
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.



Profesorado

Tendereito a:

Tenodeberde:

1. Ser respectado e traballar nun ambiente de convivencia adecuado.

2. Salvagardar a súa intimidadepersoal e familiar, ademais dasúa imaxe.

3. Participar namellora da convivencia escolar, recibindo a colaboración necesaria.

4. Exercer as funcións disciplinarias necesarias para desenvolver a actividade académica e ser escoitado en caso de
conflito.

5. Convocar ás familias do alumnado para tratar a educación dos fillos/as.

6. Recibir información e formación para estar actualizado.

7. Participar activamente na vida do centro e formular as suxestións ou reclamacións que estime oportunas.

8. Ser oído e informadopolos seus representantesnoConsello escolar.

9. Recibir a protección xurídica adecuada ás súas funcións.

1. Respectar e facer respectar as normas de convivencia.

2. Participar na actividade xeral do centro e aceptar os cargos e funcións encomendadas.

3. Corrixir as condutas contrarias á convivencia e informar delas, especialmente do acoso, gardando a confidencialidade

dosdatos persoais do alumnado.

4. Nonpermitir ningunha formademachismo oumisoxinia.

5. Facer constar na aplicación informática as ausencias e retrasos do alumnado (antes de 48 horas).

6. Cumprir puntualmente co seu horario e realizar as tarefas correspondentes (gardas, titorías, reunións, sesións de

avaliación, claustros…).

7. Informar das ausencias previstas, anotalas no libro de gardas, deixar traballo para o alumnado e xustificalas antes de 5

días.

8. Programar e ensinar asmaterias encomendadas, ademais de participar nos traballos dos departamentos.

9. Informar ao alumnado dos contidos e criterios de avaliación e cualificación da súamateria e avalialo obxectivamente.

10. Cumprir as normas sobre exames (ver 6.6 doPEC).

11. Orientar ao alumnado anivel académico e profesional.

12. Manter informadoao titor/a e á súa familia sobre o proceso de aprendizaxe do alumnado.

A lexislación vixente regula as sancións derivadas do incumprimento destes deberes. Correspóndelle á Dirección do
centro e á Inspección facer que se cumpran.

DEREITOS E DEBERES DO PROFESORADO E PERSOAL NON DOCENTE


