
 

Liga de Convivencia  
IES Monte Castelo 2018-19 

  

PRESENTACIÓN E OBXECTIVOS 

A Liga de Convivencia é un concurso no 
que participan os grupos do primeiro 
ciclo da ESO (1º, 2º e 3º) no que se 
avalían varios aspectos que afectan á 
calidade da convivencia neses grupos: o 
comportamento e actitude na aula, a 
limpeza e orde, e a puntualidade. 

A realización deste concurso está 
avalada pola Comisión de Convivencia do 
IES Monte Castelo e enmárcase dentro 
dun conxunto de medidas que teñen 
como obxectivo mellorar a convivencia 
no centro potenciando o clima idóneo de 
traballo e de respecto.  

 

DESCRIPCIÓN 

Participarán 6 grupos: 1º ESO A, 1º ESO 
B, 2º ESO A, 2º ESO B, 3º ESO A e 3º 
ESO B. O concurso comezará a partir do 
8 de abril inclusive. 

Nel valorarase a implicación do 
alumnado nos apartados seguintes: 

 Comportamento, actitude e traballo 
 Limpeza, orde e coidado do material 
 Puntualidade 
 
Os datos sobre estes apartados serán 
recollidos polos traballadores do centro, 
tanto profesores como conserxes, 
administrativa e traballadoras da 
limpeza. En Xefatura farase o reconto 
final e proclamarase o grupo gañador o 
día 18 de xuño, momento no que 
remata o concurso. 
 
 
 
 
 

 

FUNCIONAMENTO DA LIGA 

Os aspectos que se avaliaran en cada un 
dos distintos apartados serán os que se 
detallan a continuación. 
 
En comportamento, actitude e traballo: 
(60% da puntuación total) 
- Prestar atención e interese na clase. 
- Traballar na aula e traer material. 
- Respectar aos compañeiros/as. 
- Respectar aos traballadores do centro. 
- Respectar as normas de convivencia. 
- Mostrar valores de grupo (integración, 

compañeirismo). 
 
En limpeza, orde e coidado do material: 
(30% da puntuación total) 
- Nivel de limpeza da aula. 
- Orde e colocación (mobles, 

material...) 
 
En puntualidade: 
(10% da puntuación total) 
- Retrasos non xustificados ás clases ou 

outras actividades. 
 

PUNTUACIÓNS 

O profesorado do grupo puntuará ao 
final de curso entre un máximo de 10 
puntos (sen decimais) e un mínimo de 0 
cada un dos seguintes aspectos: 
 
 Indicador Puntos 
A1 O grupo presta atención 

e mostra interese pola 
materia 

 

A2 O grupo traballa e trae o 
material 

 

A3 No grupo respéctase aos 
compañeiros/as 

 

A4 O grupo respecta a 
tódolos traballadores do 
centro 

 

A5 O grupo respecta as 
Normas de Convivencia 

 

A6 Hai compañeirismo,  
integración... 

 

A7 A aula está limpa e 
ordenada 

 



 
 
A puntuación máxima en cada indicador 
por grupo é 10. Obterase facendo a 
media entre todas as materias. Cando 
nunha mesma hora haxa varios docentes 
dando clase ao grupo farase a media das 
puntuacións deses docentes e contará 
como unha única puntuación. No caso 
dun docente que este impartindo clase 
nunha aula que non é a de referencia do 
grupo non puntuará o indicador A7. 
 
O persoal de limpeza puntuará ao final 
de curso entre un máximo de 10 puntos 
(sen decimais) e un mínimo de 0 cada un 
dos seguintes aspectos: 
 
 Indicador Puntos 
A8 A aula está limpa (agás 

a sucidade normal 
producida polo uso) 

 

A9 A aula está ordenada e 
pódese limpar con 
facilidade 

 

 
Por último a Xefatura de Estudos 
contabilizará as faltas de puntualidade 
non xustificadas de cada grupo e fará o 
seguinte reparto de puntos: 
 O grupo que teña o menor número de 
faltas de puntualidade non xustificadas 
levará 10 puntos. O segundo 9, e así 
sucesivamente. No caso de que algún 
grupo teña un número de faltas de 
puntualidade non xustificadas moi alto 
poderase anular a puntuación dese 
grupo, pasando a ser 0 puntos. 
 
Aspectos que poden modificar a 
puntuación dos grupos. 
Cada apercibimento recibido por algún 
estudante resta 2 puntos á puntuación 
xeral do grupo. 
A Xefatura de Estudos pode modificar a 
puntuación dun grupo nalgún dos 
indicadores se recibe algún informe por 
parte do persoal do centro (docente  ou 
non docente) dalgunha actuación tanto 
individual como colectiva que afecte á 
convivencia. 

 
 
Puntuación final. 
Na data que finalice a Liga a Xefatura de 
Estudos procederá a recoller todas as 
puntuacións e facer a suma final. 
A puntuación máxima que pode obter un 
grupo é 100 puntos. 
 
No caso de empate na puntuación final 
os criterios que servirán para designar 
ao grupo gañador serán, por esta orde: 
 
1. Menor número de apercibimentos. 
2. Menor número de estudantes que 

teñen recibido apercibimentos. 
3. Mellor puntuación na limpeza (suma 

de indicadores A7, A8 e A9) 
4. De non desempatar con ningún 

destes criterios faríase un sorteo 
público para dirimir o grupo 
vencedor. 

 

PREMIO 

O grupo gañador recibirá como premio 
unha festa homenaxe en lugar por 
concretar, posiblemente nalgunha das 
dependencias do centro que se celebrará 
a finais de xuño (a data está por 
concretar) pola tarde. 

O alumnado invitado será 
exclusivamente o do grupo gañador. No 
caso de que algún estudante do grupo 
acumule 3 ou máis apercibimentos, e 
sempre tendo en conta a gravidade das 
condutas, poderá quedar excluído desta 
actividade. 

 
 


