eliminarán, na medida do posible as medidas de participación,   
porén terase sempre en conta o protocolo COVID establecido. Por iso, en 
ocasións non se poderán realizar ou ben limitaranse a un grupo (aula ou 
número reducido de participantes) 
4.2. Preventivas 
a) De acollida ao alumnado: Non se desenvolverá a xornada de portas 
abertas así como a reunión presencial de principio de curso co equipo 
directivo, que será substituída por reunións telemáticas cos pais.  En caso 
de que non poidan realizar este tipo de conexión, permitirase a 
asistencia (limitada por cota e con cita previa) ao centro. 
 A reunión de inicio de curso pai-titor/a: Realizarase principalmente de 
maneira telemática.  En caso de que non poidan realizar este tipo de 
conexión, permitirase a asistencia (limitada por cota e con cita previa) ao 
centro. Os puntos a desenvolver serán os mesmos, máis aquela 
información necesaria sobre o protocolo COVID. 
4.2.4.-Sensibilización  ante distintas situacións da comunidade educativa: 
Deseñaranse e implementaranse actividades de educación para a saúde 
que inclúan as medidas de prevención, hixiene e promoción da mesma 
fronte a COVID-19, para facer do alumnado axentes activos na mellora da 
saúde da comunidade educativa. 
Dentro da información a subministrar ás familias, ao alumnado e ao 
persoal do centro incluírase a formación precisa sobre o uso correcto das 
máscaras, a hixiene de mans, a  importancia que ten a ventilación dos 
espazos e a circulación fluída dentro do edificio e no patio. 
4.3. Complementarias 
4.3.1.-Habilidades e competencias sociais. Darase importancia á 
educación emocional como forma de reducir e controlar o estrés e a 
ansiedade pola situación sanitaria e ao desenvolvemento da capacidade 
de comunicación verbal e escrita para a mellora das relacións sociais. 
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4.3.2. Mediación escolar:  A aula dedicada á mediación escolar foi 
reconvertida en aula COVID, polo que se adecuará unha aula ventilada 
no caso de necesidade, mantendo sempre as medidas establecidas no 
protocolo. 
Queda pendente determinar se se fará e como se fará a formación de 
novos mediadores /as, tanto de alumnado como de profesorado. 
 
4. NORMAS DE CONVIVENCIA 
 
Recóllense unicamente as normas que son adaptadas atendendo ao 
protocolo 
- ►O alumnado debe chegar con puntualidade  ao comezo das 
actividades escolares de acordo co horario de clases establecido polo 
Centro. Entrará directo á súa aula seguindo as normas de protocolo 
establecidas. De non poder entrar, manterá sempre a distancia mínima 
de 1,5 m. 
- ►A asistencia a clase é obrigatoria. Das faltas de asistencia á clase 
mandarase notificación aos pais ou titores correspondentes. As 
xustificacións das faltas deberán facerse por escrito no impreso oficial. A 
non asistencia por sintomatoloxía compatible de COVID será posta en 
coñecemento polos pais telefonicamente e seguirá o pautado no 
protocolo. 
-► Para o bo aproveitamento da actividade lectiva, é imprescindible que o 
alumno/a dispoña en clase do material recomendado en cada materia. 
Non se poderá compartir o material entre compañeiros/as; o material do 
centro que sexa utilizado será sempre baixo a supervisión dun profesor/a 
ou persoal do centro e atendendo ás medidas hixiénicas establecidas. 
-► En todo momento o alumnado deberá seguir as directrices do 
profesorado respecto ao cumprimento das normas de convivencia en 
todo o recinto escolar, atendendo sempre á situación excepcional de 
emerxencia sanitaria na que nos atopamos. 
-► Entre clase e clase, os alumnos a alumnas deberán permanecer dentro 
da aula esperando o profesor/a correspondente. Non poderá abandonar o 
seu posto. 
-► Durante o período de recreo, o alumnado de secundaria obrigatoria 
non poderá abandonar o recinto escolar. Así mesmo, e co fin de favorecer 
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o silencio e o traballo dos compañeiros, non se poderá permanecer no 
corredor que conduce á biblioteca e en ningún corredor. 
-► Os aseos utilizaranse principalmente en horas de recreo. Permitirase 
a súa utilización, ao inicio das horas de clase,  sempre co permiso do 
profesor correspondente e só un alumno/a e realizando hixienización de 
mans ao saír e entrar na aula, non podendo estar máis dun alumno/a no 
recinto do aseo. 
► Ningún alumno pode ser un obstáculo entre os seus compañeiros e a 
súa aprendizaxe. Polo tanto deberase ser respectuoso con eles, cos 
profesores e demais membros da comunidade educativa. Considérase 
motivo de expulsión da aula: 
a) A asistencia reiterada a clase sen o material necesario 
b) A falta manifesta de interese ou a obstrución sistemática do ritmo da 
clase. 
c) As actitudes violentas de palabra ou feito contra os compañeiros, 
profesores ou mobiliario. 
   Tamén será motivo de expulsión calquera actitude/actividade 
considerada de risco para a saúde no actual estado de pandemia 
(incumprimento das indicacións de hixiene, non manter a distancia de 
seguridade, non ter a máscara posta...) 
-► No caso de ausencia do profesorado á primeira ou á última hora, o 
alumnado de bacharelato poderá saír do Centro, previa autorización do 
profesor/a de garda e/ou a Dirección. No caso de ausencia do profesorado 
no resto de casos e cursos, o profesor/a de garda poderá acompañar ao 
alumnado ao patio (mantendo sempre as medidas establecidas). 
-►O centro terá un horario establecido para a atención dos pais, nais e 
titores legais que será principalmente de maneira telemática ou 
telefónica.   
 
5.1.-ACCIÓN DO PROFESOR NA CORRECCIÓN DE CONDUTAS CONTRARIAS 
Á CONVIVENCIA 
Ademais do aprobado, engadirase: 
- O profesor/a informará e fará cumprir a todo o alumnado no recinto 
escolar as normas de convivencia sanitaria recollidas no protocolo COVID 
establecido para o centro. 
- O profesor/a debe corrixir todos aqueles comportamentos que se 
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consideren prexudiciais para a saúde de calquera membro da 
comunidade educativa ou actuacións contrarias ao protocolo establecido 
COVID-19. 
 
5.2-DEREITOS E DEBERES DE CONVIVENCIA E PARTICIPACIÓN DIRECTA 
5.2.1-DEREITOS E DEBERES DOS PAIS 
5.2.1.1DEREITOS 
► A estar informados sobre o progreso da aprendizaxe e integración 
socio-educativa dos seus fillos, para o que se lles facilitará o acceso ao 
profesorado e aos membros dos equipos directivos dos centros docentes. 
A ser informados sobre o estado de saúde do seu fillo no caso de 
aparición de sintomatoloxía compatible coa COVID-19 no centro e a 
informar ao centro de se dar esa situación na casa ou na familia. 
 ► A recibir información sobre as normas que regulamentan a 
convivencia nos centros docentes e sobre o protocolo COVID-19 do centro 
e participar na súa modificación. 
 
5.2.1.2.-DEBERES 
Ao establecido engadirase: 
► Coñecer as normas sanitarias establecidas polos centros docentes, 
respectalas e facelas respectar, así como respectar a autoridade e as 
indicacións ou orientacións sanitarias que reciban do centro e do equipo 
COVID.   
► Colaborar cos centros docentes na prevención e corrección das 
condutas contrarias ás normas de convivencia e ás normas sanitarias dos 
seus fillos. 
 
5. TIPIFICACIÓN, GRADACIÓN E CORRECCIÓNS DAS FALTAS DE 
CONDUTA CONTRARIAS ÁS NORMAS DE CONVIVENCIA 
Para os efectos do previsto no 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, entenderanse incluídas nos supostos do artigo 42 letras a), b) e d) 
coa consideración de condutas leves contrarias á convivencia os supostos 
de incumprimento polo alumnado do uso da máscara nos tempos e 
lugares que sexan obrigatorios e o incumprimento das instrucións do 
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profesorado en aplicación do protocolo COVID do centro. 

Anexos 
11.1.-RESUMO DAS NORMAS DE CONVIVENCIA 

NORMAS DE CONVIVENCIA 
Ás normas establecidas engadirase (marcado en vermello) 
 

O INSTITUTO: LUGAR DE CONVIVENCIA 

• Diríxete con respecto aos profesores/as e demais persoal do 
Instituto. 

• Respecta os dereitos dos demais. 

• Estás con máis xente: senta correctamente e compórtate con 
educación. 

• Fala sen interromper os demais, pero fala, non berres. 

• Anda, non corras nin empuxes. Mantén a distancia de seguridade 
establecida (1,5 metros) e nos corredores camiña pola túa dereita, 
respectando a fila. Non permanezas nos corredores. 

• Non están permitidos malos modais nin malas contestacións. 

• Os insultos, burlas, menosprezos e agresións consideraranse faltas 
graves ou moi graves que terán sempre a sanción correspondente. 

• Respecta as pertenzas dos demais. Non se pode compartir obxectos, 
material escolar, bebidas ou alimentos. 

• No aseo só poderá estar unha persoa de cada vez. Farase cola no 
exterior do mesmo, gardando a cola de seguridade. Indica ao 
entrar/saír a túa presenza. 

• Se atopas algo extraviado, recólleo e déixao na conserxería. 

• Prohibido ter o móbil acendido durante as horas de clase, agás uso 
pedagóxico e co permiso e supervisión do profesorado. Só se 
permite o uso durante o recreo e no patio ou na cafetaría. 

• Prohibido fumar en todo o recinto do instituto (Lei 28/2005, BOE do 
27de nadal). 

A AULA: LUGAR DE TRABALLO E ESTUDO 

• Obedece as indicacións do profesor/a. Se tes algún problema, fala 
primeiro co profesor/a e /ou o titor/a. Só se o problema persiste, 
recorre ao Xefe/a de Estudos. 

• Se puntual ao entrar nas clases. Non te demores polos corredores, 



 

7 

 

nin nas portas das aulas. 

• Aproveita os recreos para ir ao servizo. Ao inicio das clase poderase 
ir co permiso do profesor/a realizando a hixienización de mans ao 
saír e entrar na aula. 

• Estuda, é a túa obriga. Respecta o dereito dos compañeiros ao 
estudo. 

• Trae o material necesario para a clase. Ten o teu material e non 
collas o dos demais. Non compartas material, nin produtos de 
hixienización, tampouco as máscaras. 

• Non interrompas o profesor/a. 

• Pregunta só cando este o permita. Para isto pide a palabra. 

• Non te levantes sen permiso do profesor/a. 

• Nos cambios de clase, hai que estar en orde na aula e non está 
permitido esperar no corredor. 

• Ao remate das clases a aula quedará limpa e ordenada.  Terás que 
facer a hixienización do teu posto cando abandones a aula (común 
ou compartida). 

• A clase non acaba ata que o indique o profesor/a. A saída da aula  
farase da maneira establecida no protocolo (saen primeiro os máis 
próximos á porta), en orde e mantendo a distancia de seguridade e 
seguindo as indicacións do profesorado 
 

LIMPEZA E RESPECTO DAS INSTALACIÓNS 

• Mantén a aula e demais dependencias limpas. Mantén o teu posto 
hixienizado e non deixes material enriba da mesa cando saias da 
aula, utiliza estoxo e mochila.  Usa as papeleiras. Utiliza a papeleira 
específica (tapa e pedal) para desbotar material susceptible de 
contaxio (panos, máscaras...) 

• Respecta as instalacións: son de todos. Úsaas de xeito natural. 

• Non é natural pintar ou raiar mesas e paredes nin andar a golpes cos 
obxectos. 

• Dentro do recinto escolar non se poden tirar gomas de mascar. 

• A bebida e a comida pódense tomar no bar e nos patios, pero 
coidando a limpeza. Lembra manter a distancia de seguridade 
cando bebas ou comas.   
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NORMAS DE COMPORTAMENTO 
 
ESTAS SINXELAS NORMAS TEÑEN COMO FINALIDADE GARANTIR O 
PRIMEIRO DOS DEREITOS DO ALUMNADO: RECIBIR FORMACIÓN NUN 
AMBIENTE DE CONVIVENCIA, LIBERDADE E RESPECTO MUTUO. PERO 
TAMÉN VELAN POLA TÚA SAÚDE. 
 
SEMPRE 
Leva a máscara  dentro do recinto escolar 
 
ANTES DA CLASE 

• Chegar puntual á aula. Dirixirse directamente á aula. Non quedes 
no patio, nin nos corredores. 

• Levar todo o material necesario. Non podes compartir material. 

• Esperar sentados dentro da aula. Non esperes na porta. Realiza 
hixiene de mans antes de sentarte (no corredor haberá un 
dispensador, na clase tamén e podes traer o teu propio produto) 

 
DURANTE A CLASE 

• Atender as explicacións e realizar as tarefas e traballos que indique 
o profesor/a. 

• Manter silencio e respectar as quendas de palabra, sen interromper 
aos demais. 

• Utilizar un volume moderado para falar (non berrar) 

• Sentar correctamente. Evita o máis posible xirarte na cadeira ou 
moverte. Mira cara diante. 

• Non comer nin beber nas aulas. Está especialmente prohibida a 
goma de mascar. 

• Non xogar na aula. Tes que permanecer no teu posto. 

• Esperar a que o profesor/a finalice a clase para recoller. Recolle a 
túa mesa. Hixieniza o teu posto. 

• Coidar o material da aula, mantendo a orde e limpeza. Utiliza as 
papeleiras segundo o seu uso. 

• Prohibido ter o móbil acendido durante as horas de clase agás uso 
pedagóxico e co permiso e supervisión do profesorado. No resto dos 
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casos o móbil deberá estar apagado e na mochila. Só se permite o 
uso durante o recreo e no patio ou na cafetaría. En caso contrario, 
poderán ser requisados. Unha vez entregados na Xefatura de 
Estudos só serán devoltos aos pais/nais/titores legais. 

•  Acudir ao baño ao inicio das clases con permiso do profesorado. 
Realiza a hixiene de mans ao entrar e saír da aula. 
 

 
CAMBIOS DE CLASE 

• Permanecer dentro da aula (Prohibido ter o móbil acendido) 
SEMPRE. 

• Respectar os compañeiros: non burlarse nin insultar nin pegar... 

• Respectar o material e as pertenzas dos demais. Non compartir 
pertenzas. 

• Nos baños só pode estar UNHA PERSOA, o resto esperará fóra 
respectando as distancias de seguridade. 

• Permanecer dentro do recinto escolar. 
 
RECREO 

• Acudir ao baño durante o recreo.  

• Permanecer dentro do recinto escolar o alumnado de ESO. O 
alumnado de bacharelato, pode abandonar (no menor tempo 
posible) o recinto. 

• Respecta a túa parte de patio: alumnado de 1º e 2º de ESO no 
patio posterior; alumnado de 3º e 4º ESO no superior. 

• Mantén a distancia de seguridade e non quites a máscara (agás 
para comer/beber). 

• Evita aglomeracións. 
 
ENTRADAS E SAÍDAS 

• Segue as sinalizacións. 

• Vai sempre pola túa dereita. 

• Utiliza o teu camiño segundo o teu curso para subir/baixar e 
abandonar o centro. 

 


