
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE CONVIVENCIA 

Aprobado por Claustro e Consello ( 15-06-2016)  

 



 

Contido 
1.-INTRODUCCIÓN ......................................................................................................................... 4 

2.-DIAGNÓSTICO DO ESTADO DA CONVIVENCIA NO CENTRO ...................................................... 5 

2.1-Características do Centro e o seu ámbito. .......................................................................... 5 

a)-Características do centro e do seu contorno que contextualizan a intervención 

educativa. .............................................................................................................................. 5 

Entorno demográfico e económico........................................................................................ 5 

Entorno sociocultural ............................................................................................................ 6 

b) Aspectos da xestión e organización do centro que inflúen na convivencia. .................... 7 

2.2 –COMUNIDADE EDUCATIVA ............................................................................................... 7 

2.2.1 O profesorado .............................................................................................................. 7 

2.2.2. PAS. .............................................................................................................................. 8 

2.2.3. Familias ........................................................................................................................ 9 

2.2.4 – O Alumando ............................................................................................................... 9 

2.2.5.- Diagnóstico dos principais problemas de convivencia............................................. 13 

3.- ACTUACIÓNS DESENVOLVIDAS NO ÁMBITO DA CONVIVENCIA ............................................ 14 

4.-OBXECTIVOS DO PLAN DE CONVIVENCIA. .............................................................................. 15 

5.- ACTUACIÓNS PARA A CONVIVENCIA ..................................................................................... 15 

5.1- Medidas preventivas ........................................................................................................ 15 

5.2- Medidas de sensibilización .............................................................................................. 16 

5.3- Medidas Organizativas ..................................................................................................... 16 

5.4- Medidas Curriculares ....................................................................................................... 16 

5.5-Equipo de dinamización de convivencia ........................................................................... 16 

5.6- Outras ............................................................................................................................... 19 

6.- PROTOCOLO PARA PREVENCIÓN E O ACOSO ESCOLAR ......................................................... 19 

6.1 Tipos de acoso escolar ...................................................................................................... 19 

7.- DETERMINACIÓN DE RESPONSABLES .................................................................................... 21 

8.- NORMAS DE CONVIVENCIA .................................................................................................... 21 

8.1- NOF .................................................................................................................................. 21 

8.2. PROTOCOLO DETECCIÓN .................................................................................................. 21 

8.3- PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE CONDUCTAS SANCIONABLES........................................ 22 

9.- CONDUTAS CONTRARIAS Á CONVIVENCIA ........................................................................ 23 



9.1 -Gradación das medidas correctoras ................................................................................ 23 

9.2- Reparación de danos causados ........................................................................................ 23 

9.3 -Ámbito de corrección ....................................................................................................... 23 

9.4-Aspectos formais dos procedementos correctores .......................................................... 24 

9.5 . Responsable de aplicación de medidas ........................................................................... 24 

9.6-Condutas gravemente prexudiciais para a convivencia .................................................... 25 

9.7-A proposta de cambio de centro ...................................................................................... 26 

9.8- Aplicación das medidas correctoras ................................................................................ 26 

9.9-Das condutas leves contrarias á convivencia e da súa corrección.................................... 26 

9.10-Responsables da aplicación das medidas correctoras .................................................... 26 

9.11-. Solicitude de revisión e execución de medidas ............................................................ 27 

10.- COMISIÓN DE CONVIVENCIA ............................................................................................... 27 

11.-MECANISMOS DE COLABORACIÓN E COORDINACION INTERNA E EXTERNA ....................... 28 

12.- DIFUSIÓN DO PLAN DE CONVIVENCIA ................................................................................. 28 

13.- AVALIACIÓN DO PLAN DE CONVIVENCIA ............................................................................. 29 

13.1- Seguimento ó longo do curso a través dos informes deconvivencia ............................. 29 

13.2 –Avaliación do Plan de Convivencia ................................................................................ 29 

13.3 Revisión do Plan de Convivencia ..................................................................................... 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.-INTRODUCCIÓN 
O 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, sinala entre os seus principios “ a transmisión dos valores que favorecen a 

liberdade persoal, a responsabilidade, a solidariedade, a tolerancia, a igualdade, o respecto 

e a xustiza, que constitúen a base da vida en común, e a participación da comunidade 

educativa, así como o principio do esforzo compartido que deben realizar o alumnado, as 

familias, o profesorado, os centros, as administracións, as institucións e a sociedade no 

seu conxunto como requisito necesario para asegurar unha educación de calidade con 

equidade.” 

O artigo 124 da Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro dispón que se procederá por parte 

dos centros de ensino a “elaboración  dun plan de convivencia no que se recollan todas 

as actividades que se programen co fin de fomentar un bo clima de convivencia dentro do 

centro escolar, así como a concreción dos dereitos e deberes do alumnado e das medidas 

correctoras aplicables en caso de incumprimento das normas de convivencia, 

considerando que estas son de obrigado cumprimento e as medidas correctoras serán 

proporcionadas ás faltas cometidas e terán un carácter educativo e recuperador, 

procurando a mellora nas relacións de todos os membros da comunidade educativa.”  

“O dito plan de convivencia integrará o principio de igualdade entre mulleres e homes e 

establecerá, sobre a base dun diagnóstico previo, as necesidades, os obxectivos, as 

directrices básicas e as actuacións, incluíndo a mediación na xestión dos conflitos, e 

conterá actuacións preventivas, reeducadoras e correctoras.” 

A normativa na cal nos basearemos para a elaboración do plan de convivencia é:  

- Lei 4/2011 

- DECRETO 8/2015 

- Documentos internos  

o PEC 

o Concrecións curriculares  

o Plan de atención a diversidade 

o Plan de acción titorial 

o NOF 

o Programación Xeral Anual  

 

 



 

 

2.-DIAGNÓSTICO DO ESTADO DA CONVIVENCIA NO CENTRO 

2.1-Características do Centro e o seu ámbito. 

a) -Características do centro e do seu contorno que contextualizan a intervención 

educativa. 

Entorno demográfico e económico 

Cos datos do Instituto Galego de Estatística  (1 de xaneiro de 2015) trazaremos as 

características da zona educativa da que o noso Instituto recibe a maior parte do 

alumnado. 

Esta zona é a do distrito 2 ( seccións 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-

20-21-23) do Concello da Coruña e parte do distrito 1 ( seccións 1-2-3-5-6-7-8)  

Poboación: 

 Poboación % P. 

Inmigrante 

P. activa  

Homes 16.754 46% 710 8.102 

Mulleres 19.698 54% 771 9.064 

Total 36.422 100% 1.481 17.166 

• Porcentaxes de ocupación por sectores: 

Agricultura e 

pesca 

industria Construción Servizos 

0,75 8,48 4,5 86,35 

• Porcentaxes de poboación por idades: 

Menores de 20 

anos 

Maiores de 64 

anos 

Entre 20 e 64 

anos 

Idade media 

13,9% 25,35% 60,75% 47,15 anos 

 

• Principais procedencias  



• UE…………………………..628  (6,4%) 

• América…………………584  ( 3,6%) 

Topamos cun barrio do centro da cidade onde moitos dos habitantes son maiores e polo 

tanto a súa situación é a de poboación non activa. 

Dentro das actividades que destacan laboralmente son as do sector servizos que engloba 

a maior parte de porcentaxe de poboación activa. Destaca dentro deste sector a 

importancia do comercio na cidade, demostrado polo número alto de comercios e áreas 

comerciais que ten e que nos serve como referente na oferta de formación profesional que 

ten o centro : ciclos formativos de comercio e marketing. 

Tamén é importante o aumento que nos últimos anos existe de poboación inmigrante. 

No caso do alumnado dos Ciclos Formativos, a procedencia do alumando é moito máis 

ampla debido a que a especificidade dos estudos impartidos (da Familia Profesional de 

Comercio e Márketing) fai que o noso Instituto recolla o alumnado de calquera lugar da 

cidade, de concellos da área metropolitana e, en boa parte, doutras zonas da provincia da 

Coruña ou incluso de Galicia ó ser escasa a oferta destas ensinanzas. 

  Entorno sociocultural 

En canto o nivel des estudos atopamos os seguintes datos procedentes do censo: 

Distribución da poboación da zona de análise segundo o nivel de estudos 

Persoas analfabetas 0,81% 

Persoas con estudos  7,70% 

Persoas con estudos de primeiro grao 11,11% 

Persoas con estudos de segundo grao  43,70% 

Persoas con estudos de terceiro grao  24,90% 

Persoas sen información sobre o seu nivel de estudos ( menores 

de 16 anos) 

11,78% 

Como podemos observar case un 70% da poboación ten estudos de máis de 

segundo grao, o cal implica que  o nivel de formación medio das persoas que viven nesta 

zona da cidade é bo e polo tanto implícanse máis na formación dos seus fillos. 

 

 



 

b) Aspectos da xestión e organización do centro que inflúen na convivencia. 

 

Distribución da oferta educativa  : 

ESO 1º 2º 3º 3ºPM 4º 4º DV 

Nº grupos 4 4 3 1 3 1 

 

Bacharelato 1º 2º 

Nº grupos 2 2 

 

CC.FF 1CMºAux.Co 1ºCSXVEC 31º CS CILOE 2º CS CI LOXSE 

Nº grupos 2 1 1 1 

 

Ubicación aulas : 

1ªPLANTA 

1º-2º ESO A. Convivencia A. informática A. tecnoloxía As. CC.FF. Xef. Estudos Dp. Orientacion 

Dp. Comercio 

2ªPLANTA 

3ºº-4º ESO 1º BCH A. Inglés 

A. Francés 

 

A. Plástica 

A. Música 

As. desdobres A. C-D 

Multimedia  

Departamentos 

3ªPLANTA 

 2º BCH A. Debuxo  Laboratorios Departamentos   

PLANTA BAIXA  

BIBLIOTECA XIMNASIO POLIDEPORTIVA A. A-B** 

Multimedia 

Sala titorías 

Sala profesores 

Secretaría 

Conserxería 

Despachos 
Dirección 

 

** Empregase no recreo por aquel alumando que o desexase para traballar, reunirse. 

 

2.2 –COMUNIDADE EDUCATIVA  

2.2.1 O profesorado 

 Definitivos Provisionais Itinerantes  Totais 

Mestres 4 0 0 4 

PTFP 3 1 0 4 

PES 30 13 1 44 

Catedráticos 5 0 0 6 

Outros  0 1 0 1 



    59 

 

Composición por sexos : 

Mulleres % Homes % 

43 72,88 16 27,12 

 

Valoración problemas de convivencia: 

➢ Profesorado (segundo enquisa CEOU) ( % participación= 31%) 

 

Aspectos valorados   % 

A convivencia empeorou nos 3 últimos anos                                        39( 46% Bach//37% ESO) 

Existen problemas de convivencia                                                     66 

A solución dos conflitos debe de partir da prevención                   72 

Os conflitos saliéntanse aplicando as NOF rigorosamente            72 

Os conflitos minimízanse se se traballan as NOF en titorías          77 

Descoido de instalacións: pintadas, lixo…..                                        61 

Solución conflitos: Chamar pais                                                        84 

Solución conflitos: sanción                                                                 83 

Solución conflitos. Importancia resposta familia                             55 

Causas dos conflitos: contexto social                                                 55 

Causas dos conflitos : problemas familiares                                    72 

Causas dos conflitos: tolerancia social                                              50 

A participación en xeral do profesorado nas actividades do centro é alto, o cal xera unha 

dinámica de participación activa conseguindo que a docencia se estenda mais aló do que 

é a mera clase, co fin de que a aprendizaxe resulte mais atractiva a o alumnado. 

2.2.2. PAS. 

A plantilla de persoal administrativo e de servizos é de 9 persoas: 

Categoría  Nº 

Limpadoras 4 

Conserxes 3 

Persoal administrativo 2 

 

Composición por sexos : 



Mulleres % Homes % 

8 88 1 11 

 

Valoración problemas de convivencia: 

➢ PAS segundo enquisa ( CEOU)(participación= 77% 

Aspectos valorados   % 

A convivencia mellorou nos últimos 3 anos                            43 

Hai problemas de conivencia puntuais                                      57 

As instalacións están bastante coidadas                                     43 

Principais problemas nas instalacións. Pintadas e roturas         28 

Solución conflitos: sanción                                                        28 

Solución conflitos: formación dos profesionais                         28 

 

 

2.2.3. Familias  

➢ Conflitividade detectada  

Valoración problemas de convivencia: 

➢ Familias enquisas(CEOU)(participación= 8% 

Aspectos valorados   % 

A convivencia mellorou nos últimos 3 anos                            22 

Hai problemas de conivencia puntuais                                      40 

As instalacións e materias están bastante coidados                41 

As principais agresións son verbais                                         100 

Persoas que coñece : director/titor                                             80 

Apoio ás decisións do titor                                                          81 

Estar informado das accións do seu fillo/a                                78 

Esta satisfeito co centro                                                             81 

 

 

2.2.4 – O Alumnado  

O número total de alumnos é de 570, distribuídos 

ESO ( 330) 

 



ESO 1º 2º 3º 3ºPM 4º 4º DV 

Nº  95 82 68 9 68 8 

Composición por sexos : 

ESO 1º 2º 3º 3ºPM 4º 4º DV 

 M H M H M H M H M H M H 

Nº 37 58 41 41 35 33 5 4 29 39 3 5 

 

Alumnado inmigrante 

ESO 1º 2º 3º 3ºPM 4º 4º DV 

Nº  6 15 11 1 9 3 

 

▪ BACHARELATO  (108) 

BCH. 1º Ciencias 1º Humanidades-CS 2º Ciencias- Tecn 2º Humanidades-CS 

Nº  33 20 31 24 

 

Composición por sexos : 

BAH. 1º Ciencias 1º Humanidades-CS 2º Ciencias- Tecn 2º Humanidades-CS 

 M H M H M H M H 

Nº 12 21 8 12 13 18 15 9 

 

Alumnado inmigrante 

BCH. 1º Ciencias 1º Humanidades-CS 2º Ciencias- Tecn 2º Humanidades-CS 

Nº  7 13 2 0 

 

▪ CC.FF. (132) 

CC.FF 1CMºAux.Co 1ºCSXVEC 1º CS CILOE 2º CS CI LOXSE 

Nº  47 30 29 26 

 

 

Composición por sexos : 

BAH. 1CMºAux.Co 1ºCSXVEC 1º CS CILOE 2º CS CI LOXSE 



 M H M H M H M H 

Nº 15 32 17 13 11 18 13 13 

 

Alumnado inmigrante 

CC.FF 1CMºAux.Co 1ºCSXVEC 1º CS CILOE 2º CS CI LOXSE 

Nº  7 9 4 1 

 

➢ Conflitividade detectada polo alumnado (segundo enquisa CEOU)( % 

participación= 87,8%) 

Alumando de secundaria : 

Aspectos valorados   valoración 

Acoso (en persoa ou por internet, móbil....)  Pouco 

Ameazar ou insultar  As veces 

Ameazar ou insultar utilizando o ordenador, o móbil, etc.  As veces 

Chegar tarde á clase  As veces 

Deixar de lado e non facer caso a algún/ha compañeiro/a  As veces 

Desobedecer e non respectar o/a profesor/a  As veces 

Dicir mentiras ou rumores sobre alguén  Pouco 

Dicir mentiras ou rumores sobre alguén utilizando o ordenador ou  Pouco 

Entrar e saír da clase sen permiso  Ás veces 

 Faltar á clase sen causa xustificada  Ás veces 

Insultar  Pouco 

 Interromper, molestar e non deixar dar a clase ao profesorado  Pouco 

 Negarse a facer as tarefas que nos tocan  Ás veces 

 Non ter coidado co aseo e ca limpeza persoal  Ás veces 

 Obrigar a algún/ha compañeiro/a a facer cousas non quere  Pouco 

 Pegar ou facer dano  Pouco 

Poñer alcumes ou rirse doutra persoa  Moi pouco 

 Provocar, ridiculizar ou insultar o profesorado  pouco 

 Roubar diñeiro ou material/cousas  pouco 

Tomar drogas (alcohol, tabaco) Ás veces 

 

Espazos onde hai problemas de convivencia. 

Aspectos valorados   %nunca %`pouco %bastante %moito  %sen reposta 

A través de internet, xa sexa no móbil ou no ordenador 42,8 6,9 10,7 30,3 9,3 



Ao entrar ou saír da clase 26,9 9,3 14,1 45,2 4,8 

Ao entrar ou saír do recinto do centro 17,9 13,8 21,40 40,7 6,6 

 Durante as clases 31,4 5,5 12,1 44,8 6,2 

No comedor escolar 57,6 2,1 1,4 13,8 25,2 

No recreo 7,2 11,7 27,2 48,6 5,2 

No transporte escolar 63,4 2,1 1,4 8,6 24,5 

Nos arredores do centro 17,6 11,4 27,2 35,9 7,9 

Nos aseos 54,1 3,4 4,5 29,7 8,3 

Nos corredores 16,9 8,6 21,47 47,6 5,9 

Nos intercambios de clase 29,3 7,6 13,4 43,4 6,2 

 

Padeciches algunha conduta negativa, acoso, agresión ou falta de respecto? 

 Resposta total 

Si 20.3 

Non 71.7 

Sen resposta 7.9 

 

Ensino postobrigatorio: 

Aspectos valorados   % 

Dánanse as instalacións 47.4 

Dánanse os vehículos e outras propiedades privadas 9.2 

Fanse pintadas nas mesas, nas paredes, nos aseos 63.2 

Non se respectan as cousas de cada quen 31.6 

Non se respectan as cousas do centro 41.4 

O chan do comedor remata todos os días cheo de 

lixo, os comensais non teñen coidados 

13.2 

Rómpense materiais da clase e do centro 42.8 

Róubanse materiais 46.1 

Tírase lixo ao chan 54.6 

 

Condutas negativas. 

Aspectos valorados   valoración 

 Acoso (en persoa ou por internet, móbil....)  pouco 

 Ameazar ou insultar  pouco 

 Ameazar ou insultar utilizando o ordenador, o móbil, etc.  pouco 

 Chegar tarde á clase  Ás veces 



 Deixar de lado e non facer caso a algún/ha compañeiro/a  Ás veces 

 Desobedecer e non respectar o/a profesor/a  Ás veces 

 Dicir mentiras ou rumores sobre alguén  Ás veces 

 Dicir mentiras ou rumores sobre alguén utilizando o ordenador ou o  Ás veces 

 Entrar e saír da clase sen permiso  pouco 

 Faltar á clase sen causa xustificada  bastante 

 Insultar  Ás veces 

 Interromper, molestar e non deixar dar a clase ao profesorado  Ás veces 

 Negarse a facer as tarefas que nos tocan  Ás veces 

 Non ter coidado co aseo e ca limpeza persoal  pouco 

 Obrigar a algún/ha compañeiro/a a facer cousas non quere  pouco 

 Observar actos vandálicos con danos no centro  Ás veces 

 Pegar ou facer dano  pouco 

 Poñer alcumes ou rirse doutra persoa  Ás veces 

 Provocar, ridiculizar ou insultar o profesorado  Ás veces 

 Roubar diñeiro ou material/cousas  pouco 

 Tomar drogas (alcohol, tabaco)  Ás veces 

 

Solucións dos conflitos : 

solución % 

Sanción 56 

Falar co titor  48 

 

Demandas do alumnado: 

demanda % 

Ser escoitado 70 

 

 

2.2.5.- Diagnóstico dos principais problemas de convivencia  

 

Problema detectado Definición 

Rexeitamento á aprendizaxe ▪ Comportamentos realizados para evitar as situacións de ensino/ aprendizaxe 
propostas para o grupo: Non aceptar nin realizar tarefas encomendadas en 
clase ou na casa, falta de estudo e traballo persoal, acumular faltas de 
asistencia inxustificadas, non traer os materiais de traballo, 

 

Trato inadecuado. ▪ Comportamentos relacionados coa falta de respecto ás normas de 
urbanidade ou ás formas de relación social que se consideran aceptables. 



Desconsideración verbal ou xestual cara aos compañeiros ou o profesor. 
Falar a destempo e cun ton improcedente. Non vestir co debido decoro... 
Destacar que nestas condutas non existe intención de ofender ou causar 
dano. 

 

Condutas disruptivas ▪ Comportamentos obxectivamente non agresivos que deterioran ou 
interrompen o proceso de ensino e aprendizaxe da aula. Estas condutas 
orixínanse polas dificultades do suxeito para adaptarse ao medio e con elas 
parece pretender chamar a atención do grupo ou do profesor e obter un 
status de poder na aula: Erguerse sen permiso, desobedecer o profesor, 
interromper, molestar e non deixar dar clase 

Incumprimento das normas. ▪ Non respectar nin cumprir as normas de convivencia que regulan o uso das 
instalacións, a asistencia a clase, a puntualidade, a orde e a limpeza no 
Centro, o decoro, o consumo de tabaco e outras substancias prohibidas, o 
transporte escolar, a permanencia no recinto escolar, etc. 

Outras ▪ Furto, vandalismo, etc.: Roubar pertenzas doutros compañeiros, do centro; 
realizar pintadas, estrago de materiais e mobiliario... 

 

3.- ACTUACIÓNS DESENVOLVIDAS NO ÁMBITO DA CONVIVENCIA 
 

▪ Concéntrase ó alumnado de 1º ciclo de ESO, na 1ª planta co fin de que non se mesturen con alumnado de máis idade e non 
entren en conflicto.Ó mesmo tempo cando se moven como se pode observar na maior parte dos casos non entran en 
contacto con alumando doutros niveis. 

▪ Prohibición de que o alumnado permaneza na aula nos recreos. Estas estarán pechadas. 

▪ Divídense ás zonas de lecer en 4: pasillo de 1º ciclo ESO, pasillo 2º  ciclo ESO, pasillo –patio 1ª planta e pasillo –patio 2ª 
planta, asignado profesorado de garda nos recreos co fin de impedir que se produzan conflitos en ditas áreas. 

▪ Asignación de profesorado de garda para aula de convivencia inclusiva 

▪ O profesorado de Educación Física promove actividades físicas na polideportiva do centro nos recreos coordinadas por dito 
departamento ( sempre en función da súa dispoñibilidade horaria do mesmo), co fin de promover entre o alumando a realización 
de deporte ou actividades similares e polo tanto dar unha actividade coa que desfogar para reincorporarse ás clases con menos 
tensión. 

▪ Actividades promovidas dende a biblioteca : club de lectura… - que permanece sempre aberta nos recreos- para fomentar o 
gusto pola lectura e a mellora dos coñecementos culturais dos rapaces/as, con lecturas en español, galego, inglés e alemán. 
Asignación de profesorado de garda de biblioteca . 

▪ Espazo da aula A-B para os recreos- espazo que esta ó lado da biblioteca- , sendo unha aula que poden empregar o alumando 
no recreo para reunirse, traballar… evitando polo tanto que todos se concentren nas zonas de entrada, patios… 

▪ No primeiro ciclo da ESO, existen tanto reforzos como apoios en matemáticas, lingua española e lingua galega co fin de que o 
alumnado con déficit nas mesmas teña unha axuda para poder superalas, e ó mesmo tempo en ditas materias a aula non terá 
a totalidade do alumnado dado que este sae a outra aula, reducindo a ratio por profesor e buscando diminuír a posible 
conflitividade motivada por a posible pasividade dese alumando nunha aula normal . 

▪ En 2º e 3º hai un plan de mellora ( LOMCE) para o alumnado con dificultades para superar o currículo. 

▪ Titoría na aula, tal e como define a lei, para que o profesor-titor traballe cos seus tutelados toda unha serie de temas: 
conflitividade, relación interpersoais, sexualidade, consumo de sustancias aditivas… 

▪ Reunións de nivel dos titores co departamento de orientación por nivel, onde se tratan semanalmente a problemática detectada 
e se adoptan medidas para superalas. 

▪ O departamento de orientación esta a disposición do alumando todos os recreos para facilitar medidas de orientación 
académica e solventar conflitos . 



▪ Atención ás familias: hora de titoría que os titores así como o profesorado, teñen semanalmente para atender os país/nais que 
así o soliciten para tratar con eles todo tipo de problemas 

▪ Aula de convivencia inclusiva, para acoller a aquele alumnado que por conductas disruptivas na aula non permitan o normal 
desenvolvemento nas mesmas- deberán levar o oportuno parte de incidencias describindo detalladamente os feitos así como 
traballo asignado. 

▪ Equipo de mediación: actúa ante a existencia de conflitos entre iguais, buscando a resolución dos mesmos mediante procesos 
de reflexión e valoración das actuacións. 

▪ Xefatura de estudios, media , valora e en último caso sanciona actuacións sempre que estas sexan graves. 

▪ O equipo directivo fomenta dende todas as súas actuacións e relacións a mellora constante no ámbito da convivencia con 
todos os sectores da comunidade educativa. 

4.-OBXECTIVOS DO PLAN DE CONVIVENCIA. 

O plan de convivencia deberá contribuír á consecución dos seguintes obxectivos xerais: 

▪ Facilitarlles aos órganos de goberno e ao profesorado instrumentos e recursos en relación coa prevención da violencia e a 
mellora da convivencia no centro 

▪ Concienciar e sensibilizar a comunidade educativa sobre a importancia dunha adecuada convivencia escolar e sobre os 
procedementos para mellorala e acadar un ambiente educativo que permita o óptimo aproveitamento dos recursos que a 
sociedade pon á disposición do alumnado. 

▪ Fomentar nos centros educativos os valores, as actitudes e as prácticas que permitan mellorar o grao de aceptación e 
cumprimento das normas e avanzar no respecto á diversidade e no fomento da igualdade entre homes e mulleres. 

▪ Facilitar a prevención, a detección, o tratamento, o seguimento, a xestión e a resolución dos conflitos que se poidan producir 
no centro e aprender a utilizalos como fonte de experiencia e aprendizaxe. 

▪ Facilitar a prevención, detección e eliminación de todas as manifestacións de violencia, especialmente do acoso escolar, da 
violencia de xénero e das actitudes e comportamentos xenófobos e racistas. 

▪  Facilitar a conciliación ou a mediación para a resolución pacífica dos conflitos. 

▪  Contribuír desde o ámbito da convivencia á adquisición das competencias básicas, particularmente das competencias social 
e cidadá e para a autonomía e iniciativa persoal. 

▪ Fomentar e facilitar a participación, a comunicación e a cooperación das familias no mantemento da convivencia nos centros 
docentes. 

▪  Establecer, incrementar e consolidar as relacións con entidades e institucións do contorno que contribúan á construción de 
comunidades educadoras e a unha convivencia de calidade que potencie os dereitos e as liberdades fundamentais. 

5.- ACTUACIÓNS PARA A CONVIVENCIA 

5.1- Medidas preventivas  
 

▪ O conxunto de medidas que se poden denominar como xestión eficaz da aula adoitan previr a aparición de condutas disruptivas ou ben axudar 
a controlalas dende o seu inicio 

▪ Incrementar os comportamentos desexables mediante o reforzamento positivo destes. 

▪ Construír un bo clima de clase sobre a base da participación, elaboración e coñecemento das normas que regularán a convivencia na aula. 



▪ Conseguir o maior nivel de adaptación curricular posible mediante a modificación de obxectivos e contidos, e a introdución de novas metodoloxías. 

▪ Lograr a implicación de todos os membros da comunidade escolar no proceso de discusión, fixación, difusión e apropiación de normas de 
convivencia. 

▪ Ter sempre actualizada a información sobre os alumnos que permita prever, detectar e anticiparse a posibles problemas de convivencia. 

▪ .Propiciar un clima de relacións que permita vivir e interiorizar os valores que propician unha boa convivencia. 

▪ Aprendizaxe e práctica de comportamentos cívicos, habilidades sociais, educación en valores, educación emocional, etc. 

 

5.2- Medidas de sensibilización 
 

▪    Dedicación en titoría a traballar con temas conflitivos. 

▪    Desenvolvemento e  Programa de Intelixencia Emocional en 1º da ESO, 

▪    Programa de reforzo de Habilidades Sociais en 2º da ESO  

▪    Programa de Solución de Conflitos Interpersoais en 3º da ESO 

▪    Programa sobre Educación para a igualdade de xénero, para todos os grupos  

▪    Xornadas de prevención contra o maltrato para todos os grupos 

▪    Charlas sobre a influenza das drogas nos comportamentos . 

▪    Celebración do "Día Escolar da Paz e a Non Violencia". 

 

5.3- Medidas Organizativas  
 

▪  Aprendizaxe: contidos relevantes, ritmos que eviten a exclusión, etc. 

▪  Organización de apoios específicos, fora da aula ordinaria, nas horas correspondentes ás materias máis básicas para os alumnos de ESO, que 
en opinión dos equipos docentes, non poden seguir a marcha académica normalizada destas materias. 

▪  Coordinación dos horarios por parte de Xefatura de Estudos para que estes alumnos poidan estar en varios grupos de referencia. 

▪  Nas materias que se presta apoio, traballaranse contidos mínimos. 

▪  Procúrase que o número de profesores que atenden a un mesmo grupo de alumnos sexa o máis reducido posible. 

▪   Aula de convivencia inclusiva. 

▪   Incorporación do Centro ao PROA. 

▪   Creación do club de lectura para fomentar bos hábitos entre o alumnado 

 

5.4- Medidas Curriculares 
 

▪ Integración nos currículos das diferentes materias dos temas antes mencionados. 

▪ Favorecer a aprendizaxe e a integración escolar de todos os alumnos 

▪ Entendemos que satisfacendo as necesidades educativas dos nosos alumnos poderemos desenvolver neles un sentimento de vinculación e 
pertenza á comunidade escolar que lles permita interiorizar as normas, actitudes e valores do noso proxecto educativo. Así pois, preténdese 
desenvolver un ámbito educativo que facilite o "éxito escolar", é dicir, que propicie que os alumnos aprendan e se sintan integrados no centro. 

 

 

5.5-Equipo de dinamización de convivencia  
 

▪  Fin: facilitar a os membros da comunidade educativa instrumentos e recursos para a mellora da convivencia no centro.  
 



▪ Recursos dispoñibles: 
Coordinador/a de convivencia 
Titores/as  
Profesorado de reflexión 
Orientador/a 
Xefatura de estudos  
Alumna/os colaboradores 

▪ Todos/as actúan como observadores/as e se reúnen periodicamente para analizar e resolver casos nos que a convivencia se ve deteriorada, ou co 
fin de que non volva a ocorrer. 

▪ Externamente se buscará tamén a colaboración das familias. 
 

▪  De entre os alumnos/as , irán saíndo algúns que serán elixidos mediadores, pasando a incrementar os xa esixentes ( moitos que serán baixa nos 
seguintes cursos).Previamente en sesión de titorías incidirase na importancia da convivencia e na necesidade de que o alumnado se comprometa 
a contribuír a súa mellora.. 

▪ O coordinador de convivencia e o profesorado de reflexión terán un despacho, ó que calquera membro a comunidade educativa poderá acudir ante 
calquera incidencia relacionada coa convivencia. 

▪  O ideal para a realización desta labor é que polo menos existise unha hora de coincidencia de todos os membros do equipo no horario. No caso 
de non ser posible utilizarase á aula virtual e farase unha reunión mensual fora do horario lectivo co fin de facilitar a análise dos conflitos. 

▪ Cando en algún grupo concreto existan conflitos graves o dinamizador de convivencia incorporaríase á reunión de titores co departamento de 
orientación para tratar o tema. 

 

 

 Obxectivos: 

obxectivo  

▪ Concienciar e sensibilizar á comunidade educativa sobre 
a importancia dunha adecuada convivencia escolar para 
a mellora do proceso ensino aprendizaxe. 

 

▪ Partindo de que tanto o desempeño da función docente como a aprendizaxe por parte 
do alumnado é imposible sen unha adecuada convivencia, a implicación de todos os 
sectores ha de ser o maior posible, non descargando responsabilidades uns sobre 
outros e establecendo unha comunicación fluída que favoreza a consecución deste 
obxectivo.  

▪ Informarase sobre o plan de convivencia aos pais dos alumnos de 1º previamente á 
reunión co titor a principios de curso. Nas reunións iniciais con pais do resto de grupos 
os titores tamén farán alusión ao tema de convivencia informándose nos de 2º e 3º de 
que algúns alumnos poden ser elixidos para realizar curso de mediación, animándoos 
a prestar a súa disposición para que os seus fillos desempeñen esta función..  

▪ A asociación de pais e nais tamén constitúe unha canle idónea para transmitir cantas 

inquietudes en materia de convivencia xurdan desde as familias. 

▪ Fomentar os valores, as actitudes e as prácticas que 
permitan mellorar o grao de aceptación e cumprimento 
das normas e avanzar no respecto á diversidade, que se 
debe de afrontar desde varios frontes: 

 

▪ Desde a aula mentres se imparte clase, observándoas constantemente e antepoñendo 
se é preciso o seu cumprimento ao mesmo proceso de ensino non se pode seguir 
impartindo clase a calquera prezo! 

▪  Desde a titoría con alumnos, establecendo unha comunicación reflexiva cos alumnos 
sobre a necesidade e o grao de cumprimento das normas, sen escatimar  tempo . 

▪ Desde o Departamento de Orientación a colaboración co Equipo de Convivencia será 
estreita sumando esforzos e evitando controversias na interpretación das súas 
competencias. 

▪ Desde a familia ha de concienciarse ao alumno da importancia do cumprimento das 
normas tal e como se fai en casa. Para aqueles alumnos en cuxa casa non existan ou 
non se cumpran quizá sexa o centro un bo punto de partida para concienciarlles que 
deben facelo na casa tamén. 

 

▪ Facilitar a prevención, detección, tratamento, 
seguimento e resolución de conflitos que puidesen 
suscitarse no centro. 

▪ Con independencia do correspondente protocolo a seguir ante o tratamento das 
condutas contrarias ou gravemente prexudiciais para a convivencia, os obxectivos 
fundamentais son a prevención e a detección 

▪ Para este cometido non son suficientes os profesores/as e alumnos/as compoñentes 
do Equipo Convivencia senón de todos/as os membros da comunidade educativa e 
especialmente dos profesores/as que por número e autoridade que se nos concede e 
por relación directa coa principal fonte de aparición de conflitos, os alumnos/as. 

▪ Para evitar o alboroto en aulas e corredores entre clases non é suficiente con que estea 
escrito no regulamento e recordémosllo a diario. Habemos de persistir na tarefa de 
vixilancia na que nos impliquemos todos exorando o cumprimento das normas. Para 
ese efecto refórzase a vixilancia durante 5 ou 6 minutos nos corredores por parte todos 
os profesores que terminaron a súa clase pero non teñen a hora seguinte. Así mesmo 
os profesores de garda entrantes realizarían esta mesma función desde o toque de 
saída, máxime si a hora anterior non han ter clase. Si os profesores somos autoridade 
teremos que mostrarllo aos alumnos e estes teñen que percibilo. Esta autoridade supón 
estar presentes, comunicarnos con eles, facelos ver os erros da súa conduta e 
reconducilos correctamente, pero tamén manternos firmes no exercicio destas funcións, 
e aplicando o regulamento co rigor que as situacións requírano. 



 

Aula e Profesorado de reflexión: 

Cuestión  

Que é ¿ ▪ É un espazo físico, pero tamén unha secuenciación de protocolos, para o tratamento 
da disrupción de baixo e medio nivel 

Como funciona ▪ Funciona no horario de recreo, de10:10  a 10:30//12:10 á 12:30, Nela :trátanse aos 
implicados en procesos disruptivos. Os alumnos e alumnas acceden ao mesmo a 
través de derivacións. Se parte do principio de confidencialidade e inmediatez. 

▪  

Protocolo de actuación ▪ O proferor/a escribe o sucedido e as posibles medidas adoptadas con anterioridade 
si houbéseas.( No parte de incidencias ) 

▪ No aula o profesor/a de reflexión lerá o informe reencho polo profesor/a que fixo a 
derivación ao alumno/a. Trátase de chegar a un entendemento e reflexionar sobre o 
sucedido, á vez que de buscar solucións e responsabilizarse das consecuencias que 

a súa actitude trouxo consigo. 

Cando se envía a un alumno/a ▪ Cada vez que xurda un conflito na aula ou en calquera outra zona do centro deberei 
(na miña calidade de profesor/a responsable dos alumnos/as ) intentar resolvelo 
dentro do grupo, clase ou no lugar onde se produciu. 
Só naqueles casos nos que o conflito non quede resolto coa miña intervención ou 
que se estima necesaria unha reflexión máis profunda sobre o sucedido ou reiteración 
de condutas contrarias ao bo funcionamento da xornada escolar, o alumnado 

derivarase á aula de reflexión.  

Como fago para envíalo  ▪ A través do Parte de incidencias. Unha vez reenche entrégaselle ao alumno/a ou 
grupo, á hora do recreo do mesmo día no que ha ter lugar o proceso disruptivo, para 
que sexa lida ao profesor ou profesora de garda na aula de reflexión. Si os feitos 
ocorren despois do recreo se emprazara ao alumno ou alumna ou ao grupo ao día 
seguinte. 

▪  

Como se actúa  ▪ O profesor/a de reflexión reúnese co alumno/a, ou grupo, buscando chegar a unha 
solución o máis eficaz e pedagóxica posible para o problema, intentando facerlles ser 
consciente do inadecuado do seu comportamento e tratando de darlle pautas para 
que corrixa o que non funciona. Trátase de reflexionar sobre o ocorrido e lograr un 
compromiso pola súa banda, sobre o que se informará ao profesor ou profesora que 
derivara, ao titor e á xefe de estudos. 

Se persiste o problema ▪ Nese caso, tralo segundo parte o alumno ou alumna volve ao Aula de reflexión, desde 
onde se intentará unha nova medida que incluirá a advertencia de que, trala terceira 
incidencia, chégase a sanción. Noutros casos aplicásense as outras dúas posibles 
vías, o titor individualizado ou a mediación. 

 

Aula de convivencia inclusiva : 

 

 

Cuestión  

Que é ¿ ▪ Espazo ao que derivar a aqueles alumnos que polas súas condutas disruptivas en 
clase ou contrarias ás normas de convivencia haxan de ser amoestados disponse do 
aula de convivencia inclusiva. 

Horario  ▪ En todas as horas lectivas  

Cando se envía ó alumno/a ▪ Cando o seu comportamento na aula sexa disruptivo e non permita impartir docencia 
correcta ó resto dos compañeiros. 

Protocolo de actuación  ▪ O profesor/a describe no parte de incidencias os feitos ocorridos, e ó mesmo tempo 
índica ó alumno/a que traballo debe de realizar na aula de convivencia. 

Funcionamento ▪ Para o bo funcionamento desta aula faise necesaria a estancia permanente dun 
profesor de garda. Desde os departamentos prepararase un material asequible de 
traballo para cando os alumnos acoden sen el e desde o DO unhas fichas de reflexión 
para cumprimentar ocasionalmente algúns alumnos reincidentes, rexistrando o 
comportamento dos alumnos que acoden a devandita aula e axustando a leste o 
proceso de sancións 



 

 

 

5.6- Outras 
 

▪  Propiciar a participación e a colaboración da comunidade educativa na educación e na construción dun centro verdadeiramente educativo para 

todos. 

▪ Tratase  de que 
- O centro resulte educativo para todos e as súas prácticas sirvan de referencia para as prácticas sociais e individuais 

▪  Creación da figura de dinamizador da convivencia : coordinará a mellora do clima escolar, a través da función titorial e propoñendo accións 
cooperativas. 

▪ Asesorará o resto do profesorado na inclusión de dinámicas de aula, que propicien a mellora da convivencia e a resolución pacifica de conflitos. 

▪ A comunidade educativa colabore no mantemento e desenvolvemento desas prácticas. 
 

▪  Dispoñer de procedementos e protocolos de actuación específicos ante problemas graves de convivencia que vulneren os dereitos dos membros 
da comunidade 

 

6.- PROTOCOLO PARA PREVENCIÓN E O ACOSO ESCOLAR  

Considérase acoso escolar calquera forma de vexación ou malos tratos continuados no tempo dun 
alumno ou alumna por outro ou outra ou outros, xa sexa de carácter verbal, físico ou psicolóxico, 
incluído o illamento ou baleiro social, con independencia do lugar onde se produza. Terán a mesma 
consideración as condutas realizadas a través de medios electrónicos, telemáticos ou tecnolóxicos 
que teñan causa nunha relación que xurda no ámbito escolar. 

 

Criterios de identificación do acoso escolar  

▪ A existencia de intención de facer dano 

▪ A repetición das condutas agresivas.  

▪ A duración no tempo.  

 

6.1 Tipos de acoso escolar 

Tipos de acoso Modalidade de acoso Manifestación 

Exclusión e marxinación social Activa a) Non deixar participar. 

Pasiva b) Ignorar. 

Agresión verbal Directa c) Insultar, poñer alcumes ofensivos... 

Indirecta d) Falar mal de alguén ás súas costas. 

Agresión física Directa e) Pegar. 

Indirecta f) Agachar cousas. 

g) Romper cousas. 

h) Roubar cousas. 

Maltrato  Mixto i) Ameazar para meter medo. 



j) Ameazar con armas. 

k) Obrigar a facer algo con ameazas 
(chantaxe). 

Acoso sexual físico l) Actos. 

Acoso sexual verbal  m) Comentarios. 

Notas 

n) Exemplos de manifestación cando se produce exclusión e marxinación social:  minan a autoestima da persoa e fomentan a 
súa sensación de temor, rexeitamento, marxinación, humillación, ridiculización das súas opinións, burlas, acoso ou xestos 
de asco, desprezo ou agresividade dirixidos contra a vítima, pretende illar á persoa do resto do grupo e compañeiras ou 
compañeiros, no grupo e no centro. Exclusión, non dirixirlle a palabra, difusión de rumores e calumnias contra a vítima e o 
seu aspecto…, na súa presenza ou na súa ausencia, comentarios relativos sobre o grupo ao que pertence (sexo, raza, 
relixión…), outros.  

o) Exemplos de manifestación cando se produce agresión verbal: palabras insultantes, humillacións, alcumes, ameazas, 
provocacións, desprestixio ou difusión de falsos rumores, menosprezos e ridiculización en público, resaltar defectos físicos, 
outros. 

p) Exemplos de manifestación cando se produce agresión física: incomodar (descolocarlle as cousas, tirar da roupa), 
intimidacións (ameazas de violencia física, amago de pegarlle…), maniféstase a través de agresións leves ou graves 
directas (asustar, golpes illados, empurróns, patadas, puñados, beliscos, golpes, tundas, pegar...), extorsións, furtos, roubos, 
danar as pertenzas da vítima, agocharlle as cousas (maltrato indirecto), uso de calquera obxecto para arremeter contra a 
persoa, outros. 

 

6.2. Protocolo . 

Primeira fase 
Coñecemento, identificación e comunicación da situación 

 

Comunicación á dirección e rexistro desta comunicación (anexo 1) 

Adopción das primeiras medidas 

Medidas urxentes de protección á 
presunta vítima 

 Designación dun 
responsable de 

atención á presunta 
vítima 

 Comunicación  
ás familias do 

alumnado 
implicado 

 Designación dun 
responsable das 

averiguacións previas 

 Comunicación a 
outros profesionais 

educativos e/ou 
axentes externos 

  Anexo 2  Anexos 3 e 4  Anexo 5  Anexo 6 

Segunda fase  
Recollida e rexistro da información (anexo 7) 

 

Entrevista individual á 
presunta vítima 

 Entrevista á/s 
persoa/s  

presuntamente 
responsable/s 

 Entrevista ás 
persoas 

observadoras/ 
espectadoras 

 Entrevista ás 
familias 

implicadas 

 Solicitude de asesoramento  
e/ou apoio técnico 

    Departamento 
de   

orientación 

 Outros profesionais 
educativos e/ou axentes 

externos 

Anexo 8  Anexo 9  Anexo 10  Anexos 11 e 
12 

 Anexo 13  Anexo 14 

Terceira fase 
Análise da información e adopción de medidas (anexo 15) 

         

Comunicación á dirección da información recadada 
   



  Apertura de expediente (se procede) 
         

Adopción de medidas educativas  
(con independencia do proceso corrector) 

Non  Si 

Protección e apoio á presunta 
vítima 

 Outras medidas   Medidas 
reeducadoras 

para a/s 
persoa/s 

agresora/s 

Medidas provisionais para 
a/s persoa/s agresora/s 

Alumnado Familias Equipo 
docente 

Anexo 16  Anexo 16   Ver modelos normalizados 

Cuarta fase  
Seguimento e avaliación das medidas adoptadas 

Medidas  Grao de consecución  Avaliación 

Anexo 16  Anexo 16  Anexo 16 

 

Modelos documentos Documento sobre acoso escolar da CEOU de outubro de 2015. 

7.- DETERMINACIÓN DE RESPONSABLES 
 

Responsable Medidas 

Director ▪ Favorecerá a convivencia no centro e adoptará as medidas preventivas 
necesarias para garantir os dereitos dos alumnos, o cumprimento dos seus 
deberes e para impedir a comisión de feitos contrarios ás normas de 
convivencia no centro. Con este fin, potenciarase a comunicación constante e 
directa do profesorado, particularmente dos profesores titores cos pais ou 
representantes legais dos alumnos. 

▪ A resolución de conflitos e a imposición de medidas correctoras . 

Consello Escolar  ▪ Terá coñecemento das resolucións e medidas correctoras 

Profesores ▪ Prevención de conflitos e do respecto ás normas de convivencia na aula e no resto 
de dependencias do centro. 

▪ Participarán na resolución de conflitos en todo o ámbito do Centro 
 

Titores ▪ Coordinan grupo profesores para prevención de conflitos e do respecto ás normas de 
convivencia na aula e no resto de dependencias do centro. 

Departamento de orientación ▪ Velará pola prevención de conflitos e pola difusión do respecto ás normas de 
convivencia entre o alumando. 

 

 

8.- NORMAS DE CONVIVENCIA  

8.1- NOF 

8.2. PROTOCOLO DETECCIÓN 
As actuacións preventivas: 



Actividade 
 

Descrición Temporalización Responsables 

Acollida alumnado/familias ▪ Para o alumnado que se matricula por 
primeira vez no centro para o  
coñecemento das normas de convivencia, 
tanto xerais do centro como particulares da 
aula, especificando os dereitos e deberes 
do alumnado e as correccións ou medidas 
reeducadoras que, de ser o caso, se 
apliquen 

▪ 1ª reunión: aberto 
prazo de reserva de 
praza 

 
 

▪ 2ª reunión: principios 
de curso 

▪ Equipo directivo, departamento de 
orientación, titores e todo o 
profesorado que desexe implicarse 

Obradoiros de afectividade e 
respecto entre iguais 

▪ Dirixidas á sensibilización da comunidade 
educativa na igualdade entre homes e 
mulleres para previr posibles situacións de 
violencia de xénero. 

▪ 1º trimestre do curso ▪ Departamento de orientación, titores 
e responsable de actividades 

Obradoiros :acoso escolar ▪ Sensibilización da comunidade educativa 
na igualdade entre homes e mulleres para 
previr posibles situacións de violencia de 
xénero. 

▪ Sesións de titorías e 
charlas de expertos 

▪ Departamento de orientación, titores 
e responsable de actividades 

Talleres integración social ▪ Sensibilización da comunidade educativa 
na non discriminación por razón de raza, 
sexo, procedencia e condición persoal ou 
social 

▪ Sesións de titorías e 
charlas de expertos 

▪ Departamento de orientación, titores 
e responsable de actividades 

Gardas corredor 1º ciclo ▪ Tanto xefatura de estudios como 
departamento de orientación reforzan o 
intercambio de clases para evitar conflitos 

▪ Garda intercambio 
clases 

▪ D. Orientación e xefatura de estudios 

Gardas recreos ▪ División por zonas, con asignación de 
profesor de garda en cada unha para evitar 
conflitos nas zonas consideras de risco 

▪ Garda de recreo ▪ Xefatura de estudios e profesorado 

Polideportiva ▪ Xerar actividades físico deportivas nos 
recreos para motivar ó alumnado 

▪ Garda de recreo ▪ Profesorado educación física 

Biblioteca e aula A-B ▪ O responsable de biblioteca así como os 
profesores de garda na mesma fomentan o 
hábito da lectura.  

▪ Club de lectura 

▪ Recreos e gardas 
biblioteca 

▪ Rep. Biblioteca e profesorado de 
garda 

Entradas-saídas ▪ Control de que se realicen con 
normalidade. 

 ▪ Equipo directivo 

 

 

8.3- PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE CONDUCTAS SANCIONABLES 
 

 
Coñecemento, identificación e comunicación da situación 

 

Conducta inadecuada: parte de incidencias ( coa descrición detallada dos feitos) 

Adopción das primeiras medidas 

- Advertencia  

- Envío alumno/a aula de 
conivencia  

 Entrega ó alumno do 
parte que debe 

devolver asinado por 
pai/nai 

 Entrega ó titor da 
copia doparte na 

bandexa da sala de 
profesores. 

 O titor introduce no 
XADE  a falta de 

conduta. 

 Xefatura de estudios 
controla os partes a 

través do XADE. 

 

Cando as condutas sexan graves quen sancionará será xefatura de estudos // dirección. 
 

 

Anexo : parte incidencias 



9.- CONDUTAS CONTRARIAS Á CONVIVENCIA 

As condutas contrarias á convivencia, tipificadas como faltas, clasifícanse nas seguintes: 

 

a) Condutas gravemente prexudiciais para a convivencia. 

b) Condutas leves contrarias á convivencia. 

  

Para o caso de comisión de condutas que deriven en actos que puidesen ser constitutivos 

de delito ou falta penal, a dirección do centro, por instancia propia ou de calquera membro 

da comunidade educativa, deberao pór en coñecemento da Administración educativa e 

dos corpos de seguridade correspondentes, ou do Ministerio Fiscal, sen prexuízo de tomar 

as medidas preventivas oportunas 

9.1 -Gradación das medidas correctoras 

Para a gradación das medidas correctoras tomaranse en consideración especialmente os 

seguintes criterios: 

▪   O recoñecemento espontáneo do carácter incorrecto da conduta e, de ser o caso, o cumprimento igualmente espontáneo da obriga de reparar 
os danos producidos.. 

▪ A existencia de intencionalidade ou reiteración nas condutas. 

▪  A difusión por calquera medio, incluídos os electrónicos, telemáticos ou tecnolóxicos, da conduta, as súas imaxes ou a ofensa. 

▪ A natureza dos prexuízos causados 

▪  O carácter especialmente vulnerable da vítima da conduta, de tratarse dunha alumna ou dun alumno, en razón da súa idade, da recente 
incorporación ao centro ou calquera outra circunstancia que se considere propiciadora desta vulnerabilidade. 

9.2- Reparación de danos causados 
▪  O alumnado está obrigado a reparar os danos que cause, individual ou colectivamente, de forma intencionada ou por neglixencia, ás 

instalacións e materiais dos centros, incluídos os equipamentos informáticos e o software, e aos bens doutros membros da comunidade 
educativa, ou a facerse cargo do custo económico da súa reparación. Así mesmo, está obrigado a restituír o subtraído ou, se non fose 
posible, a indemnizar o seu valor. As nais e pais ou as titoras ou titores legais serán responsables civís nos termos previstos pola 
lexislación vixente. 

▪  Cando se incorra en condutas tipificadas como agresións físicas ou morais, deberá repararse o dano moral causado mediante a 
presentación de escusas e o recoñecemento da responsabilidade dos actos, ben en público ou en privado, segundo corresponda pola 
natureza dos feitos, e de acordo co que determine a resolución que impoña a corrección da conduta. 

▪ O réxime de responsabilidade e reparación de danos establecidos nos dous parágrafos anteriores é compatible coas correccións 
disciplinarias que, de ser o caso, correspondan. 

 

9.3 -Ámbito de corrección 

▪   Deben corrixirse as condutas do alumnado contrarias á convivencia escolar que se produzan en calquera tipo de actividade que se desenvolva 
dentro do recinto escolar ou durante a realización de actividades complementarias e extraescolares que se desenvolvan fóra do citado recinto, 
así como durante a prestación dos servizos de comedor e transporte escolar. 

▪ Así mesmo, poderán corrixirse as condutas do alumnado producidas fóra do recinto escolar que estean directamente relacionadas coa vida 
escolar e afecten outros membros da comunidade educativa. 

 



9.4-Aspectos formais dos procedementos correctores 

▪   No exercicio das funcións de corrección de condutas contrarias á convivencia, a constatación de feitos constitutivos de condutas gravemente 
prexudiciais para a convivencia deberán formalizarse por escrito, logo da tramitación dos procedementos de corrección regulados 

▪  O documento de constatación dos feitos elaborado polo profesorado considérase, agás proba en contrario, acreditación suficiente deles e, polo 
tanto, contará coa presunción de veracidade, e deberá conter como mínimo os seguintes datos: 

▪ a) Lugar, data e hora da comisión da acción ou omisión que dá lugar ao procedemento. 
▪ b) Descrición da acción ou omisión que determina a incoación do procedemento. 
▪ c) A norma que se considere infrinxida, sen que esta mención implique a cualificación definitiva da acción ou omisión que dá lugar ao 

procedemento. 
▪ d) Nome, apelidos, enderezo e datos académicos da alumna ou do alumno incurso/a no procedemento, e se non fose maior de idade, tamén os 

datos identificativos das persoas proxenitoras ou representantes legais desta/e. 
▪ e) De ser o caso, identificación das persoas que presenciasen a acción ou omisión que dá lugar ao procedemento ou que puidesen achegar 

datos de interese para a comprobación dos feitos. 
▪ f) Identificación e sinatura da persoa docente que elabore o documento. 

▪  A incoación do procedemento notificarase á nai ou ao pai, á titora ou ao titor legal da alumna ou do alumno, ou a este, se fose maior de idade, 
con indicación da conduta que o motiva, as correccións que puidesen corresponder e o nome da persoa docente instrutora. Así mesmo, 
comunicarase á Inspección Educativa. 

▪ As citacións ás alumnas ou aos alumnos ou, se fosen menores de idade non emancipadas/os, tamén ás persoas proxenitoras ou representantes 
legais delas/es, realizaranse por calquera medio de comunicación inmediata que permita deixar constancia fidedigna de terse realizado e da súa 
data. 

▪ A non comparecencia sen causa xustificada das alumnas ou dos alumnos ou, de ser o caso, das persoas proxenitoras ou representantes legais 
delas/es, ou ben a negativa a recibir comunicacións ou notificacións, non impedirá a continuación do proceso de corrección. 

▪  As audiencias e comparecencias das nais e pais ou das titoras ou titores legais do alumnado menor de idade nos procedementos regulados no 
capítulo IV deste título son obrigatorias para elas e eles, e a súa desatención reiterada e inxustificada será comunicada ás autoridades 
competentes, para os efectos da súa posible consideración como incumprimento dos deberes inherentes á patria potestade ou á tutela. 

▪  A resolución do procedemento notificarase á nai ou ao pai, á titora ou ao titor legal da alumna ou do alumno, ou á propia alumna ou alumno se 
fose maior de idade, nun prazo máximo de doce días lectivos desde que se tivo coñecemento dos feitos que deron lugar á incoación do 
procedemento, e comunicarase igualmente á Inspección Educativa. 

 

9.5 . Responsable de aplicación de medidas 
Medida Docente Titor X.Estudios Dirección 

Amoestación privada ou por escrito. X X X X 

Comparecencia inmediata ante a persoa que ocupe a xefatura de 

estudos  

X X X X 

Realización de traballos específicos en horario lectivo X X X X 

Realización, en horario non lectivo, de tarefas que contribúan á mellora 

e desenvolvemento das actividades do centro.  

 X X X 

Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou 

complementarias do centro por un período de ata dúas semanas 

  X X 

Cambio de grupo por un período de ata unha semana.   X X 

Suspensión do dereito de asistencia a determinadas  
clases por un período de ata tres días lectivos. Durante o tempo que 
dure a suspensión, o alumnado haberá de realizar os deberes ou os 
traballos que se determinen para evitar a interrupción no proceso 
formativo 

   X 

Suspensión temporal do dereito de asistencia ao centro por un período 
de ata tres días lectivos. Durante o tempo que dure a suspensión, o 
alumnado deberá realizar os deberes ou traballos que se determinen 
para evitar a interrupción no  
proceso formativo.  

   X 

 



9.6-Condutas gravemente prexudiciais para a convivencia 

Conductas graves: Medidas correctoras 

a) As agresións físicas ou psíquicas, as inxurias e as ofensas 

graves, as ameazas e as coaccións contra os demais 

membros da comunidade educativa. 

b) Os actos de discriminación grave contra membros da 

comunidade educativa por razón de nacemento, raza, sexo, 

orientación e identidade sexual, capacidade económica, 

nivel social, conviccións políticas, morais ou relixiosas, 

discapacidades físicas, sensoriais ou psíquicas, ou calquera 

outra condición ou circunstancia persoal ou social. 

c) Os actos individuais ou colectivos de desafío á autoridade 

do profesorado e ao persoal de administración e de servizos 

que constitúan unha indisciplina grave. 

d) A gravación, manipulación ou difusión por calquera 

medio de imaxes ou informacións que atenten contra o 

dereito á honra, a dignidade da persoa, a intimidade persoal 

e familiar e a propia imaxe dos demais membros da 

comunidade educativa. 

e) As actuacións que constitúan acoso escolar consonte o 

establecido polo artigo 28 da Lei 4/2011. 

f) A suplantación de personalidade en actos da vida docente 

e a falsificación, alteración ou subtracción de documentos 

académicos 

g) Os danos graves causados de forma intencionada ou por 

neglixencia grave ás instalacións e aos materiais dos centros 

docentes, incluídos os equipamentos informáticos e o 

software, ou aos bens doutros membros da comunidade 

educativa ou de terceiros, así como a súa subtracción. 

h) Os actos inxustificados que perturben gravemente o 

normal desenvolvemento das actividades do centro, 

incluídas as de carácter complementario e extraescolar. 

i) As actuacións gravemente prexudiciais para a saúde e 

integridade persoal dos membros da comunidade educativa 

do centro ou a incitación a elas. 

j) Portar calquera obxecto, substancia ou produto 

gravemente perigoso para a saúde ou integridade persoal de 

calquera membro da comunidade educativa. En todo caso, 

reputarase indisciplina grave a resistencia ou negativa a 

entregar os obxectos a que se refire o punto terceiro do 

artigo 11 da Lei 4/2011 cando é requirido para iso polo 

profesorado. 

k) A reiteración, nun mesmo curso escolar, de condutas 

leves contrarias á convivencia. 

l) O incumprimento das sancións impostas. 

a) Realización, dentro ou fóra 

do horario lectivo, de tarefas 

que contribúan á mellora e ao 

desenvolvemento das 

actividades do centro. 

b) Suspensión do dereito a 

participar nas actividades 

extraescolares ou 

complementarias do centro por 

un período de entre dúas 

semanas e un mes. 

c) Cambio de grupo. 

 

d) Suspensión do dereito de 

asistencia a determinadas clases 

por un período de entre catro 

días lectivos e dúas semanas. 

Durante o tempo que dure a 

suspensión, o alumnado deberá 

realizar os deberes ou traballos 

que se determinen para evitar a 

interrupción no proceso 

formativo. 

e) Suspensión temporal do 

dereito de asistencia ao centro 

por un período de entre catro 

días lectivos e un mes. Durante 

o tempo que dure a suspensión, 

o alumnado deberá realizar os 

deberes ou traballos que se 

determinen para evitar a 

interrupción no proceso 

formativo. 

f) Cambio de centro. 

 

 

Aquelas condutas que atenten contra a dignidade persoal doutros membros da 

comunidade educativa que teñan como orixe ou consecuencia unha discriminación ou 

acoso baseado no xénero, orientación ou identidade sexual, ou unha orixe racial, étnica, 

relixiosa, de crenzas ou de discapacidade, ou que se realicen contra o alumnado máis 

vulnerable polas súas características persoais, sociais ou educativas, terán a cualificación 

de condutas gravemente prexudiciais e levarán asociadas como medidas correctoras  



9.7-A proposta de cambio de centro 

▪   A medida correctora de cambio de centro terá carácter excepcional. 

▪ Esta medida correctora non poderá proporse ao alumnado que curse a ensinanza obrigatoria cando na localidade onde se sitúa o seu 
centro ou na súa localidade de residencia non exista outro centro docente que imparta as ensinanzas que curse 

▪ A proposta de cambio de centro poderá supor o cambio de réxime, de modalidade ou de materia. 

▪ Cando a persoa instrutora dun procedemento corrector propoña á persoa responsable da dirección do centro a imposición a unha 
alumna ou a un alumno da medida correctora de cambio de centro, a dirección deberá comprobar que se cumpran os requisitos 
establecidos nos puntos precedentes deste artigo e, logo da comprobación de tales circunstancias, comunicará inmediatamente a 
proposta á xefatura territorial correspondente, con achega do expediente do dito procedemento corrector. 

▪ A xefa ou o xefe territorial correspondente, logo de analizar o caso e tendo en conta o informe da Inspección Educativa, autorizará, de 
ser o caso, mediante resolución, a aplicación da medida correctora de cambio de centro. No caso de non ser autorizada a proposta, a 
dirección do centro deberá modificala e aplicar outras medidas correctoras. 

9.8- Aplicación das medidas correctoras 

▪ A dirección do centro, por proposta da persoa que instrúa o procedemento corrector, imporá as correccións enumeradas no artigo 39 
do RD8/2015, do 8 de xaneiro, de conformidade cos procedementos previstos no capítulo IV do título III deste decreto. 

▪ Unha alumna ou un alumno poderá ser readmitida/o nas clases ou no centro antes de cumprir todo o tempo de suspensión se a 
dirección constata que se produciu un cambio positivo na súa actitude e na súa conduta, para o cal consignará por escrito no 
correspondente expediente as razóns ou motivos que permitiron apreciar o antedito cambio na súa actitude e na súa conduta. 

9.9-Das condutas leves contrarias á convivencia e da súa corrección 

Condutas leves  Medidas correctoras 
a) As condutas tipificadas como agresión, inxuria ou 
ofensa na alínea a), os actos de discriminación da 
alínea b), os actos de indisciplina da alínea c), os danos 
da alínea g), os actos inxustificados da alínea h) e as 
actuacións prexudiciais descritas na alínea i) do 
artigo 15 da Lei 4/2011 que non alcancen a gravidade 
requirida no dito precepto. 
b) Portar calquera obxecto, substancia ou produto 
expresamente prohibido polas normas do centro que 
sexa perigoso para a saúde ou integridade persoal do 
alumnado ou dos demais membros da comunidade 
educativa, ou que perturbe o normal desenvolvemento 
das actividades docentes, complementarias ou 
extraescolares, cando non constitúa conduta 
gravemente prexudicial para a convivencia de acordo 
coa alínea j) do artigo 15 da Lei 4/2011. 
c) A falta de asistencia inxustificada á clase e as faltas 
reiteradas de puntualidade, nos termos establecidos 
polas normas de convivencia de cada centro. 
d) A reiterada asistencia ao centro sen o material e 
equipamento precisos para participar activamente no 
desenvolvemento das clases. 
e) As demais condutas que se tipifiquen como tales nas 
normas de convivencia de cada centro docente 

a) Amoestación privada ou por escrito. 
b) Comparecencia inmediata ante a persoa que ocupe a 
xefatura de estudos ou persoa que exerza funcións 
equivalentes nos centros concertados 
c) Realización de traballos específicos en horario lectivo. 
d) Realización, en horario non lectivo, de tarefas que 
contribúan á mellora e desenvolvemento das actividades do 
centro. 
e) Suspensión do dereito a participar nas actividades 
extraescolares ou complementarias do centro por un período 
de ata dúas semanas. 
f) Cambio de grupo por un período de ata unha semana. 
g) Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases 
por un período de ata tres días lectivos. Durante o tempo que 
dure a suspensión, o alumnado haberá de realizar os deberes 
ou os traballos que se determinen para evitar a interrupción 
no proceso formativo. 
h) Suspensión temporal do dereito de asistencia ao centro por 
un período de ata tres días lectivos. Durante o tempo que 
dure a suspensión, o alumnado deberá realizar os deberes ou 
traballos que se determinen para evitar a interrupción no 
proceso formativo. 

 

 

9.10-Responsables da aplicación das medidas correctoras 
 

1. A imposición das medidas correctoras de condutas leves contrarias á convivencia 

levaraa a cabo: 

▪ O profesorado da alumna ou alumno, oído este e dando conta á persoa que ocupe a xefatura de estudos, no caso das medidas previstas 
nas alíneas a), b) e c) do artigo 43 do decreto 8/2015, do 8 de xaneiro 

▪ A titora ou titor da alumna ou alumno, oído este e dando conta á persoa que ocupe a xefatura de estudos, no caso das medidas previstas 
nas alíneas a), b), c) e d) do artigo 43 do decreto 8/2015, do 8 de xaneiro 



▪  A persoa que ocupe a xefatura de estudos, ou a persoa titular da dirección do centro, oídos a alumna ou alumno, e a súa profesora ou 
profesor ou titora ou titor, no caso das medidas previstas nas alíneas a), c), d), e) e f) do artigo 43 do decreto 8/2015, do 8 de xaneiro. 

▪ A persoa titular da dirección do centro, oídos a alumna ou alumno e a súa profesora ou profesor ou titora ou titor, no caso das medidas 
previstas nas alíneas g) e h) do artigo 43 do RD8/2015, do 8 de xaneiro. A imposición destas medidas correctoras comunicarase á nai 
ou ao pai ou á titora ou titor legal da alumna ou alumno antes de que estas se fagan efectivas, así como á comisión de convivencia do 
centro. 

▪  O carácter especialmente vulnerable da vítima da conduta, de tratarse dunha alumna ou dun alumno, en razón da súa idade, da recente 
incorporación ao centro ou calquera outra circunstancia que se considere propiciadora desta vulnerabilidade. 

 

9.11-. Solicitude de revisión e execución de medidas 
 

▪ 1. As alumnas ou os alumnos ás/aos cales se lles apliquen as medidas correctoras dunha conduta contraria ás normas de 
convivencia recollidas nas alíneas g) e h) do artigo 43 do decreto 8/2015, do 8 de xaneiro ou, de ser o caso, se fosen menores 
non emancipadas ou emancipados, as persoas proxenitoras ou representantes legais destas/es poderán mostrar o seu 
desacordo coa súa aplicación, no prazo de dous días lectivos, mediante escrito dirixido á dirección do centro que, logo de 
analizar e valorar as alegacións presentadas, ratificará ou rectificará a medida correctora. 

▪ 2. A resolución que impoña algunha das medidas correctoras a que se refire o número 1 deste artigo, así como as restantes 
recollidas no artigo 43 do decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, pon fin á vía administrativa e será inmediatamente executiva. 

 

10.- COMISIÓN DE CONVIVENCIA  
A comisión de convivencia,  constituirase no seo do seu consello escolar, na súa 

composición, integrará o principio de igualdade entre mulleres e homes de todos os 

sectores da comunidade educativa. Estará composta polas persoas representantes do 

alumnado, do profesorado, das familias e do persoal de administración e servizos e, no 

caso dos centros concertados, tamén por unha persoa representante da titularidade do 

centro, todas elas na mesma proporción en que se encontran representadas no consello 

escolar do centro ou órgano equivalente. Será presidida pola persoa titular da dirección 

do centro e unha das persoas integrantes actuará como secretaria ou secretario, quen 

levantará a acta das súas reunións. O nomeamento das persoas integrantes da comisión 

de convivencia nos centros educativos corresponde ao director ou á directora por proposta 

dos colectivos representados. Os seus membros poden coincidir cos do consello escolar, 

pero non teñen que ser os mesmos necesariamente. 

Manterán tres reunións anuais de carácter ordinario, unha por trimestre, e con carácter 

extraordinario cantas veces sexa convocada pola súa presidencia, por iniciativa propia ou 

por proposta de, polo menos, unha terceira parte dos seus membros. 

 A comisión de convivencia exercerá por delegación do consello escolar as seguintes 

funcións: 

▪ a) Elaborar o plan de convivencia do centro e dinamizar todos os sectores da comunidade educativa, incorporando as súas 
iniciativas e achegas no procedemento de elaboración, desenvolvemento e seguimento do citado plan. 

▪ b) Adoptar as medidas preventivas necesarias para garantir os dereitos de todos os membros da comunidade educativa e o 
cumprimento das normas de convivencia do centro. 

▪ c) Impulsar accións dirixidas á promoción da convivencia, especialmente o fomento de actitudes para garantir a igualdade entre 
mulleres e homes, a igualdade de trato de todos os membros da comunidade educativa e a resolución pacífica de conflitos. 

▪ d) Propor ao consello escolar as medidas que considere oportunas para mellorar a convivencia, así como dar conta a este, 
cando menos dúas veces ao longo do curso, das actuacións desenvolvidas e das correccións e medidas disciplinarias 
impostas. 

▪ e) Propor, de ser o caso, á persoa titular da dirección do centro persoas que poidan formar parte do equipo de mediación. 



▪ f) Coñecer o cumprimento efectivo das correccións e medidas correctoras nos termos en que fosen impostas e informar o 
consello escolar sobre o grao de cumprimento da normativa vixente. 

▪ g) Realizar o seguimento dos compromisos de convivencia subscritos no centro. 

▪ h) Elaborar unha memoria anual sobre a análise da convivencia e conflitividade no centro, na cal se reflictan as iniciativas no 
ámbito do centro sobre a materia. Este informe será trasladado ao consello escolar do centro e ao correspondente servizo 
territorial de Inspección Educativa. 

▪ i) Aqueloutras que lle sexan encomendadas polo consello escolar do centro docente ou polo órgano da Administración 
educativa con competencias na materia. 

 

Cando a comisión de convivencia o considere oportuno, e co obxecto de que informen no 

ámbito das súas respectivas competencias, poderá solicitar o asesoramento dos/as 

profesionais do departamento de orientación que interveñen no centro, do profesorado titor 

relacionado co tema que se analice, do educador ou educadora social do concello onde estea o 

centro educativo ou doutros ou doutras profesionais segundo a problemática de que se trate, 

así como das asociacións do sector que poidan colaborar na mellora da convivencia 

11.-MECANISMOS DE COLABORACIÓN E COORDINACION INTERNA 

E EXTERNA 
Responsable Mecanismos 

Todo o profesorado ▪ Actuación coherente de todo o profesorado en materia de convivencia para 
evitar ambigüidades e contradicións que poidan confundir o alumnado e 
propiciar diferentes comportamentos segundo o profesor presente 

Os profesores do grupo en particular ▪ Establecemento dun clima de clase adecuado dende as primeiras semanas para 
mantelo durante todo o curso 

Departamento de orientación e titores de 1º, 2º e 3º 
da ESO 

 

▪ Desenvolvemento dun Programa de Intelixencia Emocional en 1º da ESO, un 
Programa de reforzo de Habilidades Sociais en 2º da ESO e un Programa de 
Solución de Conflitos Interpersoais en 3º da ESO 
 

Equipo Directivo, profesores que compoñen o grupo 
de traballo e resto do claustro. 

 

▪ Creación dun grupo de traballo sobre Educación para a igualdade de xénero, 
con obxecto, entre outros, de fomentar este valor democrático, elaborando 
actividades para os distintos niveis e organizando unha xornada escolar de 
Educación para a igualdade de xénero. 

 

Titores, Departamento de Orientación e Xefatura de 
Estudos. 

▪ Sensibilización e prevención contra o maltrato entre iguais en ESO , 
Bacharelato e CC.FF  

▪ Curso de Educación para a Sexualidade e a Convivencia dirixido a alumnos de 
1º ESO 

Equipo Directivo, comisión de convivencia, 
Departamento de Orientación, titores e todos os 
profesores que o desexen. 

 

▪ Celebración do "Día Escolar da Paz e a Non Violencia". 

 

12.- DIFUSIÓN DO PLAN DE CONVIVENCIA 
▪ Presentación do Plan de Convivencia ao principio de curso aos pais, alumnos e profesores. 

▪ Sesións cos grupos de titores e profesores de nivel antes de iniciar as clases detallando as actuacións necesarias para que a conivencia 
no centro sexa unha realidade. 
Responsables: Equipo directivo, titores e departamento de Orientación. 

▪ Traballo constante dende as titorías do significado da convivencia e dos valores que se reflexan no plan de convivencia do centro. 

▪ Publicación na páxina web do centro do plan de convivencia. 

▪ Difusión constante de todas as accións que se leven a cabo para reforzar e valorar en positivo a convivencia no centro. 

 



 
 

13.- AVALIACIÓN DO PLAN DE CONVIVENCIA 

13.1- Seguimento ó longo do curso a través dos informes de 

convivencia 

Responsable accións 

Xefatura de Estudos 
▪ Elabora un informe sobre a convivencia con periodicidade trimestral. O 

devandito informe recollerá o número de partes de incidencias e de sancións 
distribuído por cursos e por grupos. Así mesmo, recollerá unha valoración 
destes e unhas conclusións. 
 

Comisión de Convivencia 
▪ Realizará o seguimento e unha avaliación do Plan cunha periodicidade 

trimestral, elaborando outro informe que inclúa todo o acontecido en cada 
trimestre en materia de convivencia, as actividades e actuacións realizadas, a 
súa valoración e as propostas para o período seguinte. 
 

Consello Escolar  
▪ Participará do seguimento e avaliación do Plan trimestralmente, pois analizará 

os informes que elaboren Xefatura de Estudos e a Comisión de Convivencia. 
Unha copia de cada informe, e as conclusións que do seu estudo efectúe o 
Consello Escolar, será enviada ao servizo de Inspección Técnica Educativa 

 

13.2 –Avaliación do Plan de Convivencia 
 

Responsable sistema 

Equipo Directivo, profesores 

que compoñen o grupo de 

traballo e resto do claustro. 

▪ A avaliación do PC realizarase no marco da Memoria Final do curso. 

 

13.3 Revisión do Plan de Convivencia  

 

Dado o seu carácter de documento institucional para a mellora continua do centro 

docente, ao comezo de cada curso académico, os centros educativos revisarán o seu Plan 

de Convivencia para reformular, sobre a base da análise da aplicación do programado no 

curso anterior e da evolución do estado da convivencia no centro, os obxectivos 

formulados e incorporar, se é o caso, as propostas de mellora recollidas na memoria do 

curso anterior. A revisión anual do Plan de Convivencia deberá ser aprobada polo 

Consello Escolar, por maioría absoluta dos seus membros, incluída no proxecto educativo 

do centro e remitida á Consellaría competente en materia de educación xunto co resto da 

documentación de comezo de curso. 

Responsables 
 

Procedemento Recursos  Metodoloxía 

Comisión de seguimento 
:Director, a Xefe de Estudos, a 
Xefe do Departamento de 

▪ Debate e revisión do Plan de Convivencia ▪ O Plan de Convivencia 
do Centro  

 

▪ A comisión de seguimento analizará 
o Plan de Convivencia e presentará 
unha proposta de modificación aos 



Responsables 
 

Procedemento Recursos  Metodoloxía 

Orientación e un ou dous 
profesores do Claustro 

 

▪ 2ª reunión: principios 
de curso 

sectores da Comunidade Educativa: 
Claustro (a través dos Xefes de 
Departamento), pais (a través da 
Xunta do AMPA) e os alumnos (a 
través da Xunta de Delegados). 
Estes órganos, unha vez analizada a 
proposta, acéptaa, incorpora as 
modificacións que estimen oportunas 
ou presenta unha proposta nova. A 
comisión de seguimento estuda as 
achegas recibidas e elabora unha 
segunda proposta procurando 
integrar todas as sensibilidades. 
Esta última proposta levarase ao 
consello escolar para a súa 
aprobación se procede. 

 


