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PLAN DE CONVIVENCIA E NORMAS DE
CONVIVENCIA DO IES DE MOS

Normas de convivencia que favorezan as relacións entre os distintos membros da comunidade
educativa.  Dereitos  e  deberes  dos  membros  da  comunidade  educativa.  Condutas  contrarias  á
convivencia e as correccións que correspondan ao seu incumprimento.

Todos os membros da comunidade educativa están obrigados a respectar os dereitos que se
establecen na Lei 4/2011 do 30 xuño (DOG 15/7/11).

DEREITOS  E  DEBERES  DOS  MEMBROS  DA
COMUNIDADE EDUCATIVA

ALUMNADO
 O exercicio dos seus dereitos por parte do alumnado implicará o recoñecemento e respecto

dos dereitos de todos os membros da comunidade educativa.

DEREITOS
a) A recibir unha formación integral e coeducativa que contribúa ao pleno desenvolvemento da

súa personalidade nun ambiente educativo de convivencia, liberdade e respecto mutuo.

b) A que se respecten a súa identidade, integridade, intimidade e dignidade persoais.

c) Á protección integral contra toda agresión física ou moral, e en particular contra as situacións
de acoso escolar.

d) A participar directamente no proceso educativo cando sexa consultado pola Administración
educativa, nos termos previstos no título IV desta lei.

e) A participar na confección das normas de convivencia e na resolución pacífica de conflitos e,
en xeral, a participar na toma de decisións do centro en materia de convivencia.

DEBERES
a) Participar  e colaborar  na mellora da convivencia  escolar  e na consecución dun adecuado

clima de estudo no centro, respectando o dereito dos seus compañeiros ou compañeiras á
educación.

b) Respectar a dignidade e as funcións e orientacións do profesorado no exercicio das súas
competencias, recoñecéndoo como autoridade educativa do centro.
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c) Respectar  a  liberdade  de  conciencia,  as  conviccións  relixiosas  e  morais,  a  igualdade  de
dereitos  entre  mulleres  e  homes  e  a  dignidade,  integridade  e  intimidade  dos  restantes
membros da comunidade educativa.

d) Respectar as normas de organización, convivencia e disciplina do centro docente.

e) Conservar e facer un bo uso das instalacións e dos materiais do centro.

f) Intervir,  a través das canles regulamentarias, en todo aquilo que afecte á convivencia dos
seus respectivos centros docentes.

g) Seguir as directrices do profesorado respecto da súa educación e aprendizaxe.

h) Asistir a clase con puntualidade e co material preciso.

PROFESORADO

DEREITOS
a) A  ser  respectado,  recibir  un  trato  adecuado  e  ser  valorado  polo  resto  da  comunidade

educativa e pola sociedade en xeral no exercicio das súas funcións.

b) A desenvolver a súa función docente nun ambiente educativo adecuado no que se preserve
en todo caso a súa integridade física e moral e intimidade.

c) A participar e recibir  a colaboración necesaria para a mellora da convivencia escolar  e da
educación integral do alumnado.

d) A  que  se  lle  recoñezan  as  facultades  precisas  para  manter  un  adecuado  ambiente  de
convivencia  durante  as  clases  e  as  actividades  e  os  servizos  complementarios  e
extraescolares.

e) Á protección xurídica adecuada ás súas funcións docentes.

f) A participar directamente no proceso educativo cando sexa consultado pola Administración
educativa, nos termos previstos no título IV desta lei.

g) A acceder á formación necesaria na atención á diversidade e na conflitividade escolar e recibir
os estímulos máis axeitados para promover a implicación do profesorado en actividades e
experiencias  pedagóxicas  de  innovación  educativa  relacionadas  coa  convivencia  e  a
mediación.

DEBERES
a) Respectar e facer respectar as normas de convivencia escolar e a identidade, integridade e

dignidade persoais de todos os membros da comunidade educativa.

b) Adoptar  as  decisións  oportunas  e  necesarias  para  manter  un  adecuado  ambiente  de
convivencia  durante  as  clases  e  as  actividades  e  os  servizos  complementarios  e
extraescolares,  corrixindo,  cando lle  corresponda a competencia,  as condutas contrarias á
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convivencia do alumnado ou, no caso contrario, poñéndoas en coñecemento dos membros do
equipo directivo do centro.

c) Colaborar activamente na prevención, de condutas contrarias á convivencia e, en particular,
das situacións de acoso escolar.

d) Informar ás nais e pais ou as titoras ou titores sobre o progreso da aprendizaxe e integración
socioeducativa  dos  seus  fillos  ou  fillas  ou  pupilos  ou  pupilas,  cumprindo  as  obrigas  de
dispoñibilidade dentro do horario establecido no centro para a atención a aqueles  que lle
impoña a normativa aplicable.

e) Informar aos responsables do centro docente e, de ser o caso, a Administración educativa das
alteracións da convivencia,  gardando reserva e sixilo  profesional sobre a información e as
circunstancias persoais e familiares do alumnado.

CONDICIÓN DE AUTORIDADE PÚBLICA DO PROFESORADO
1. No exercicio das funcións directivas e organizativas, docentes e de corrección disciplinaria, o

profesorado ten a condición de autoridade pública e goza da protección recoñecida a tal condición
polo ordenamento xurídico.

2. No exercicio das funcións de corrección disciplinaria, os feitos constatados polo profesorado
e  que  se  formalicen  por  escrito  en  documento  que  conte  cos  requisitos  establecidos
regulamentariamente teñen presunción de veracidade, sen prexuízo das probas que na súa defensa
poida sinalar ou achegar o alumnado ou os seus representantes legais cando sexa menor de idade.

3. O profesorado está facultado para requirir ao alumnado, dentro do recinto escolar e tamén
durante  a  realización  de  actividades  complementarias  e  extraescolares,  a  entrega  de  calquera
obxecto,  substancia ou produto que porte e que estea expresamente prohibido polas  normas do
centro,  resulte perigoso para a súa saúde ou integridade persoal  ou a dos demais membros da
comunidade  educativa  ou  poida  perturbar  o  normal  desenvolvemento  das  actividades  docentes,
complementarias ou extraescolares.

O requirimento previsto neste punto obriga a alumna ou alumno requirido á inmediata entrega
do obxecto, que será depositado polo profesorado na dirección do centro coas debidas garantías,
quedando á disposición da nai ou pai ou da titora ou titor, se a alumna ou alumno que o porta for
menor de idade, ou da propia alumna ou alumno, se for maior de 18 anos, unha vez terminada a
xornada  escolar  ou  a  actividade  complementaria  ou  extraescolar,  todo  iso  sen  prexuízo  das
correccións disciplinarias que poidan corresponder.
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PAIS, NAIS, TITORES OU TITORAS LEGAIS

DEREITOS
a) A ser respectados e recibir un trato adecuado polo resto da comunidade educativa.

b) A estar informados sobre o progreso da aprendizaxe e integración socioeducativa dos seus
fillos ou fillas ou pupilos ou pupilas, para o que se lles facilitará o acceso ao profesorado e aos
membros dos equipos directivos dos centros docentes.

c) A recibir información sobre as normas que regulamentan a convivencia nos centros docentes.

d) A  ser  oídos,  nos  termos  previstos  por  esta  lei,  nos  procedementos  disciplinarios  para  a
imposición de medidas correctoras de condutas contrarias á convivencia dos seus fillos ou
fillas ou pupilos ou pupilas.

e) A  participar  no  proceso  educativo  a  través  de  consultas  e  outros  procedementos  de
participación directa que estableza a Administración educativa.

DEBERES
a) Coñecer,  participar  e  apoiar  a  evolución  do  seu  proceso  educativo,  en  colaboración  co

profesorado e cos centros docentes.

b) Coñecer as normas establecidas polos centros docentes, respectalas e facelas respectar, así
como respectar e facer respectar a autoridade e as indicacións ou orientacións educativas do
profesorado no exercicio das súas competencias.

c) Fomentar o respecto polos restantes compoñentes da comunidade educativa.

d) Colaborar  cos  centros  docentes  na  prevención  e  corrección  das  condutas  contrarias  ás
normas de convivencia dos seus fillos ou fillas ou pupilos ou pupilas.

PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS

DEREITOS
a) A  ser  respectado,  recibir  un  trato  adecuado  e  ser  valorado  polo  resto  da  comunidade

educativa e pola sociedade en xeral no exercicio das súas funcións.

b) A desenvolver as súas funcións nun ambiente adecuado no que se preserve en todo caso a
súa integridade física e moral.

c) A participar, no exercicio das súas funcións, na mellora da convivencia escolar.

d) Á protección xurídica adecuada ás súas funcións.

e) A participar directamente no proceso educativo cando sexa consultado pola Administración
educativa, nos termos previstos no título IV desta lei.
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DEBERES
a) Respectar e colaborar, no exercicio das súas funcións, para facer que se respecten as normas

de convivencia escolar e a identidade, integridade e dignidade persoais de todos os membros
da comunidade educativa.

b) Colaborar  activamente na prevención,  detección e  erradicación  das condutas contrarias  á
convivencia e, en particular, das situacións de acoso escolar.

c) Informar aos responsables do centro docente e, de ser o caso, á Administración educativa das
alteracións da convivencia,  gardando reserva e sixilo  profesional sobre a información e as
circunstancias persoais e familiares do alumnado.

d) Gardar sixilo e confidencialidade respecto das actuacións relacionadas co ámbito educativo
das que teña coñecemento.

ALTERACIÓN DA CONVIVENCIA

Serán obxecto  de corrección disciplinaria  as condutas contrarias ás normas de convivencia
realizadas polo alumnado dentro do recinto escolar ou durante o desenvolvemento de actividades
complementarias  e  extraescolares,  así  como  durante  a  prestación  dos  servizos  de  comedor  e
transporte escolar.

Así  mesmo, poderán corrixirse  disciplinariamente as condutas do alumnado que,  aínda que
realizadas fóra do recinto escolar, estean motivadas ou directamente relacionadas coa vida escolar e
afecten aos seus compañeiros ou compañeiras ou a outros membros da comunidade educativa e, en
particular, as actuacións que constitúan acoso escolar consonte o establecido polo artigo 28, da lei
4/2011, do 30 de xuño, no que se considera 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.

Tamén serán obxecto de corrección disciplinaria as posibles condutas contrarias ás normas de
convivencia realizadas mediante o uso de medios electrónicos, telemáticos ou tecnolóxicos que teñan
conexión coa actividade escolar.

Malia saber que non se pode apartar o alumnado das aulas, temos que artellar o sistema que
nos resulte máis axeitado para corrixir comportamentos inadecuados. O Equipo Directivo, oídos os
titores e co consello do Departamento de Orientación, artellará as medidas necesarias para evitar
situacións como a falta reiterada de material ou que por sistema non se traian feitos os traballos
propostos nas diferentes materias, etc.
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Calquera medida que se tome ten que pasar necesariamente por unha información previa ás
familias non só do que se vai facer,  senón, de que comportamentos pouco axeitados se están a
producir.

Se optamos por apartar o alumno/a da aula durante moi poucos minutos, non o perderemos de
vista, deixando sempre a porta da aula aberta.

Excepcionalmente poderanse enviar alumnos/as á sala de alumnado que está xunto á sala de
profesores, onde serán atendidos polo profesorado de garda. Neste caso o profesor/a terá que cubrir
un  “parte de tránsito” que recollerá o profesor/a de garda, e que  depositará na bandexa de disciplina
que  hai  na  mesa  da  sala  de  profesores.  O  antes  posible  entregará  á  Xefa  de  Estudos  ou  á
Vicedirectora o parte de “Condutas contrarias ás normas de convivencia”, e comentaralle ao titor/a o
incidente. No parte de tránsito ten que constar obrigatoriamente o traballo que fará o alumno/a na
sala de alumnado.

O profesorado  poderá  utilizar  este  parte  sen  necesidade  de  enviar  o  alumno/a  á  sala  de
alumnado.

É de suma importancia que o titor/a avise por teléfono á familia do alumno/a cando reciba o
primeiro parte de “Condutas contrarias” pois é un indicio de que podemos estar ante un alumno/a que
vai dar problemas.

Se o titor/a recibe un segundo parte, citará a familia a unha reunión no Instituto e ante o terceiro
parte, e valorando a reiteración e gravidade do comportamento do alumno/a en cuestión, a familia
será convocada a unha reunión na que podería estar, ademais do titor/a, algún membro do Equipo
Directivo.

 O alumnado que por ter condutas contrarias ás normas de convivencia sexan sancionados
cunha  suspensión  do  dereito  de  asistencia  ao  Centro,  non  poderán  asistir  ás  actividades
extraescolares organizadas durante un mes, mes a escoller pola dirección do centro dentro dos catro
meses seguintes ao día en que a conduta contraria á convivencia se levou a cabo.

 O procedemento a seguir en caso de condutas contrarias ás normas de convivencia, queda
recollido no cadro seguinte.
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PROCEDEMENTO DE ACTUACIÓN

PROFESOR/A DE AULA:
1º  Puntualidade.

2º Anotar no parte:

- Os incidentes.

-  Falta de material.

-  Falta de puntualidade.

-  Falta de respecto....

3º Esperar a saída do alumnado para pechar as portas da aula.

  4º Falar co titor/a dos problemas co alumnado.

* Ningún alumno/a pode saír da clase sen anotalo por escrito no parte de aula.

 

ANTE AS FALTAS DOS ALUMNOS/AS:

1. Corrección por parte do profesor/a que a detecta co alumno/a ou na aula.

2. Apuntar o incidente no parte e falar despois co titor/a.

3. Sacar o alumno/a da aula 5´ e apuntalo no parte. SEN PECHAR A PORTA DA AULA.

4. EXPULSIÓN DENDE A AULA.

a) Anótase no parte de aula.

b) Cúbrese o parte de tránsito* que levará o alumno/a para o profesor/a de garda.

-  Nome, apelidos, curso, grupo...

-  Hora exacta da expulsión

-   IMPORTANTE: ¡tarefas! e material para realizalas.

c) Para o Xefe/a de Estudos

○ Parte de notificación de condutas contrarias ás normas de convivencia.

○ Falar co Titor/a.

  

PROFESOR DE GARDA:
1º Puntualidade.

2º Percorrer os corredores.

3º Permanecer na sala de profesores.
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4º Permanecer na sala de alumnado cos expulsados.

ANTE A EXPULSIÓN :

1º Recoller e asinar o parte de tránsito, tras comprobar a hora de chegada do alumno/a.

2º Levar o alumno/a á sala de alumnado para que faga as tarefas propostas polo seu profesor/a.

3º Deixar o parte de tránsito na bandexa de DISCIPLINA que corresponda. 

TITOR/A:
1º Chamar á casa ante o primeiro parte de notificación de condutas contrarias ás normas de

convivencia.

2º Concertar unha cita no centro cos pais ante o segundo parte de condutas contrarias.

3º Notificar á Dirección o terceiro parte de condutas contrarias e facer os trámites coa familia.

FALTAS GRAVES:
1º O alumno baixará á xefatura de estudos inmediatamente.

2º Quedará o resto do día na sala de alumnado, se fose preciso.

3º Cubrirase o parte de condutas contrarias ás normas.

4º Abriráselle un Procedemento Disciplinario.    

TIPIFICACIÓN DE FALTAS
3 faltas de puntualidade  equivalen a 1 falta leve. 

De 1 a 3 faltas leves: 

Conleva entre 1 e 3 días de suspensión do dereito  de asistencia ao Centro, dependendo da
falta leve que levou a cabo e da súa gravidade.

Segundo o artigo 15 da lei 4/2011, do 30 de xuño, no que di que se considerará falta grave o
incumprimento  das  sancións  impostas,  polo  que  en  caso  de  producirse  este  feito  estudarase  a
posibilidade de iniciarse un Procedemento Disciplinario.

Segundo o artigo 15 da lei 4/2011, do 30 de xuño, no que di que se considerará falta grave a
reiteración, nun mesmo curso escolar, de condutas leves contrarias á convivencia, polo que a partir
de 20 faltas leves se estudará a posibilidade de iniciarse un Procedemento Disciplinario.

En caso de falta grave, ou en caso de ser expulsado máis dunha vez por acumulación de faltas
leves, e a última expulsión se producise dentro dos 4 meses anteriores á excursión de fin de curso de
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4º de ESO, segundo o artigo 17 da lei 4/2011, do 30 de xuño, o alumnado de 4º de E.S.O. perderá o
dereito a asistir á excursión de fin de curso.

No artigo 17 da lei 4/2011, do 30 de xuño, fai referencia á prescrición das condutas contrarias á
convivencia: 

1. As condutas gravemente prexudiciais para a convivencia nos centros docentes tipificadas
nesta sección prescriben aos catro meses da súa comisión (...)

2. O prazo de prescrición comezará a contarse desde o día en que a conduta incorrecta se leve
a cabo, salvo cando se trate dunha conduta continuada, caso en que o prazo de prescrición non se
empezará a computar mentres aquela non cese.

Os alumnos que, por ter condutas leves contrarias ás normas de convivencia,  non poderán
asistir ás actividades extraescolares ou complementarias durante as dúas semanas seguintes ao día
en que se levou a cabo a conduta leve. En caso excepcional, a dirección do centro poderá decidir as
datas das dúas semanas dentro do mes seguinte ao día en que se levou a cabo a falta leve.

GRADUACIÓN DAS MEDIDAS CORRECTORAS

Para  a  graduación  das  medidas  correctoras  tomaranse  en  consideración  especialmente  os
seguintes criterios:

a) Considérase atenuante o recoñecemento espontáneo do carácter incorrecto da conduta e, se
é o caso, o cumprimento igualmente espontáneo da obriga de reparar os danos producidos
nos termos previstos no artigo 13 da lei 4/2011, do 30 de xuño, no que indica, que o alumnado
está  obrigado  a  reparar  os  danos  que  cause,  individual  ou  colectivamente,  de  forma
intencionada  ou  por  neglixencia,  ás  instalacións  e  aos  materiais  dos  centros  docentes,
incluídos os equipos 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 subtraido ou, se non for posible, a indemnizar o seu  valor. As nais e pais
ou as titoras ou titores serán responsables civís nos termos previstos pola lexislación vixente.

Cando se incorra en condutas tipificadas como agresión física ou moral, deberase reparar 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, de ser o caso, determine a resolución que impoña a corrección da conduta.

b) Considérase agravante a existencia de intencionalidade ou reiteración nas condutas.

c) Considérase agravante a difusión por calquera medio, incluídos os electrónicos, telemáticos
ou tecnolóxicos, da conduta, das súas imaxes ou da ofensa.
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d) Considérase agravante o carácter especialmente vulnerable da vítima da conduta, se se trata
dun  alumno  ou  alumna,  por  razón  da  súa  idade,  de  recente  incorporación  ao  centro  ou
calquera outra circunstancia.

e) Terase en conta a idade do alumnado, contexto socio-familiar, limitacións físicas e psíquicas e
as demais circunstancias persoais, familiares e sociais. Para estes efectos, poderase solicitar
os  informes  que  se  consideren  necesarios  sobre  as  mencionadas  circunstancias  e
recomendar, de ser o caso, ás nais e pais ou ás titoras ou titores ou ás autoridades públicas
competentes a adopción das medidas necesarias.

CONDUTAS GRAVES CONTRARIAS Á CONVIVENCIA

Considéranse  condutas  gravemente prexudiciais para  a  convivencia  nos

centros docentes, segundo o artigo 15 da lei 4/2011, do 30 de xuño:

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 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, a manipulación e a 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, do 30 de xuño, no que se considera 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.

f) A suplantación de personalidade en actos da vida docente e a falsificación,  alteración ou
subtracción de documentos académicos.
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g) Os danos graves causados de forma intencionada ou por neglixencia grave ás instalacións e
aos materiais dos centros docentes, incluídos os equipos 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 a 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 a
integridade persoal de calquera membro da comunidade educativa. En todo caso, reputarase
indisciplina grave a resistencia ou a negativa a entregar os obxectos cando se é requirido para
iso polo profesorado, tendo en conta o punto terceiro do artigo 11 da lei 4/2011, do 30 de
xuño,  no  que  fai  referencia  á  condición  de  autoridade  pública  do  profesorado,  e  que  o
profesorado  está  facultado  para  requirir  ao  alumnado,  dentro  do  recinto  escolar  e  tamén
durante a realización de actividades complementarias e extraescolares, a entrega de calquera
obxecto, substancia ou produto que porte e que estea expresamente prohibido polas normas
do  centro,  resulte  perigoso  para  a  súa  saúde  ou  integridade  persoal  ou  a  dos  demais
membros  da  comunidade  educativa  ou  poida  perturbar  o  normal  desenvolvemento  das
actividades docentes, complementarias ou extraescolares.

O requirimento previsto neste punto obriga a alumna ou alumno requirido á inmediata entrega
do obxecto, que será depositado polo profesorado na dirección do centro coas debidas garantías,
quedando á disposición da nai ou pai ou da titora ou titor, se a alumna ou alumno que o porta for
menor de idade, ou da propia alumna ou alumno, se for maior de 18 anos, unha vez terminada a
xornada  escolar  ou  a  actividade  complementaria  ou  extraescolar,  todo  iso  sen  prexuízo  das
correccións disciplinarias que poidan corresponder.

k) A reiteración, nun mesmo curso escolar, de condutas leves contrarias á convivencia.

l) O incumprimento das sancións impostas.

CORRECCIÓN DAS CONDUTAS GRAVES 

Estas condutas graves poderán ser corrixidas con:

a) Realización de tarefas que contribúan á mellora e desenvolvemento das actividades do Centro
ou,  se  procede,  dirixidas  a  reparar  o  dano  causado.  Estas  tarefas  deberanse  realizar  en
horario non lectivo.

Lembrase que segundo o artigo 13 da lei 4/2011, do 30 de xuño, o alumnado está obrigado a
reparar os danos que cause, individual ou colectivamente, de forma intencionada ou por neglixencia,
ás instalacións e aos materiais dos centros docentes, incluídos os equipos informáticos e o software,
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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 subtraido ou, se non for posible, a indemnizar
o seu  valor. As nais e pais ou as titoras ou titores serán responsables civís nos termos previstos pola
lexislación vixente.

Cando se incorra en condutas tipificadas como agresión física ou moral, deberase reparar 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, de ser o caso, determine a resolución que impoña a corrección da conduta.

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

b) Suspensión do dereito de participar nas actividades extraescolares ou complementarias do
Centro por un período dun mes,  este mes será escollido pola dirección do centro durante os
catro meses seguintes ao día en que a conduta se levou a cabo.

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 do dereito de asistencia ao Centro durante un período de entre catro días lectivos
e 1 mes. Durante o tempo que dure a suspensión, o alumno ou alumna deberá realizar os
deberes ou traballos que se lle determinen.

f) Proporase á Administración Educativa o cambio de Centro.

PROCEDEMENTO  PARA  A  IMPOSICIÓN  DE  MEDIDAS
CORRECTORAS DE CONDUTAS GRAVEMENTE PREXUDICIAIS  PARA A
CONVIVENCIA

1. As medidas correctoras de condutas gravemente prexudiciais para a convivencia só se poden
impoñer logo da tramitación do procedemento disciplinario regulado neste artigo.

2. Corresponde acordar a incoación do procedemento á persoa titular  da dirección do centro
docente, por propia iniciativa, por petición motivada do profesorado ou da titora ou titor da
alumna ou alumno ou da persoa que ocupe a xefatura de estudos,  ou logo da denuncia
doutros membros da comunidade educativa.

3. A incoación do procedemento notificarase á nai  ou pai  ou á titora ou titor  da alumna ou
alumno,  ou  a  este  se  é  maior  de  idade,  con  indicación  da  conduta  que  o  motiva,  as
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correccións que poden corresponder e o nome da profesora ou profesor que actuará como
persoa instrutora. Así mesmo, comunicarase á inspección educativa.

4. No propio acordo de incoación ou en calquera momento da tramitación do procedemento, a
persoa titular da dirección do centro pode adoptar motivadamente, por iniciativa propia ou por
instancia do instrutor, como medidas provisionais o cambio temporal de grupo da alumna ou
alumno ou a suspensión do dereito de asistencia ao centro ou a determinadas clases ou
actividades,  por  un  período  non  superior  a  cinco  días  lectivos.  A  adopción  de  medidas
provisionais notificarase á nai ou pai ou á titora ou titor da alumna ou alumno, ou a este se é
maior de idade.

5. Finalizada a instrución do procedemento, a persoa instrutora formulará proposta de resolución
e dará audiencia á alumna ou alumno e, se é menor de idade, á nai ou pai ou á titora ou titor,
convocándoos a unha comparecencia en horario lectivo na que poderán acceder a todo o
actuado e da cal se estenderá acta. No caso de incomparecencia inxustificada, o trámite de
audiencia terase por realizado para todos os efectos legais, sen prexuízo do previsto no artigo
27 da lei 4/2011, do 30 de xuño, que fai referencia á responsabilidade das nais e pais ou das
titoras ou titores, e no que se indica que as audiencias e comparecencias das nais e pais ou
das titoras ou titores do alumnado menor de idade nos procedementos disciplinarios regulados
nesta sección son obrigatorias para 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.

6. Realizado o trámite de audiencia,  a persoa titular  da dirección do centro ditará resolución
motivada que se pronunciará sobre a conduta da alumna ou alumno e impoñerá, se é o caso,
a correspondente corrección, así como a obriga de reparar os danos producidos nos termos
previstos polo artigo 13 da lei 4/2011, do 30 de xuño, no que se indica que o alumnado está
obrigado a reparar os danos que cause, individual ou colectivamente, de forma intencionada
ou por neglixencia, ás instalacións e aos materiais dos centros docentes, incluídos os equipos
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
subtraido ou, se non for posible, a indemnizar o seu  valor. As nais e pais ou as titoras ou
titores serán responsables civís nos termos previstos pola lexislación vixente.

Cando se incorra en condutas tipificadas como agresión física ou moral, deberase reparar 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, de ser o caso, determine a resolución que impoña a corrección
da conduta.

O  réxime  de  responsabilidade  e  reparación  de  danos  establecido  é  compatible  coas
correccións disciplinarias que, de ser o caso, correspondan.
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7. A resolución notificarase á dirección á nai ou pai ou á titora ou titor da alumna ou alumno, ou a
este  se  é  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 á
inspección educativa.

8. A  resolución  da  persoa titular  da  dirección  do  centro  pon  fin  á  vía  administrativa  e  será
inmediatamente executiva. Contra a resolución da persoa titular da dirección do centro cabe
instar a revisión ante o Consello Escolar no prazo de dez días lectivos nos termos previstos na
alínea f) do artigo 127 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

CONDUTAS LEVES CONTRARIAS Á CONVIVENCIA

Considéranse condutas  leves contrarias á convivencia nos centros docentes, segundo o

artigo 16 da lei 4/2011, do 30 de xuño:

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 punto
onde se indican as condutas graves contrarias á convivencia, que non alcancen a gravidade
requirida no devandito precepto.

b) Portar  calquera  obxecto,  substancia  ou produto  expresamente  prohibido  polas  normas do
centro perigoso para a saúde ou a 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 punto onde se indican as condutas
graves contrarias á convivencia.

c) A  inasistencia  inxustificada  a  clase  e  as  faltas  reiteradas  de  puntualidade,  nos  termos
establecidos polas normas de convivencia do centro.

d) A  reiterada  asistencia  ao  centro  sen  o  material  e  equipamento  preciso  para  participar
activamente no desenvolvemento das clases.

e) As demais condutas que se tipifiquen como tales nas normas de convivencia do centro.

CORRECCIÓN DAS CONDUTAS LEVES

Estas condutas leves poderán ser corrixidas con:

a) Amoestación privada ou por escrito.

b) Comparecencia inmediata ante a persoa que ocupe a xefatura de estudos ou persoa membro
do equipo directivo.
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c) Realización de traballos específicos en horario lectivo.

d) Realización, en horario non lectivo, de tarefas que contribúan á mellora e ao 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 deberá realizar os deberes ou
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.

PROCEDEMENTO  PARA  A  IMPOSICIÓN  DE  MEDIDAS
CORRECTORAS DE CONDUTAS LEVES CONTRARIAS Á CONVIVENCIA

1. A imposición das medidas correctoras de condutas leves contrarias á convivencia levaraa a
cabo:

a) 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 punto onde se indica
como poderán ser corrixidas as condutas leves contrarias á convivencia.

b) 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 punto onde se indica
como poderán ser corrixidas as condutas leves contrarias á convivencia.

c) 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 punto onde se indica como poderán ser corrixidas as
condutas leves contrarias á convivencia.

d) 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 punto onde se
indica como poderán ser corrixidas as condutas leves contrarias á convivencia. A imposición
destas  medidas correctoras  comunicarase á  nai  ou pai  ou á titora  ou titor  da alumna ou
alumno antes de que estas se fagan efectivas,  así  como ao Observatorio da Convivencia
Escolar do centro.
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2. As resolucións que impoñen as medidas correctoras poñen fin á vía administrativa e son
inmediatamente executivas.

MEDIDAS PREVENTIVAS

a) Dar a coñecer as Normas de Convivencia.

Exposición nos taboleiros do Centro das Normas de Convivencia.

Difusión das Normas de Convivencia na presentación do curso escolar.

b) Traballar  as  normas  de  xeito  sistemático  nas titorías,  preferentemente  no  inicio  do  curso
escolar.

Elaboración de carteis sobre diferentes normas.

Concienciar ao alumnado da importancia das normas para o bo funcionamento do Centro.

PREVENCIÓN E TRATAMENTO DAS SITUACIÓNS DE ACOSO
ESCOLAR

Prevención e tratamento das situacións de acoso escolar.

ACOSO ESCOLAR
Segundo o Artigo 28 da lei 4/2011, do 30 de xuño, 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 electrónico , telemáticos ou tecnolóxicos que teñan causa nunha relación que xurda
no ámbito escolar.

PROTECCIÓN INTEGRAL DAS VÍTIMAS
Segundo o Artigo 29 da lei 4/2011, do 30 de xuño, que fai referencia a  protección integral das

vítimas, establece:

1. A dirección do centro, así como a Administración educativa, adoptarán as medidas precisas
para  garantir  ao  alumnado  vítima  de  situacións  de  acoso  escolar  a  protección  integral  da  súa
integridade e dignidade persoais e do seu dereito á educación, debendo primar sempre o interese da
vítima sobre calquera outra consideración no tratamento destas situacións.
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2. A protección da vítima garantirase mediante medidas cautelares que impidan a ameaza, o
control ou o contacto entre vítima e causantes da situación de acoso. Arbitraranse medidas para o
seguimento dos causantes da situación de acoso que impidan a continuación de eventuais condutas
acosadoras.

MEDIDAS PARA A PREVENCIÓN, DETECCIÓN E TRATAMENTO DAS
SITUACIÓNS DE ACOSO ESCOLAR

Segundo o Artigo 30 da lei 4/2011, do 30 de xuño:

1.  O  Goberno  galego,  a  través  dos  departamentos  competentes  en  materia  educativa  e
benestar, elaborará un protocolo xeral de prevención, detección e tratamento do acoso escolar, coa
dotación orzamentaria necesaria para a súa implantación. Recollerase de xeito explícito a integración
da perspectiva de xénero para poder previr eficazmente situacións de acoso das nenas e mozas.

2.  O  plan  de  convivencia  do  centro  incluirá  un  protocolo  para  a  prevención,  detección  e
tratamento das situacións de acoso escolar, este plan realizarase a partir do momento que o Goberno
galego elabore o protocolo xeral de prevención, detección e tratamento do acoso escolar, e estableza
a dotación orzamentaria necesaria para a súa implantación.

3. Cando por razón das circunstancias ou da gravidade da situación de acoso se faga preciso,
poderase  prever  a  intervención  de  persoas  mediadoras  alleas  ao  persoal  do  centro,  que  serán
designadas pola Administración educativa.

4. As situacións de acoso escolar que se detecten serán comunicadas á inspección educativa,
xunto  coas  medidas  que  se  adopten  para  poñer  fin  a  elas.  No  caso  de  condutas  de  especial
gravidade, informarase da situación e das medidas aos servizos sociais do correspondente concello,
aos servizos especializados do departamento competente en materia de benestar e, se é o caso, á
Fiscalía de Menores para facilitar as medidas que lles corresponda adoptar nos seus respectivos
ámbitos competenciais.

5.  O  departamento  competente  en  materia  educativa,  en  coordinación  cos  restantes
departamentos da Xunta de Galicia, poñerá en marcha campañas de información e sensibilización
para incentivar a cultura da paz e previr o acoso escolar. Igualmente a Xunta de Galicia velará para
que nos medios de comunicación de Galicia se ofreza un tratamento axeitado das noticias sobre
acoso escolar.

TÁBOA DE NORMAS DE CONVIVENCIA E PROCEDEMENTOS
DE ACTUACIÓN

1. Normas de convivencia referidas ao funcionamento da aula e do centro.

19/37



Plan de convivencia do IES de Mos

2. Normas de convivencia referidas ás persoas e a convivencia na aula.

3. Normas de convivencia referidas ao coidado da saúde e da hixiene.

4. Normas referidas ás actividades complementarias fóra ou dentro do recinto escolar.
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1.  NORMAS  DE  CONVIVENCIA  REFERIDAS  AO  FUNCIONAMENTO  DA  AULA  E  DO
CENTRO.

1. NORMAS CONDUTAS CONTRARIAS MEDIDAS CORRECTIVAS CONDICIÓNS

1.1. Asistir a clase e facelo con puntualidade.
(Título II, art. 7, pto. 2, ap. h)

Faltas  inxustificadas  de  puntualidade.
(Título III, cap. II, art. 16, ap. c)

Amoestación  verbal,  consignando  a
falta  de  puntualidade  no  parte  de
faltas.
Parte de puntualidade por  escrito.
Aos  tres  partes  de  impuntualidade,
considerase falta leve.

O/a titor/a controlará a acumulación de
partes de puntualidade.
Aviso aos pais ou representantes legais
ao 3º atraso sen xustificar e parte por
escrito.

Faltas  inxustificadas  de  asistencia  a
clase. (Título III, cap. II, art. 16, ap. c)

Anotar a falta no parte.
Comunicación aos pais da incidencia
polo titor/a.

O Titor/a controlará a acumulación de
faltas.

1.2.  Cumprir  e  respectar  os  horarios  de
todas as actividades do Centro. 
(Título II, art. 7, pto. 2, ap. a)

Entrar  tarde  interrompendo  a  marcha
normal da actividade escolar.
Alongar os recreos máis alá do toque do
timbre.
Non  agardar  na  aula  o  profesor  de
garda.
(Título III, cap. II, art. 16, ap. c)

Amoestación verbal.
Parte por escrito.

O/a titor/a controlará a acumulación de
partes de puntualidade.
Aviso aos pais ou representantes legais
ao 3º atraso sen xustificar e parte por
escrito.

1.3.  Necesitarase autorización de Dirección
para abandonar  o recinto escolar en horas
lectivas. 
(Título II, art. 7, pto. 2, ap. d)

Saír  do  recinto  escolar  en  período
lectivo. 
(Título III, cap. II, art. 16, ap. e)

Parte por escrito. 
Comunicación  inmediata  do  titor/a
aos pais ou representantes.
Suspensión da asistencia ao centro
de 3 días.

Comunicación por escrito mediante un
parte  de  convivencia  ao  Xefe/a  de
Estudos.  Este  comunicarao  ao  titor/a
que o porá en coñecemento dos pais.

1.4. É preciso autorización de Dirección para
permanecer  no  Centro  fóra  do  horario
escolar. 
(Título II, art. 7, pto. 2, ap. d)

Atoparse no recinto escolar sen permiso
de Dirección.
(Título III, cap. II, art. 16, ap. e)

Amoestación verbal.
Parte por escrito.

Comunicación por escrito mediante un
parte  de  convivencia  ao  Xefe/a  de
Estudos.  Este  comunicarao  ao  titor/a
que o porá en coñecemento dos pais.
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1.5.  Participar  e  realizar  as  actividades
orientadas  ao  desenvolvemento  das
materias  dos  plans  de  estudos  propostas
polo profesor/a. 
(Título II, art. 7, pto. 1, ap. a)

Falta  de  atención  ás  explicacións  do
profesor/a.
Provocar  molestias aos compañeiros e
interromper a atención ás explicacións .
Molestar o profesor/a ou impedirlle dar
as explicacións.
Negarse  a  saír  ao  encerado,  ler,
contestar  ás  preguntas  do  profesor/a,
mostrando  unha  actitude  negativa  e
provocadora.
(Título III, cap. II, art. 16, ap. e)

Amoestación verbal.
Anotación no caderno de clase.
Parte por escrito.

Comunicación por escrito mediante un
parte  de  convivencia  ao  Xefe/a  de
Estudos.  Este  comunicarao  ao  titor/a
que o porá en coñecemento dos pais.

1.6.  Participar  no  funcionamento  e  nas
actividades da aula e do Centro. 
(Título II, art. 7, pto. 1, ap. a)

Negarse a participar.
Non  portarse  correctamente:  falar,
levantarse...
(Título III, cap. II, art. 16, ap. e)

Amoestación verbal.
Anotación no caderno de clase.
Parte por escrito.

Comunicación por escrito mediante un
parte  de  convivencia  ao  Xefe/a  de
Estudos.  Este  comunicarao  ao  titor/a
que o porá en coñecemento dos pais.

1.7.  Asistir sempre ás clases co material  e
realizar  aquelas  tarefas,  traballos  e
actividades que o profesor propoña para o
desenvolvemento  da  aprendizaxe  do
alumno/a. 
(Título II, Art. 7, pto.  1, ap. g, ap. h)

Asistir  ás  clases  sen  o  material
necesario ou sen realizar as tarefas que
mandara o profesor/a.
(Título III, cap. II, art. 16, ap. d)

Amoestación verbal.
Anotación no caderno de clase.
Parte por escrito.

Comunicación por escrito mediante un
parte  de  convivencia  ao  Xefe/a  de
Estudos.  Este  comunicarao  ao  titor/a
que o porá en coñecemento dos pais.

1.8.  Seguir  as  orientacións  do  profesorado
respecto  á  aprendizaxe  do  alumno/a  e  ás
normas de funcionamento do Centro. 
(Título II, Art. 7, pto. 2, ap. g)

Non  obedecer  as  indicacións  do
profesor/a.
(Título III, cap. II, art. 16, ap. e)

Amoestación verbal
Anotación no caderno de clase.
Parte por escrito.

Comunicación por escrito mediante un
parte  de  convivencia  ao  Xefe/a  de
Estudos.  Este  comunicarao  ao  titor/a
que o porá  en coñecemento dos pais.

1.9.  Permanecer  no  posto  asignado  polo
profesor/a durante as horas de clase. 
(Título II, Art. 7, pto. 2, ap. d)

Cambiar  de  sitio  sen  permiso  ou
levantarse  durante  a  clase
interrompendo a marcha da mesma.
(Título III, cap. II, art. 16, ap. e)

Amoestación verbal.
Anotación no caderno de clase.
Parte por escrito.

Comunicación por escrito mediante un
parte  de  convivencia  ao  Xefe/a  de
Estudos.  Este  comunicarao  ao  titor/a
que o porá  en coñecemento dos pais.

1.10. Deberase entregar aos pais ou titores Non entregar na casa as comunicacións Parte por escrito. Comunicación por escrito mediante un
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legais as comunicacións oficiais do Centro. 
(Título II, Art. 7, pto. 2, ap. d)

do Centro.
Non entregar as notas, exames... e non
devolvelos asinados, se é o caso.
(Título III, cap. II, art. 16, ap. e)

parte  de  convivencia  ao  Xefe/a  de
Estudos.  Este  comunicarao  ao  titor/a
que o porá en coñecemento dos pais..

A  suplantación  de  personalidade  en
actos da vida docente e a falsificación,
alteración  ou  subtracción  de
documentos académicos.
(Título III, cap. II, art. 15, ap. f)

Falta  grave. Abrirase un procedemento disciplinario.

1.11. Utilizar cada instalación para o uso ao
que está destinado de forma correcta. 
(Título II, Art. 7, pto. 2, ap. e)

O  deterioro  causado  ás  dependencias
do Centro ou do material do mesmo.
(Título III, cap. II, art. 16, ap. e)

Parte  por  escrito  e  abono  da
reparación.

  Comunicación por escrito mediante un
parte  de  convivencia  ao  Xefe/a  de
Estudos.  Este  comunicarao  ao  titor/a
que o porá en coñecemento dos pais.

1.12.  Coidar  as  instalacións,  mobiliario  e
obxectos do Centro.
(Título II, Art. 7, pto. 2, ap. e)

Deterioro das dependencias, do material
ou dos obxectos do Centro.
Manipular aparatos de audiovisuais, de
talleres ou laboratorios sen o permiso do
profesor.
(Título III, cap. II, art. 16, ap. e)

 Amoestación verbal.
 Anotación no parte de clase.
Parte  por  escrito  e  abono  dos
materiais.

  Comunicación por escrito mediante un
parte  de  convivencia  ao  Xefe/a  de
Estudos.  Este  comunicarao  ao  titor/a
que o porá en coñecemento dos pais.

Danos  graves  causados  de  forma
intencionada  ou  por  neglixencia  grave
ás  instalacións  e  aos  materiais  dos
centros docentes,  incluídos os equipos
informáticos e o software, ou aos bens
doutros  membros  da  comunidade
educativa  ou  de  terceiros,  así  como a
súa subtracción.
(Título III, cap. II, art. 15, ap. g)

Falta grave e abono dos materiais. Abrirase un procedemento disciplinario.

Non  aboar  a  reparación  ou  materiais Suspensión da asistencia ao centro Comunicación por escrito mediante un
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deteriorados ou danados, indicados nos
puntos  anteriores.  Segundo  acordouse
no Consello  Escolar,  que no caso que
non apareza o culpable/s, os membros
de toda clase teñen que facerse cargo
dos estragos.

de  3  días  e  a  exclusión  de
actividades  extraescolares  que
conleven  pernocta  mentres  a
sanción non prescriba (4 meses).

parte  de  convivencia  ao  Xefe/a  de
Estudos.  Este  comunicarao  ao  titor/a
que o porá en coñecemento dos pais.

1.13.  Deberán  dirixirse  ao  profesorado  de
garda ou á Xefatura de Estudos en caso de
expulsión da aula. 
(Título II, Art. 7, pto. 2, ap. d)

Non obedecer as instrucións dadas polo
profesor/a que o expulsou.
(Título III, cap. II, art. 16, ap. a)

Amoestación verbal.
Parte por escrito.

Comunicación por escrito mediante un
parte  de  convivencia  ao  Xefe/a  de
Estudos.  Este  comunicarao  ao  titor/a
que o porá en coñecemento dos pais.

1.14.  O  tránsito  a  través  dos  corredores,
escaleiras...  levarase  a  cabo  segundo  as
normas  do  Centro,  permanecendo  só  o
tempo necesario. 
(Título II, Art. 7, pto. 2, ap. d)

Producir  ruídos,  golpes,  gritos,
carreiras...  polas  escaleiras  e
corredores.
(Título III, cap. II, art. 16, ap. e)

Amoestación verbal.
Parte por escrito.

Comunicación por escrito mediante un
parte  de  convivencia  ao  Xefe/a  de
Estudos.  Este  comunicarao  ao  titor/a
que o porá en coñecemento dos pais.

1.15.  O  acceso  aos  locais  de  xestión  do
Centro  (despachos,  sala  de  profesores,
seminarios, oficinas…) será co permiso dos
responsables dos mesmos. 
(Título II, Art. 7, pto. 2, ap. e)

Permanecer en despachos, seminarios,
sala  de  profesores…  cando  non  se
atope ninguén nelas.
(Título III, cap. II, art. 16, ap. e)

Amoestación verbal.
Parte por escrito.

Comunicación por escrito mediante un
parte  de  convivencia  ao  Xefe/a  de
Estudos.  Este  comunicarao  ao  titor/a
que o porá en coñecemento dos pais.

1.16.  Os  espazos  complementarios
(biblioteca, cafetería, patios...) utilizarase só
nas horas destinadas ao seu  uso. 
(Título II, Art. 7, pto. 2, ap. e)

Permanecer  no  vestíbulo,  corredores,
cafetería...  logo do sinal de entrada na
aula ou nos cambios de clase.
(Título III, cap. II, art. 16, ap. e)

Amoestación verbal.
Parte por escrito.

Comunicación por escrito mediante un
parte  de  convivencia  ao  Xefe/a  de
Estudos.  Este  comunicarao  ao  titor/a
que o porá en coñecemento dos pais.

1.17. Utilizar o ascensor só con permiso de
Xefatura de Estudos. 
(Título II, Art. 7, pto. 2, ap. e)

Utilizar  o  ascensor  sen  permiso  de
Dirección.
(Título III, cap. II, art. 16, ap. e)

Amoestación verbal.
Parte por escrito.

Comunicación por escrito mediante un
parte  de  convivencia  ao  Xefe/a  de
Estudos.  Este  comunicarao  ao  titor/a
que o porá en coñecemento dos pais.

1.18.  Usar  as  chaves  das  diferentes
dependencias  do  Instituto  co  permiso

Usar  indebidamente  as  chaves  das
dependencias.

Amoestación verbal.
Parte por escrito.

Comunicación por escrito mediante un
parte  de  convivencia  ao  Xefe/a  de
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correspondente. 
(Título II, Art. 7, pto.2, ap. e)

Acceder ás dependencias sen permiso.
(Título III, cap. II, art. 16, ap. e)

Estudos.  Este  comunicarao  ao  titor/a
que o porá en coñecemento dos pais.

1.19.  Non  se  poderá  inxerir  alimentos  nin
bebidas nas clases. 
(Título II, Art. 7, pto. 2, ap. d)

Inxerir alimentos e bebidas nas clases.
(Título III, cap. II, art. 16, ap. e)

Amoestación verbal.
Anotación no caderno de aula.
Parte por escrito.

Comunicación por escrito mediante un
parte  de  convivencia  ao  Xefe/a  de
Estudos.  Este  comunicarao  ao  titor/a
que o porá en coñecemento dos pais.

1.20. Non está permitido o uso de calquera
obxecto  ou aparello  que provoque falta  de
atención na clase ou nas actividades. 
(Título II, Art. 7, pto. 2, ap. d)

Utilizar  calquera  obxecto  ou  aparello
que provoque falta  de atención:  móbil,
mp3,  cartas....  Os  aparellos
electrónicos,  especialmente  o  móbil,
teñen que estar  apagados  en  horas  e
intercambios de clase.
(Título III, cap. II, art. 16, ap. b)

Amoestación verbal.
Parte por escrito.
1ª vez: Retirada do obxecto durante
7 días.  2ª vez: Retirada do obxecto
durante 15 días. 
3ª vez ou máis: Retirada do obxecto
durante  30  días.  O  móbil  será
custodiado en Xefatura de Estudos.

Comunicación por escrito mediante un
parte  de  convivencia  ao  Xefe/a  de
Estudos.  Este  comunicarao  ao  titor/a
que o porá en coñecemento dos pais.

Portar calquera obxecto,  substancia ou
produto  gravemente  perigoso  para  a
saúde  ou  a  integridade  persoal  de
calquera  membro  da  comunidade
educativa.  En  todo  caso,  reputarase
indisciplina  grave  a  resistencia  ou  a
negativa a entregar os obxectos cando
se é requirido para iso polo profesorado.
(Título III, cap. II, art. 15, ap. j)

Falta  grave. Abrirase un procedemento disciplinario.

A gravación, a manipulación e a 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. 
(Título III, cap. II, art. 15, ap. d)

Falta  grave. Abrirase un procedemento disciplinario.

25/37



Plan de convivencia do IES de Mos

1.21. Non se permite traer ao recinto escolar
persoas alleas ao Centro. 
(Título II, Art. 7, pto. ap. d)

Traer persoas alleas ao Centro.
(Título III, cap. II, art. 15, ap. e)

Amoestación verbal.
Parte por escrito.

Comunicación por escrito mediante un
parte  de  convivencia  ao  Xefe/a  de
Estudos.  Este  comunicarao  ao  titor/a
que o porá en coñecemento dos pais.

1.22.  Absterse de traer animais e obxectos
perigosos ao Centro. 
(Título II, Art. 7, pto. 2, ap. d)

Traer animais.
Traer obxectos perigosos ao Centro.
(Título III, cap. II, art. 15, ap. e)

Amoestación verbal.
Parte por escrito.

Comunicación por escrito mediante un
parte  de  convivencia  ao  Xefe/a  de
Estudos.  Este  comunicarao  ao  titor/a
que o porá en coñecemento dos pais.

2. NORMAS DE CONVIVENCIA REFERIDAS ÁS PERSOAS E A CONVIVENCIA NA AULA
2. NORMAS CONDUTAS CONTRARIAS MEDIDAS CORRECTIVAS CONDICIÓNS

2.1 Respectar a liberdade de conciencia e as
conviccións  relixiosas  e  morais,  así  como a
dignidade,  integridade e intimidade de todos
os membros da comunidade educativa. 
(Título II, Art. 7, pto. 2, ap. c)

Rexeitar,  perseguir  ou  acosar  aos
compañeiros  por  razóns  de  relixión  ou
moralidade.
(Título III, cap. II, art. 15, ap. a)

Amoestación verbal.
Parte por escrito.
Suspensión  da  asistencia  ao
centro de 2 a 3 días.

Comunicación por escrito mediante un
parte  de  convivencia  ao  Xefe/a  de
Estudos.  Este comunicarao ao titor/a
que o porá en coñecemento dos pais.

Os  actos  de  discriminación  grave  contra
membros  da  comunidade  educativa  por
razón de nacemento, raza, sexo, orientación
sexual, capacidade económica, nivel social,
conviccións  políticas,  morais  ou  relixiosas,
discapacidades  físicas,  sensoriais  ou
psíquicas,  ou  calquera  outra  condición  ou
circunstancia persoal ou social.
(Título III, cap. II, art. 15, ap. b)

Falta  grave. Abrirase  un  procedemento
disciplinario.

2.2  Non  discriminar  a  ningún  membro  da
comunidade  educativa  por  razón  de  familia,
raza,  sexo  ou  calquera  outra  circunstancia
persoal ou social. 

Rexeitar, perseguir ou acosar por razóns de
familia, raza, sexo ou calquera circunstancia
persoal  ou  social,  sen  chegar  a
considerarse gravemente a actuación.

Amoestación verbal.
Parte por escrito.
Suspensión  da  asistencia  ao
centro de 2 a 3 días.

Comunicación por escrito mediante un
parte  de  convivencia  ao  Xefe/a  de
Estudos.  Este comunicarao ao titor/a
que o porá en coñecemento dos pais.
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(Título II, Art. 7, pto. 2, ap. c) (Título III, cap. II, art. 16, ap. a)

As actuacións que constitúan acoso escolar 
(Título III, cap. II, art. 15, ap. e)

Falta  grave. Abrirase  un  procedemento
disciplinario.

2.3 Respectar as pertenzas doutros membros
da comunidade educativa. 
(Título II, Art. 7, pto. 2, ap. d)

Estragar, agachar, subtraer ou manipular as
pertenzas  dos compañeiros ou  persoal  do
Centro.
(Título III, cap. II, art. 15, ap. a)

Amoestación verbal.
Parte por escrito.
Devolución  do  substraído  ou
reparación do estragado.
Suspensión  da  asistencia  ao
centro de 1 a 3 días.

Comunicación por escrito mediante un
parte  de  convivencia  ao  Xefe/a  de
Estudos.  Este comunicarao ao titor/a
que o porá en coñecemento dos pais.

2.4.  Respectar  a  integridade  física  e  moral
dos membros da comunidade educativa. 
(Título II, Art. 7, pto.1, ap. c)

Promover ou participar en pelexas.
(Título III, cap. II, art. 15, ap. a)

Amoestación verbal.
Parte por escrito.
Suspensión  da  asistencia  ao
centro de 1 a 3 días.

Comunicación por escrito mediante un
parte  de  convivencia  ao  Xefe/a  de
Estudos.  Este comunicarao ao titor/a
que o porá en coñecemento dos pais.

Os  actos  individuais  ou  colectivos  de
desafío  á autoridade do  profesorado e  ao
persoal de administración e de servizos que
constitúan unha indisciplina grave. 
(Título III, cap. II, art. 15, ap. c)

Falta  grave. Abrirase  un  procedemento
disciplinario.

As actuacións gravemente prexudiciais para
a  saúde  e  a  integridade  persoal  dos
membros  da  comunidade  educativa  do
centro, ou a incitación a elas. 
(Título III, cap. II, art. 15, ap. i)

Falta  grave. Abrirase  un  procedemento
disciplinario.

2.5.  Respectar  o  dereito  ao  estudo  dos
compañeiros/as. 
(Título II, Art. 7, pto. 1, ap. a)

Interromper  o  natural  desenvolvemento  da
clase.
(Título III, cap. II, art. 15, ap. e)

Amoestación verbal.
Anotación  no  caderno  de
clase.
Parte por escrito.

Comunicación por escrito mediante un
parte  de  convivencia  ao  Xefe/a  de
Estudos.  Este comunicarao ao titor/a
que o porá en coñecemento dos pais.
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2.6.  Velar  e  asegurarse  de  que  todos  os
membros  do  grupo  traballen,  axudándose
entre si. 
(Título II, Art. 7, pto. 2, ap. a)

Non responsabilizarse da parte de traballo
do grupo que lle corresponde.
Actitudes insolidarias co grupo.
(Título III, cap. II, art. 15, ap. a)

Amoestación verbal.
Amoestación  por  escrito  en
caso de reincidencia.

Comunicación por escrito mediante un
parte  de  convivencia  ao  Xefe/a  de
Estudos.  Este comunicarao ao titor/a
que o porá en coñecemento dos pais.

Os  actos  inxustificados  que  perturben
gravemente o normal desenvolvemento das
actividades  do  centro,  incluídas  as  de
carácter  complementario  e  extraescolar.
(Título III, cap. II, art. 15, ap. h)

Falta  grave. Abrirase  un  procedemento
disciplinario.

2.7.  Respectar  verbal  e  fisicamente  aos
compañeiros/as, profesores/as e persoal non
docente  tanto  dentro  como  fóra  do  recinto
escolar. 
(Título II, Art. 7, pto. 2, ap. b)

Dirixirse  ao  profesor/a,  compañeiros  ou
persoal non docente sen o debido respecto.
Pronunciar palabras malsoantes ou “tacos”.
(Título III, cap. II, art. 15, ap. a)

Amoestación verbal.
Parte por escrito.

Comunicación por escrito mediante un
parte  de  convivencia  ao  Xefe/a  de
Estudos.  Este comunicarao ao titor/a
que o porá en coñecemento dos pais.

As  agresións  físicas  ou  psíquicas,  as
inxurias e as ofensas graves, as ameazas e
as coaccións contra os demais membros da
comunidade educativa.
(Título III, cap. II, art. 15, ap. a)

Falta  grave. Abrirase  un  procedemento
disciplinario.

2.8. As instrucións dos conserxes  e demais
persoal  da  administración  e  servizos,
emanadas  da  Dirección  do  Centro,  serán
cumpridas e respectadas. 
(Título II, Art. 7, pto.2, ap. d)

Falta de respecto ao persoal non docente.
Facer  caso  omiso  ás  indicacións  dos
conserxes.
(Título III, cap. II, art. 15, ap. a)

Amoestación verbal.
Parte por escrito.

Comunicación por escrito mediante un
parte  de  convivencia  ao  Xefe/a  de
Estudos.  Este comunicarao ao titor/a
que o porá en coñecemento dos pais.

2.9. Manter unha compostura correcta na aula
e no Centro. 
(Título II, Art. 7, pto.2, pto. a)

Comer, beber, boquexar,  espreguizarse ou
adoptar composturas incorrectas na aula.
Insultar ou dar voces dende as ventás.
Non  gardar  o  decoro  debido  nas
manifestacións afectivas.
(Título III, cap. II, art. 15, ap. a)

Amoestación verbal.
Anotación  no  caderno  de
clase.
Parte por escrito.

Comunicación por escrito mediante un
parte  de  convivencia  ao  Xefe/a  de
Estudos.  Este comunicarao ao titor/a
que o porá en coñecemento dos pais.
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2.10.  Coidar os materiais  didácticos de aula
así como o parte de faltas e calquera outra
documentación. 
(Título II, Art. 7, pto. 2, ap. e)

Subtraer,  romper  ou  manipular  o  parte  de
clase,  calquera  documentación  ou  os
materiais didácticos que estean na aula.
(Título III, cap. II, art. 15, ap. a)

Amoestación verbal.
Anotación no parte de clase.
Parte  por  escrito  e  abono ou
devolución dos materiais.

Comunicación por escrito mediante un
parte  de  convivencia  ao  Xefe/a  de
Estudos.  Este comunicarao ao titor/a
que o porá  en coñecemento dos pais.

2.11. Salvo permiso expreso, os alumnos/as
abandonarán  as  aulas  e  os  corredores
durante o recreo. 
(Título II, Art. 7, pto. 2, ap. d)

Permanecer  na  aula  e  nos  corredores
durante o recreo sen permiso.
(Título III, cap. II, art. 15, ap. a)

Amoestación verbal.
Parte por escrito.

Comunicación por escrito mediante un
parte  de  convivencia  ao  Xefe/a  de
Estudos.  Este comunicarao ao titor/a
que o porá en coñecemento dos pais.

3.  NORMAS DE CONVIVENCIA REFERIDAS AO COIDADO DA SAÚDE E DA HIXIENE
3. NORMAS CONDUCTAS CONTRARIAS MEDIDAS CORRECTIVAS CONDICIÓNS

3.1.  Está prohibido ter,  comerciar,   consumir
drogas,  alcohol  ou  substancias nocivas  no
Centro. 
(Título II, Art. 7, pto. 2, ap. d)

Posuír, comercializar ou consumir drogas
ou  alcohol  no  recinto  escolar.  (Título  III,
cap. II, art. 15, ap. a)

Falta grave. Comunicación por escrito mediante un
parte  de  convivencia  ao  Xefe/a  de
Estudos. Este comunicarallo ao titor/a
e aos pais.
Abrirase  un  procedemento
disciplinario.
Aviso ás forzas de seguridade.

3.2. Non se pode fumar no recinto escolar. 
(Título II, Art. 7, pto. 2, ap. d)

Fumar  no recinto escolar.
(Título III, cap. II, art. 15, ap. a)

Suspensión  da  asistencia  ao
centro de 3 días.

Comunicación por escrito mediante un
parte  de  convivencia  ao  Xefe/a  de
Estudos.  Este  comunicarao  ao  titor/a
que o porá en coñecemento dos pais.

3.3. Manteranse limpas e ordenadas as aulas
e espazos comúns do Centro. 
(Título II, Art. 7, pto. 2, ap. e)

Ensuciar  e  desordenar  as  aulas  e  os
espazos comúns.
(Título III, cap. II, art. 15, ap. a)

Amoestación verbal
Limpeza dos espazos.
Recollida de lixo.

Comunicación por escrito mediante un
parte  de  convivencia  ao  Xefe/a  de
Estudos.  Este  comunicarao  ao  titor/a
que o porá en coñecemento dos pais.

3.4. Tirar os papeis e lixo ás papeleiras dentro
e fóra da aula. 
(Título II, Art. 7, pto. 2, ap. e)

Tirar os papeis ao chan.
(Título III, cap. II, art. 15, ap. a)

Amoestación verbal
Recollida de papeis.

Comunicación por escrito mediante un
parte  de  convivencia  ao  Xefe/a  de
Estudos.  Este  comunicarao  ao  titor/a
que o porá en coñecemento dos pais.
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3.5.  O  alumno/a  debe  manter  e  coidar  a
hixiene persoal e o vestiario. 
(Título II, Art. 7, pto. 2, ap. d)

Non  presentar   unha  correcta  hixiene
persoal.
(Título III, cap. II, art. 15, ap. e)

Amoestación verbal  en privado.

4. NORMAS REFERIDAS ÁS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS FÓRA OU DENTRO DO
RECINTO ESCOLAR.

4. NORMAS CONDUTAS CONTRARIAS MEDIDAS CORRECTIVAS CONDICIÓNS

4.1. Cumprir a regulamentación dos espazos
a visitar. 
(Título II, Art. 7, pto. 2, ap. d)

Incumprir a regulamentación dos espazos
a visitar.
(Título III, cap. II, art. 15, ap. a)

Amoestación verbal.
Parte por escrito.
Suspensión  da  asistencia  ao
centro de1 a 3 días.

Comunicación por escrito mediante un
parte  de  convivencia  ao  Xefe/a  de
Estudos.  Este  comunicarao  ao  titor/a
que o porá en coñecemento dos pais.

4.2.  Cumprir  os  horarios  das  actividades
programadas fóra do Centro.
 (Título II, Art. 7, pto. 2, ap. d)

Incumprir  os  horarios  das  actividades
programadas fóra do Centro.
(Título III, cap. II, art. 15, ap. a)

Amoestación verbal.
Parte por escrito.

Comunicación por escrito mediante un
parte  de  convivencia  ao  Xefe/a  de
Estudos.  Este  comunicarao  ao  titor/a
que o porá en coñecemento dos pais.

4.3. Respectar os recursos, espazos naturais,
lugares públicos e o patrimonio cultural. 
(Título II, Art. 7, pto. 2, ap. d)

Non  respectar  os  recursos,  espazos
naturais,  lugares públicos e o patrimonio
cultural.
(Título III, cap. II, art. 15, ap. e)

Amoestación verbal.
Parte por escrito.
Suspensión  da  asistencia  ao
centro de 1 a 3 días.

Comunicación por escrito mediante un
parte  de  convivencia  ao  Xefe/a  de
Estudos.  Este  comunicarao  ao  titor/a
que o porá en coñecemento dos pais.

4.4. Respectar e seguir en todo momento as
instrucións  dadas  polos  responsables  da
actividade. 
(Título II, Art. 7, pto. 2, ap. d)

Non respectar e non seguir as instrucións
dadas polos responsables da actividade.
(Título III, cap. II, art. 15, ap. e)

Amoestación verbal.
Parte por escrito.
Suspensión  da  asistencia  ao
centro de 1 a 3 días.

Comunicación por escrito mediante un
parte  de  convivencia  ao  Xefe/a  de
Estudos.  Este  comunicarao  ao  titor/a
que o porá en coñecemento dos pais.

4.5.  Permanecer  xunto  ao  grupo  e  ao
profesorado  durante  toda  a  actividade
programada. 
(Título II, Art. 7, pto. 2, ap. g)

Deixar ao grupo e ao profesorado durante
a actividade programada.
(Título III, cap. II, art. 15, ap. a)

Amoestación verbal.
Parte por escrito.
Suspensión  da  asistencia  ao
centro de 1 a 3 días.

Comunicación por escrito mediante un
parte  de  convivencia  ao  Xefe/a  de
Estudos.  Este  comunicarao  ao  titor/a
que o porá  en coñecemento dos pais.

4.6.  Avisar  ao  profesorado  para  evitar  a Permitir  ou  incorporar  persoas  alleas  á Amoestación verbal. Comunicación por escrito mediante un

30/37



Plan de convivencia do IES de Mos

incorporación de persoas alleas á actividade
programada. 
(Título II, Art. 7, pto. 2, ap. f)

actividade programada.
(Título III, cap. II, art. 15, ap. e)

 Parte por escrito. parte  de  convivencia  ao  Xefe/a  de
Estudos.  Este  comunicarao  ao  titor/a
que o porá en coñecemento dos pai
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ANEXO III: USOS

ASCENSOR

a) Dirixirse á Xefatura de Estudos para pedir autorización.

b) Asinar o parte de utilización.

c) Recoller e devolver as chaves en Conserxería cada día mentres dure o permiso.

d) Aboar as chaves se se perden.

AULAS ESPECÍFICAS

a) Rexeranse  polas  normas de  carácter  xeral  establecidas  para  as  diferentes  aulas  e  polas
específicas que designe o profesor correspondente.

b) Nas  aulas  específicas,  o  alumnado  só  poderá  estar  co  profesor/a  da  especialidade
correspondente (salvo autorización do Departamento).

ANEXO IV: GARDAS

Orde do 1 de agosto de 1997 polo que se ditan instrucións para o desenvolvemento do Decreto
324/1996 polo que se aproba o Regulamento Orgánico dos Institutos de Educación Secundaria e se
establece a súa organización e funcionamento (DOG, 2 de setembro de 1997)

PROFESORES/AS DE GARDA

106.  En  todos  os  Institutos  de  Educación  Secundaria  haberá  sempre,  durante  a  xornada
escolar,  un  ou  máis  profesores  de  garda,  segundo  as  necesidades  de  cada  momento  e  as
dispoñibilidades do Centro, que terán como funcións:

a) Atender a todos os alumnos/as que queden libres por ausencia do respectivo profesor/a, de
acordo co establecido no RRI ou, no seu defecto, segundo os acordos adoptados polo C.E.

b) Velar pola orde e bo funcionamento do Instituto, especialmente nos corredores, á entrada e
saída das clases.

c) Rexistrar  no  libro  de  gardas  as  ausencias  e  faltas  de  puntualidade  dos  profesores/as  e
calquera outra incidencia que se teña producido.
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d) Resolver no acto cantas incidencias de alumnos/as se produzan durante a xornada lectiva,
ben informando inmediatamente a calquera dos membros do Equipo Directivo presentes nese
momento  no  Centro,  ben,  en  ausencia  destes,  adoptando  as  medidas  que  estime  máis
oportunas, axustándose, de habelas, ás directrices recollidas no RRI e aprobadas polo C.E.

Cantas outras se recollan no RRI ou, no seu defecto, lle encomende a dirección do Instituto.

107. Tamén será función dos profesores/as de garda a tutela dos alumnos/as de Educación
Secundaria Obrigatoria durante os períodos de lecer. Para tal fin a Dirección do Centro destinará os
profesores/as que estime necesarios, de acordo coas dispoñibilidades do Centro, preferentemente
profesores/as que impartan clase nesta etapa.

108.  O libro de gardas,  no que se recollerán as faltas de asistencia  e de puntualidade do
profesorado xunto coas posibles incidencias que poidan xurdir, terá todas as súas follas seladas e
numeradas e estará a disposición da comunidade educativa. 

O relativo ás GARDAS contido na PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL do Centro é o
seguinte  :

Gardas

• Consultar no libro de gardas que está na sala de profesores/as, as ausencias anotadas.

•  Asinar a garda e  indicar no libro, no apartado correspondente,  as ausencias ou retrasos
que  se  produzan.  As  ausencias  por  viaxes  pedagóxicas  e  outras,  indicaranse  no  apartado  de
observacións. 

•  Percorrer  todas  as  dependencias  do  Instituto,  para  saber  se  hai  algunha  ausencia  non
recollida no libro de gardas e invitar aos alumnos/as a permanecer dentro da súa aula ou acudir con
prontitude á aula específica á que se dirixen.  En ningún momento pode haber  alumnos/as polos
corredores sen xustificación.

• As ausencias do profesorado de calquera nivel quedarán atendidas coa presencia na aula dun
profesor/a  de  garda.  Se  os  alumnos/as  tiveran  clase  nunha  aula  específica,  a  garda  farase
preferentemente na aula de grupo. Non se pode saír ao patio para facer unha garda, pois é utilizado
polos profesores/as de Educación Física para impartir a súa materia.

•  Cando se produzan tantas ausencias que o profesorado de garda non chegue para facer 
substitucións, farán a vixilancia por corredores deixando abertas as portas das aulas onde non haxa
profesor/a. Sempre ten preferencia a substitución nos grupos dos niveis inferiores.
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• Ao longo dos 50 min. da garda, o profesorado ten que estar na sala de profesores/as; hai que
facer roldas non só ao inicio da hora; ademais, ten que haber alguén para facerse cargo da sala de
alumnos/as.

•  Nos días nos que se altere o horario por mor dalgunha celebración, a Xefatura de Estudos
artellará un sistema de gardas de obrigado cumprimento.

Por  acordo  de  Claustro,  o  profesorado  que  queda  libre  porque  os  seus  alumnos/as  están
nalgunha actividade complementaria ou extraescolar debe substituír, con carácter prioritario, aos que
van de excursión (GARDAS PREFERENTES)

En reunión da C.C.P. do 13 de setembro de 2001 tratamos o tema das gardas e en reunión de
Claustro do 19 de setembro de 2001, aprobouse por unanimidade que cada substitución a realice,
preferentemente,  un  profesor  de  garda  ou  dous  como  máximo.  Cada  grupo  de  profesores  que
coincida nunha garda argallará o sistema que estime conveniente para que todos os profesores/as
fagan as substitucións.

Por maioría aprobouse que de haber traballos programados para un grupo por ausencia dun
profesor/a, o profesor/a de garda poderá facelos cos alumnos/as ou desenvolver outra actividade.

En varias reunións de CCP do curso 03/04 tratamos o tema da atención ao alumnado que
queda no Centro cando o resto dos alumnos/as asisten a actividades de varios días. A proposta
trasladada ao Claustro e aprobada en reunión de 30 de xuño de 2004 foi facer unha reunión do
profesorado  implicado  previa  á  actividade,  que  soe  ser  por  nivel,  e  analizar  a  conveniencia  da
actividade (Manzaneda, As Sinas,...). O profesorado que faga as gardas levará ás aulas traballos que
haberá nos Departamentos programados a tal fin. Hai un compromiso dos Departamentos de facer
xunto coas programación de principio de curso, no mes de setembro, unha serie de actividades por
niveis para este tipo de situacións. 

Gardas de recreo

As gardas dos dous recreos diarios contabilizaranse como unha garda normal.

As  gardas  de  recreo  xeran  un  oco  nos  horarios  dos  profesores/as  antes  ou  despois  dos
mesmos. 

Hai  fixadas  seis  zonas  de  vixilancia  polas  que  irán  rotando  os  profesores/as  segundo  o
establecido  pola  Xefatura  de  Estudos.  Estas  zonas  poden  variar  segundo  a  dispoñibilidade  de
profesorado.

Hai fixada outra garda de recreo na Biblioteca que non rotará.
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ZONAS DE VIXILANCIA:

1. PORTA PRINCIPAL   (INTERIOR) - Entrada principal e cafetería. (LUGAR DE LIBRE

ESTANCIA)

- Corredor de secretaría, corredor de acceso ao ascensor e corredor onde está o salón de

actos. (NON SE PODE PERMANECER EN NINGÚN DELES)

2.  PORTA  PRINCIPAL  (EXTERIOR): Porta  principal (exterior),  porta  de  peóns

impedindo a saída de alumnado do recinto escolar (agás fumadores maiores de idade)

- Aparcadoiro de vehículos e portalón de acceso dos mesmos. (LUGAR DE LIBRE ESTANCIA)

3.  PLANTA 2: -  Acceso a dita planta,  aseos,  corredor das aulas 2.1 (aulas específicas),

corredor de acceso á vivenda da conserxe, patio pequeno e o acceso a el. 

- Corredor exterior de cafetería.

(NON PODEN PERMANECER EN NINGÚN LUGAR DOS INDICADOS)

4. PLANTA 3: - Acceso á planta 5, corredor 5.1 (Laboratorios e aulas anexas) e aseos da 5ª

planta.

- Corredores da planta 4 e 3. Aseos da planta 4 e 3

NON QUEDARÁ NAS PLANTAS INDICADAS NINGÚN ALUMNO/A. AS CLASES DEBERÁN
ESTAR PECHADAS.

(NON PODEN PERMANECER  OS ALUMNOS EN NINGÚN LUGAR  DOS INDICADOS,  É
SITIO  DE  PASO  DESDE  AS  PLANTAS  2ª  E  1ª  ATA  O  SOPORTAL  OU  BEN  EN  SENTIDO
CONTRARIO). 

OS DÍAS QUE FAGA BO TEMPO PECHARASE A PORTA DE ACCESO AO SOPORTAL E O
ALUMNADO NON PODERÁ TRANSITAR POR ESTA PLANTA. SE FAI MAL TEMPO, PODERÁN
PERMANECER NESA PLANTA BAIXO A VIXILANCIA DO PROFESORADO DE GARDA DA ZONA.

5. EXTERIOR: Soportal e pistas de xogo.(LUGAR DE LIBRE ESTANCIA)

6. EXTERIOR: - Pistas de xogo. Patio. (LUGAR DE LIBRE ESTANCIA)

- Corredor exterior que vai dende o aparcadoiro ata as pistas de xogo. (SITIO DE PASO)

- Escaleiras de incendios (as dúas) (NON SE PODE PERMANECER SENTADOS NELAS,
NIN DEBAIXO)

7. BIBLIOTECA: As gardas de biblioteca non rotan.
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ACLARACIÓNS:

a) Zonas de  libre estancia para o alumnado: Como regra xeral, serán: o recibidor da
entrada principal, cafetería, patios, pistas de xogo e soportal.

b) Zonas de tránsito para o alumnado: Son zonas polas que os alumnos poden circular
pero non permanecer  nelas:  escaleiras de acceso ata planta 3;  corredor  que vai  destas
escaleiras  ata  as  pistas  de  xogo;  aseos  anexos  ao  ximnasio;  aseos  da  planta  2,  o
aparcadoiro e as dúas escaleiras de incendio.

ANEXO V: PERMISOS

Segundo a Orde do 7 de abril de 2008 (DOG 23 abril 2008) pola que se regulan os
permisos e licenzas do persoal docente que imparte ensinanzas reguladas na Lei orgánica
2/2006 de, 3 de maio, de educación.

Por decisión de claustro, os permisos por asuntos persoais serán autorizados a un máximo
de 3 persoas día sempre por orde de solicitude á Dirección.

A directora non xustificará as faltas que poidan interpretarse como abusos ou
calquera situación que a Dirección considere como irregular.

Calquera  ausencia  deberá  ser  comunicada  ao  Xefe/a  de  Estudos  o  antes  posible,
debendo cubrir o impreso correspondente o mesmo día da súa incorporación ao Centro e
acompañándoo do documento xustificativo, se é o caso.

As  licenzas por enfermidade (baixas) deberán ser xustificadas mediante certificado
médico, modelo oficial de Muface ou da Seguridade Social, segundo as normas ditadas pola
Delegación Provincial de Pontevedra.

Baixas/altas da Seguridade Social: teñen que entregar no Centro a baixa orixinal, os
partes de confirmación semanais e a alta orixinal. Toda esta documentación tramitaraa o
Centro.

Baixas/altas de Muface: hai que entregar dúas copias no Centro cada 15 días.

No mesmo día do remate da concesión da licenza expedida pola Delegación deberá
achegar o parte de alta.

En todos os casos:
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O profesorado ten a obriga de informar á Dirección do Centro a véspera da data de
remate da súa licenza se prorroga a baixa ou se se incorpora ao traballo. 

En período de vacacións é obriga do enfermo contactar coa Dirección do Centro para
comunicar a súa situación de prórroga ou alta e debe enviar o parte á Consellería

O Director/a debe dispoñer de datos de localización de todo o persoal en situación de
licenza.

No que respecta á organización do noso Instituto, en caso de baixa por enfermidade de
calquera tipo e de calquera duración, seguiranse os seguintes pasos:

a) Avisar ao Instituto, indicando o tempo previsible de baixa

b) Enviar o antes posible o parte de “baixa” ao Instituto, no que figure o tempo previsible da
mesma. Coa finalidade de axilizar os trámites na procura dun substituto, naquelas baixas de
máis de 15 días, pódese mandar un FAX coa fotocopia da baixa, sen que en ningún momento
supoña substituto do orixinal

c) Unha vez coñecida a data final da baixa ou ausencia, comunicala ao Instituto.

O  control  do  incumprimento  do  horario  e  da  asistencia  por  parte  do  profesorado
corresponde ao Xefe/a de Estudos. Para esta tarefa contará coa colaboración dos profesores
de garda, que anotarán as ausencias e faltas de puntualidade dos profesores no libro de
gardas (é unha das súas funcións, DOG 2/9/97).

No taboleiro de anuncios da sala de profesores, antes do 5 de cada mes, aparecerán os
partes de faltas relativos ao mes anterior.  Nos modelos que para tal  efecto confecciona a
Inspección de Educación incluiranse as ausencias ou faltas de puntualidade de acordo co
horario persoal.

Calquera  falta  sen  xustificar constitúe  unha  falta  leve segundo  Artigo  5º  a)  do
Decreto 94/1991, do 20 de Marzo no que se aproba o regulamento de Réxime Disciplinario
dos funcionarios da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia.

Cando  a  natureza  da  baixa  o  permita,  e  salvo  causa  de  forza  maior,  o  profesor/a
correspondente deberá poñerse en contacto co seu Xefe/a de Departamento ou coa Xefatura de
Estudos para darlle  a coñecer o estado e desenvolvemento das súas clases e orientar sobre as
posibilidades de traballo do profesor/a que o vaia substituír, se ben o aconsellable é facer o esforzo
de pórse en contacto co substituto/a que se vai  facer  cargo da materia.  Ao remate da baixa,  o
profesor/a substituto/a ten que elaborar un informe que o Xefe/a de Departamento ou a Xefe/a de
Estudos trasladará ao profesor/a que se incorpora.
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