
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.

Dereitos e deberes do alumnado
e das nais, pais ou titores legais



Nais epaisou titores/as legais doalumnado

Teñendereito a:

Teñenodeber de:

1. Ser respectados/as.

2. Recibir información sobre as normas do centro e sobre o progreso académico e as
faltas de asistencia dos seus fillos e fillas.

3. Ser atendidos/as polo profesorado nos días e horas establecidos e ser oídos/as
nos procedementos disciplinarios.

4. Reclamar as cualificacións dos fillos/as ao finalizar o curso.

5. Participar no proceso educativo (Consello escolar, ANPA...) segundo estableza a
Administración educativa.

1. Implicarse no proceso educativo dos seus fillos/as, colaborando co profesorado e
acudindo ao centro candose lles solicite.

2. Coñecer, respectar e facer respectar as normas do centro, así como a autoridade e
asorientacións educativas do profesorado.

3. Velar porque os seus fillos/as cursen os estudos obrigatorios e asistan a clase.

4. Xustificar por escrito as faltas de asistencia e puntualidade dos seus fillos/as
(cando sexan xustificables).

5. Colaborar co centro na prevención e corrección das condutas contrarias ás
normasde convivencia.

6. Facilitar todo tipo de información pertinente sobre os seus fillos/as.

Ante o incumprimento destes deberes, o centro informará os órganos
competentes para que impoñanasmedidas correctoras correspondentes.

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

Alumnado

Ten dereito a:

Ten o deber de:

1. Recibir unha formación integral nun ambiente de convivencia adecuado.

2. Estar protexido contra toda agresión física ou moral, especialmente de acoso
escolar.

3. Non ser discriminadopor razón de nacemento, raza, sexo, nivel social, conviccións
políticas ou relixiosas, discapacidades físicas ou psíquicas ou calquera
circunstancia persoal ou social.

4. Participar nas decisións do centro sobre convivencia e resolución de conflitos.

5. Recibir orientación escolar e profesional para o seu desenvolvemento persoal,
social e profesional.

6. Salvargardar a confidencialidade das súas circunstancias persoais e familiares.

7. Ser informado dos contidos e criterios de avaliación e cualificación de cadamateria
e ser avaliado obxectivamente.

8. Coñecer os resultados das probas realizadas, velas e recibir explicacións sobre
as notas.

9. Participar na vida do centro, elixir delegados/as e representantes no Consello
escolar.

10. Exercer a súa liberdade de expresión e expresar a súa discrepancia sobre
decisións educativas que lle afecten.

11. Usar as instalacións e espazos do centro para actividadeseducativas.

1. Colaborar na mellora da convivencia e na creación dun ambiente de estudo
adecuado.

2. Respectar as normas de organización e convivencia do centro.

3. Respectar a igualdade entre mulleres e homes, a liberdade de conciencia, as
conviccións relixiosas, a dignidade, a integridade e a intimidade dosmembros da
comunidade educativa.

4. Respectar a dignidade e as indicacións do profesorado e do persoal non docente,
recoñecéndoo comoautoridade educativa.

5. Asistir a clase puntualmente e co material necesario e respectar os horarios do
centro.

6. Non interromper as explicacións do profesorado sen causa xustificada nin realizar
tarefas doutramateria.

7. Coidar os bens e instalacións docentro e respectar as pertenzas dosdemais.

DEREITOS E DEBERES DO ALUMNADO E DAS NAIS, PAIS E TITORES LEGAIS


