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Normas básicas de convivencia

e funcionamento

A é a
coexistencia pacífica e
harmoniosa de seres
humanos nun mesmo
espazo.

CONVIVENCIA

Este texto, elaborado polo profesorado, ten
por finalidade a divulgación do Plan de
Convivencia do IES Marco do Camballón.



4. Apagar os ordenadores, o son e os canóns ao final de cada clase.

5. Devolver dentro do prazo os libros da biblioteca.

6. Manter as medidas de hixiene que indique o Departamento de Educación Física.

7. Devolver o antes posible o material que se colla prestado en conserxería, bliblioteca...

8. Reservar con antelación, anotándose nas follas correspondentes, a aula Manuel

Dobarro, a biblioteca e as aulas de informática.

9. Respectar as normas de uso da fotocopiadora que están expostas na conserxería.

10. Manter limpo e en orde o noso lugar de traballo, as instalacións e o recinto escolar.

11. Comunicar de inmediato ao Equipo Directivo calquera conduta negativa, incluídas as

que se produzan nos medios dixitais, e especialmente os casos de acoso.

12. Asistir ao centro cunha vestimenta que manteña as debidas condicións de hixiene,

que sexa adecuada para a actividade escolar e que non impida a identificación.

13. Respectar as pertenzas dos demais, colaborar na recuperación do material

desaparecido e entregar o que non sexa noso na Dirección ou na Conserxería.

14. Repoñer calquera ben roubado e reparar calquera dano que causemos nas

instalacións e materiais do centro ou dos autobuses.

15. En caso de folga, comunicalo por escrito á Xunta de Delegados/as cunha antelación

de 2 días lectivos, indicando os motivos, os órganos convocantes e os grupos que a

secundan. Se estás en 1º ou 2º de ESO non tes dereito de folga. Se es profesor/a

impartirás clase con normalidade.

Se non respectamos estas normas aplicaranse as sancións recollidas no apartado 6.3.3 do

PEC. O profesorado ten a condición de autoridade pública e, polo tanto, os feitos que

constate terán presunción de veracidade. En calquera caso, o alumnado na súa defensa

poderá achegar as probas que estime oportunas.

Normas do centro completas na súa web: http://www.edu.xunta.gal/centros/iesmarcocamballon

Se todas e todos (alumnado e profesorado, familias, persoal non docente) nos tratamos co

debido respecto e consideración, a convivencia estará garantida. Todas e todos temos

dereito a desenvolver as nosas propias características, sen que ninguén nos discrimine por

razóns de sexo, orientación sexual, raza, nacionalidade, lingua, nivel intelectual ou calquera

outra circunstancia.

Non só no trato persoal e directo temos a obriga de manter este respecto, tamén nos medios

dixitais (redes sociais, foros, sitios web, vídeos…).

1. Exercer ningunha forma de machismo.

2. Suplantar a identidade de ninguén, falsificar documentos nin copiar nos exames.

3. Fumar, beber alcohol nin consumir drogas.

4. Introducir armas de ningún tipo.

5. Empregar o móbil ou calquera outro aparello electrónico salvo como ferramenta

pedagóxica e sempre en presenza do profesorado. O equipo directivo poderá

utilizalo para o exercicio das súas funcións.

6. Difundir e/ou exhibir material pornográfico.

7. Comer nin beber nas aulas nin na biblioteca.

1. Permanecer d

No centro non podemos:

No centro temos que:

entro do recinto escolar ata o remate das clases (recreos incluídos) se

es alumno/a menor de idade; se tes que marchar por causa xustificada, terán que

recollerte os teus pais/nais ou titores legais. Se es maior de 18 anos poderás saír, pero

poderáseche pedir que te identifiques.

2. Se es alumno/a, permanecer no interior da aula entre clase e clase e esperar tamén

dentro dela ao profesorado de garda cando falte un profesor/a.

3. Durante os recreos, o alumnado non poderá ir ás aulas, que deberán quedar

pechadas. Só poderá permanecer nos corredores principais das plantas baixa,

primeira e segunda.
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