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1. Fundamentos normativos
●

Informe á UNESCO da Comisión Internacional sobre Educación para o Século
XXI (Comisión Jaques Delors) determina as aprendizaxes fundamentais ou
alicerces do coñecemento,entre eles, o aprender a convivir.

●

A Carta de Recomendación 12 (2002) do Comité de Ministros do Consello de

Europa: a educación para a cidadanía democrática é un obxectivo prioritario da
política educativa e das súas reformas. Recomendacións: resolver os conflitos de

forma non violenta; argumentar en defensa dos puntos de vista propios;
escoitar, comprender e interpretar os argumentos doutras persoas; recoñecer
e aceptar as diferenzas; asumir responsabilidades compartidas ou establecer
relacións construtivas, non agresivas, cos demais.
●

A Lei 27/05 de Fomento da Educación e da Cultura de Paz, art. 2, menciona: “O

Goberno promoverá a inclusión, como contido curricular, de iniciativas de
educación para a paz a escala local e nacional [..]. O Goberno promoverá a
formación especializada de homes e mulleres en técnicas de resolución de
conflitos, negociación e mediación”.
●

A Lei Orgánica 1/2004, de 28 de decembro, de Medidas de Protección Integral

contra a Violencia de Xénero, establece no seu artigo 4 como principios de
calidade do sistema educativo: “A eliminación dos obstáculos que dificultan a
plena igualdade entre homes e mulleres e a formación para a prevención de
conflitos e para a resolución pacífica dos mesmos”.
●

A Lei Orgánica 2/2006 de Educación (LOE+LOMCE), recolle a competencia
social e cidadá e considera principios do sistema educativo a educación para a
prevención de conflitos e para a resolución pacífica dos mesmos, así como a non
violencia en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social. É, tamén, unha
finalidade explícita da educación e un obxectivo común en todas as etapas
educativas. En concreto, na etapa da Educación Secundaria Obrigatoria, o Artigo
23.d menciónase como obxectivo desta: “fortalecer as súas capacidades
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afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relación cos
demais, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo, os
comportamentos sexistas e resolver pacificamente os conflitos”
●

Circular 10/2010, pola que se ditan instrucións para unificar liñas de actuación e
establecer accións prioritarias dos servizos de orientación educativa e profesional,
destácase entre as actuacións relacionadas coa convivencia e coa educación en
valores, a importancia de “deseñar e poñer en práctica programas destinados á
promoción da convivencia e á resolución pacífica de conflitos”

●

Decreto 299/11,polo que se regula a atención á diversidade do alumnado nos

centros docentes da comunidade autónoma de Galicia, en relación á mellora
continua da calidade, advírtese que “ditos centros priorizarán, entre outras
actuacións,as que promovan a convivencia no centro escolar”
●

En 2013, ve a luz o Protocolo para a prevención, detección e intervención en
Acoso e Ciberacoso

●

A Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade
educativa, e o Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, que a desenvolve, achegan os
aspectos clave que deben considerarse na abordaxe da convivencia escolar, con

especial referencia ao plan de convivencia que debe elaborar cada centro
educativo.
●

A Estratexia de convivencia escolar en Galicia 2015-2020 pretende contribuír, a

través dos obxectivos e das actuacións dos seus cinco eixes, a que o alumnado,
en particular, e a sociedade, en xeral, saiba vivir e comportarse, de xeito pacífico e
comprometido, na sociedade tecnificada deste primeiro cuarto do século XXI.
Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa
Artigo 124. Normas de organización, funcionamento e convivencia.
1. Os centros elaborarán un plan de convivencia que incorporarán á programación
xeral anual e que recollerá todas as actividades que se programen co fin de
fomentar un bo clima de convivencia dentro do centro escolar, a concreción dos
dereitos e deberes dos alumnos e alumnas e as medidas correctoras aplicables en
caso do seu incumprimento conforme a normativa vixente, tomando en
consideración a situación e condicións persoais dos alumnos e alumnas, e a
realización de actuacións para a resolución pacífica de conflitos, con especial
atención ás actuacións de prevención da violencia de xénero, igualdade e non
discriminación.
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2. As normas de convivencia e conduta dos centros serán de obrigado
cumprimento, e deberán concretar os deberes dos alumnos e alumnas e as
medidas correctoras aplicables en caso de incumprimento, tomando en
consideración a súa situación e condicións persoais. As medidas correctoras terán
un carácter educativo e recuperador, deberán garantir o respecto aos dereitos do
resto dos alumnos e alumnas e procurarán a mellora nas relacións de todos os
membros da comunidade educativa. As medidas correctoras deberán ser
proporcionadas ás faltas cometidas. 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 falta moi
grave e levarán asociada como medida correctora a expulsión, temporal ou
definitiva, do centro. As decisións de adoptar medidas correctoras pola comisión de
faltas leves serán inmediatamente executivas.
3. Os membros do equipo directivo e os profesores e profesoras serán
considerados autoridade pública. Nos procedementos de adopción de medidas
correctoras, os feitos constatados por profesores, profesoras e membros do equipo
directivo dos centros docentes terán valor probatorio e gozarán de presunción de
veracidade «iuris tantum» ou salvo proba en contrario, sen prexuízo das probas que,
en defensa dos respectivos dereitos ou intereses, poidan sinalar ou achegar os
propios alumnos e alumnas.
4. As administracións educativas facilitarán que os centros, no marco da súa
autonomía, poidan elaborar as súas propias normas de organización e
funcionamento.
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“Por convivencia escolar enténdese a capacidade que teñen as persoas de vivir con outras nun
marco de respecto mutuo e de solidariedade recíproca, expresada na interrelación
harmoniosa e sen violencia entre os diferentes sectores da comunidade educativa”
Estratexia de convivencia escolar en Galicia 2015-2020

A comunidade educativa ten a obriga de vivir cada conflito como unha oportunidade para
aprender co alumnado e madurar con el. Un adolescente é un migrante que vai inseguro do
neno ao adulto. É un tránsito difícil e luminoso, pero por veces solitario, arisco ou
decepcionante. A función esencial dun plan de convivencia é acompañar esa viaxe nun
ámbito de calma, seguridade e autoestima. Nin xulgar, nin condenar, nin castigar, nin
someter: escoitar, acompañar, axudar, comprometer. Un plan de convivencia é un marco
normativo que facilita que iso suceda.
Obxectivos: Proxecto Educativo do IES de Porto do Son:
1. Mellorar os resultados académicos e a formación en valores. Que ninguén se sinta
fracasado, abandonado ou só. Que ninguén se sinta limitado nas súas
posibilidades.
2. Impulsar unha acción titorial práctica e planificada que implique e acompañe a toda
a comunidade educativa, atalle condutas inapropiadas e dea consello e apoio ao
alumnado con dificultades.
3. Protexer un entorno emocional e educativo amigable, motivador, emprendedor,
participativo, soberano, saudable e alegre.
Principios e valores: ver Proxecto Educativo do IES de Porto do Son:
a.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Inclusividade, equidade.
Respecto. Convivencia.
Liberdade, responsabilidade e xustiza.
Cidadanía. Participación.
Interculturalidade. Coeducación.
Normalización e plurilingüismo. Sentido de pertenza.
Sostibilidade

3. Análise e diagnóstico
a. Contexto
Ver Proxecto Educativo do IES de Porto do Son.
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b. Conflitividade.

Na actualidade o clima de convivencia no centro é bo. A maioría dos conflitos teñen orixe
no fracaso escolar, a conflitividade familiar, a desmotivación, a inadaptación, o uso inapropiado
das redes sociais e o contexto web, os problemas de saúde e carácter.
A conflitividade decrece coa idade, en correlación a maior implicación do alumnado no
estudo.
Comparativa do número de incidencias dos dous anos últimos cursos.
2016_2017

2017_2018

1º ESO

14

6

2º ESO

73

10

3º ESO

61

46

4º ESO

13

13

1º BACH

5

0

Total

167

75

Os conflitos máis comúns foron:
➔ Condutas inapropiadas na aula
➔ Insultos e comentarios desprezativos entre e cara eles e ás súas familias.
➔ Actitudes desprezativas a través dos móbiles
➔ Burlas e mofas
➔ Falar mal dos compañeiros.
➔ Ameazas
➔ Non respectar o material dos demais, etc.
➔ Pouco interese polo estudo.
◆ por mandato dos pais/nais
◆ por falta de expectativas
◆ por ser estudos obrigatorios
➔ Actitudes pasivas ante actividades non avaliadas.
➔ Modelos desaxeitados de conduta, referentes básicos para a súa actuación, en xeral
reclaman atención dun xeito negativo, interrompendo o ritmo das clases, mostran
agresividade, materializada principalmente nunha linguaxe chea de expresións mal
soantes, que enmascaran inseguridade, baixa autoestima e medo a non ser aceptados.
7
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➔ Alumnos que molestan con frecuencia, dificultando o desenvolvemento normal das clases.
➔ Considéranse máis espectadores ca vítimas ou agresores.

4. Obxecto, fins e principios
 Lei 4/2011, do 30 de xuño, artigo 3

a) A garantía dun ambiente educativo de respecto mutuo que faga posible o cumprimento dos fins da
educación e que permita facer efectivo o dereito e o deber de aproveitar de xeito óptimo os
recursos que a sociedade pon á disposición do alumnado no posto escolar.
b) A educación no r especto dos dereitos e liberdades fundamentais, na igualdade de dereitos e
oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e n
 on discriminación das persoas.
c) A prevención e o tratamento das situacións de acoso escolar mediante medidas eficaces.
d) O recoñecemento ao p
 rofesorado, en especial aos membros dos equipos directivos dos centros
docentes, das facultades precisas para previr e corrixir as condutas contrarias á convivencia, así
como da p
 rotección xurídica adecuada ás súas funcións.
e) A corresponsabilidade das nais e pais ou das titoras ou titores no mantemento da convivencia
nos centros docentes, como un dos principais deberes que lles corresponden en relación coa
educación dos seus fillos ou fillas ou pupilos ou pupilas.
f) Promover a r esolución pacífica dos conflitos e fomentar valores, actitudes e prácticas que permitan
mellorar o grao de a
 ceptación e cumprimento das normas, avanzar no respecto entre todos os
membros da comunidade educativa e a mellora da convivencia escolar.
g) Avanzar no respecto entre todos os membros da comunidade educativa e na mellora da convivencia
escolar.
h) A promoción da sensibilización dos distintos sectores que interveñen na educación sobre a
importancia da convivencia como parte fundamental para o desenvolvemento persoal e social do
alumnado.

● Obxectivos específicos
●

Implementar enquisas anuais sobre convivencia escolar.

●

Formación en saúde e convivencia escolar para toda a comunidade educativa.

●

Promoción da elaboración de materiais e recursos.

●

Fomento do intercambio de experiencias con outros centros.

●

Implementar plans específicos de formación en centros.

●

Actuacións en materia de prevención da violencia de xénero.

●

Impulsar estratexias para a prevención do racismo e a xenofobia.

●

Abordaxe dos trastornos de conduta na escolarización ordinaria, incluíndo a saúde, a
educación e a inadaptación social.
8
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Formación integral da comunidade educativa para previr situacións de risco de acoso e
ciberacoso.

●

Información e formación sobre aspectos básicos da identidade dixital.

●

Formación e orientación en asertividade e actuación fronte ás condutas pasivas e/ ou
agresivas.

●

Prevención e abordaxe de condutas gravemente prexudiciais para a convivencia que
requiran a intervención de servizos de menores.

●

Protocolos específicos para casos de perda do dereito de asistencia ao centro ou
derivación á aula de convivencia inclusiva.

5. Liñas xerais de actuación
LEI 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa.

●

Transversalidade curricular: respecto a un mesmo; aos membros da comunidade
educativa; aos bens comúns e privados; ao saber e o traballo docente; á natureza.

●

Establecer unha xerarquía das decisións na resolución dos conflitos: profesor; titor;
mediación; coordinador/a da comisión de convivencia; xefatura de estudos/dirección.

●

Difusión na comunidade educativa dos seus dereitos e deberes. Título II LEI 4/2011, do 30
de xuño.

●

Obradoiros e accións convivenciais entre o alumnado, especialmente aquel que tenda a
seguir condutas inapropiadas.

●

Difusión dos protocolos para a prevención, a detección e o tratamento das situacións de
acoso, machismo, ciberbullying, marxinalidade, desprezo.

●

Atención preferente a integración saudable do alumnado con diversidade funcional: TDAH,
Asperger, TEA, Down...

●

Avaliación periódica das problemáticas de convivencia.

●

Reunións eventuais dos equipos docentes enfocadas na conflitividade nas aulas cando
sexa preciso.

●

Participación en campañas colectivas de sensibilización, manifestación, etc.
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6. Normas de convivencia do centro

A instrución e a formación constitúen un dereito e un deber básico dos alumnos que
esixen o cumprimento das seguintes obrigas:
-

Asistir a clase con puntualidade e comprometerse coas actividades propostas.

-

Traballar nun espazo amigable de calma, orde, cooperación.

-

Vivir o tempo escolar desde o respecto por un mesmo.

-

Respectar o traballo do persoal docente e non docente.

-

Respectar o dereito ao estudo dos compañeiros/as.

-

Traer o material preciso para cada materia e facer un uso coidadoso del.

As normas que seguen teñen o obxectivo de guiar no cumprimento de tales obrigas:

1. Das faltas e das súas xustificacións
●

A falta reiterada e inxustificada a clase conleva un apercibimento que constará na ficha
individual do alumno e se comunicará á súa familia. Este apercibimento incluirá un informe
do profesor da materia ou do titor. Os pais xustificarán a ausencia ao titor, aceptando este
dita xustificación se a atopa razoable.

●

En caso de impuntualidade ou inasistencia ás clases, o alumnado maior de idade
presentará por si mesmo os xustificantes pertinentes; médicos ou doutra clase. En todo
caso, valoráranse as circunstancias persoais e laborais do alumno ou da alumna na
xustificación das faltas.

●

O e
 xpediente de absentismo é preventivo, e ten como obxecto evitar a desprotección do
menor.
○

“Absentismo é a ausencia ao centro escolar sen causa debidamente xustificada do
alumnado en idade de escolarización obrigatoria.”

○

“Cando o profesorado titor verifique que unha alumna ou un alumno presenta un
número de faltas de asistencia a clase sen xustificar superior ao dez por cento (10
%) do horario lectivo dun determinado mes proporá, co visto e prace da dirección
do centro educativo, o inicio dun e
 xpediente de absentismo e comunicará a
situación á xefatura de estudos.“
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2. Da puntualidade e da estancia nas aulas
●

A duración dos períodos lectivos é de 50 minutos. Todos os alumnos teñen que estar nas
súas aulas na hora de comezo das clases. Considérase retraso todo aquel tempo que
supoña entrar despois do profesorado da materia ou de garda. A partir dese momento,
estes, poden, se o retraso é reiterado e inxustificado, non permitir a entrada a quen
chegue tarde. Os alumnos que cheguen con retraso serán anotados no parte e no XADE
para coñecemento do titor e dos seus titores legais. Nas ensinanzas de ciclo, en materias
nas que se imparten varias sesións no mesmo día, o alumnado que non se presente ao
comezo da primeira sesión non poderá entrar ata a seguinte. Excepcionalmente, e ao
criterio do profesor, o alumnado de ciclo que viaxe ao IES por medios propios poderá ser
admitido na aula dentro duns cinco minutos de cortesía, sempre e cando este retraso non
sexa habitual, inmotivado ou distorsione gravemente unha clase xa comezada.

●

No marco da asistencia a actividades complementarias, o profesor afectado por un retraso
do alumnado, previamente informado, permitirá a incorporación ás clases. O profesorado
debe revisar o taboleiro de actividades complementarias exposto na sala de profesores e
no calendario de eventos da páxina do centro. Estes retrasos non se rexistrarán.

●

Excepcionalmente, o alumnado poderá ir ao baño, á cafetería ou a conserxería entre
clases, cando o profesorado llo permita por unha necesidade urxente, por enfermidade,
malestar, etc.

●

O alumnado que, a calquera hora, chegue moi tarde comunicará ao profesor/a de garda os
seus motivos. A persoa de garda decidirá sobre o que ha facer: se o retraso é xustificado e
non interrompe ao grupo aula, integraranse nel; noutro caso esperará con traballo na aula
de convivencia.

●

Cando soe o timbre tras unha clase ou tras os recreos, os alumnos e profesores deberán
dirixirse á maior brevidade posible ás súas aulas. O silencio nos corredores é

imprescindible para a docencia. É de subliñar que o retraso habitual do profesor poñería
en cuestión as normas de aplicación ao alumnado.
●

O alumnado non pode saír fóra da aula ou permanecer entre as portas de acceso nos
cambios de clase, salvo que deba dirixirse a aulas ou dependencias exteriores.

●

O alumnado debe agardar na aula, en disposición de iniciar a seguinte clase, e non nos
corredores, a chegada do profesor, agás nas aulas de materia que estean pechadas ou
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naquelas de grupo nas que as súas portas se pechen. Nestes casos o alumnado deberá
permanecer, en orde, xunto á porta e entrar cando chegue o profesor.

3. Da ausencia do profesor/a
●

Cando un profesor non se incorpore a clase, o alumnado deberá permanecer na aula á
espera do profesor de garda, que se fará cargo do grupo e realizará con eles as
actividades que considere oportunas, agás que polo profesor ausente teña marcado
traballo para facer durante esta sesión. O profesor de garda pasará lista e comunicará no
parte de clase as ausencias e incidencias que se teñan detectadas.

●

En caso de que por calquera circunstancia non chegase nin profesor titular nin profesor de
garda, o delegado informará ao directivo de garda, debendo permanecer os demais
alumnos do grupo en clase, cun comportamento que permita o normal desenvolvemento
do traballo nas aulas contiguas.

●

Os profesores de garda consultarán no libro de gardas, antes do inicio do período lectivo
correspondente, as necesidades de suplencia de profesores ausentes e as medidas a
tomar ó respecto. Con carácter xeral, o profesor de garda realizará unha rolda inicial para
comprobar o correcto inicio das clases, e logo farase cargo dos grupos nos que o profesor
estea ausente. Tamén poderá, en caso de que non se teña marcado traballo polo profesor
titular, decidir libremente as actividades a realizar, dentro do recinto escolar, durante a
hora de garda co grupo de alumnos que estean ó seu cargo. De ser necesario, o
profesorado de garda na biblioteca e o directivo de garda reforzarán as gardas de
corredores.

4. Da estancia na cafetería
●

En ningún caso, o alumnado pode permanecer na cafetería durante as horas de clase.
Excepcionalmente, o profesor de garda ou directivo de garda poderá autorizar a
permanencia nela do alumnado de ensino post-obrigatorio (bacharelato ou ciclo) que non
teña clase.

●

A cafetería é, a todos os efectos, un espazo do IES no que o deber de custodia do
alumnado menor de idade corresponde ao profesorado.

●

O alumnado debe comportarse con educación e respecto. O alumnado debe respectar
este espazo e mantelo limpo usando as papeleiras.
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Os menores de idade non poderán permanecer a mediodía dos luns, ou eventualmente
doutros días da semana, no servizo de cafetería, (que é un espazo do IES), sen
autorización explícita e escrita dos pais ou titores legais e a presenza dun docente no IES.
Así mesmo, deberán contar co acordo previo dos responsables da cafetería, que non
están obrigados ao servizo coa excepción do luns a mediodía. Para tal fin, haberá modelos
de autorización en vicedirección.

5. Da biblioteca
●

Segundo o decreto “A biblioteca ten como obxectivos ser un centro de recursos e

oportunidades para a lectura, a aprendizaxe e a información; un punto de encontro entre
alumnado, profesorado e familias que facilite a comunicación, a creatividade, as
aprendizaxes, a adquisición de competencias claves, as metodoloxías activas e o traballo
colaborativo, e ademais que estimule os intercambios culturais no centro docente.” Art. 38

do Decreto 86/2015, do 25 de xuño. A estancia na biblioteca, sexa para estudar ou para
consultar os seus fondos, esixe silencio e respecto. O profesor de garda de biblioteca é o
encargado de velar para que este prevaleza e permita o estudo.
●

A biblioteca é un espazo dinámico, un lugar de estudo, de aprendizaxe e de lecer, nunca
de castigo.

●

A biblioteca é unha aula-recurso para actividades individuais e grupais de lectura (formal e
informal), consulta, participación, investigación, manipulación… ampliando as súas
posibilidades como laboratorio de aprendizaxes onde o diálogo e a comunicación son
imprescindibles e como motor de traballo colaborativo e interdisciplinar. O profesorado e o
profesor/a de garda na biblioteca manterán un clima de traballo axeitado ao que o
alumnado debe contribuír.

●

O seu horario coincidirá, na medida do posible, coa totalidade do horario lectivo, incluídos
os recreos. Haberá sempre unha persoa de garda que será membro do equipo de
biblioteca ou colaborador.

●

O alumnado non poderá permanecer na biblioteca durante o horario de clases, agás que
estea realizando actividades curriculares pautadas polo profesorado; curse materias soltas
validadas que nese momento se estean a impartir; non poida asistir por diversos motivos a
actividades ou saídas curriculares; non teña clase nesas horas e non sexa suficiente o
profesorado de garda. En todo caso, o profesorado de garda deberá estar informado.
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As normas específicas de uso da biblioteca do centro (horario, condicións de préstamo,
etc.) estarán expostas no taboleiro da biblioteca e recollidas no blog da biblioteca:
https://etikeles.wordpress.com/261-2/

6. Das saídas do instituto durante o horario lectivo
●

O alumnado menor de idade non pode saír só do centro en horas lectivas. Poderá
abandonar o recinto do escolar acompañado dalgún dos seus titores legais, previa
subalimentación do escrito dispoñible en conserxería ao efecto.

●

En casos excepcionais de forza maior, os titores legais, previo informe ao equipo directivo
ou os titores, poderán autorizar a outra persoa.

7. Dos recreos
●

Por norma xeral, durante os recreos, o alumnado deberá permanecer no vestíbulo,
cafetería, biblioteca, polideportivo ou exterior dos edificios. É norma de saúde abandonar
as aulas e respirar aire puro no exterior durante os períodos de descanso. Non se pode
permanecer nas aulas e nos corredores, nin tampouco nos cuartos de baño. Os conserxes
e profesores de garda poderán desaloxar, no seu caso, as citadas dependencias.

●

Os portalóns permanecerán pechados, na medida do posible.

●

O alumnado de Bacharelato poderá chegar a un acordo escrito e asinado polos implicados
coa dirección ou a xefatura do IES para quedar nas súas aulas. Neste acordo, ademais
das normas do centro, comprometeranse a:

●

○

Non comer na aula

○

Só poden estar nas aulas alumnado de bacharelato

○

Facerse responsable do coidado, limpeza e deterioro que se poida producir

Cando os contidos o permitan, o alumnado de ciclo fará o recreo ao rematar o do resto do
alumnado, facilitando a propia organización para o emprego da fotocopiadora, cafetería...

8. Dos exames
●

O alumnado debe permanecer en silencio nas súas aulas ata o momento no que finalicen
os exames. No posible, os profesores que realicen os exercicios deberán velar porque esta
norma se cumpra, para evitar ruídos nos corredores que poidan alterar o normal
desenvolvemento das demais clases.
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O/a profesor/a que acorde facer exames fóra de horario lectivo é responsable legal da
vixilancia e custodia do alumnado durante todo o tempo que este permaneza no IES.
Debe constar no IES unha autorización das súas nais, pais ou titores legais que se
facilitará en vicedirección. A asistencia a exames fora do horario lectivo é voluntaria e en
ningún caso pode causar prexuízo ao dereito a avaliación do alumno/a.

●

En caso de que se realicen exames o mércores pola tarde, avisarase con tempo a
vicedirección para xestionar o transporte, a excepción do alumnado de ensino
postobrigatorio.

9. Da limpeza
●

A conservación da limpeza da clase será responsabilidade do grupo de alumnos en
cadansúa aula. Recóllese no Plan de Acción Titorial na ESO e ensino post-obrigatorio. No
caso de aulas de materia, a responsabilidade recae no alumnado do grupo que teña
ocupado a aula cando teña lugar o deterioro do estado de limpeza esixible. Ao rematar o
período lectivo, cando remate a xornada escolar colocaranse as cadeiras sobre as mesas,
e nunca se deixará material escolar ou desperdicios no chan da aula para facilitar o
traballo do persoal de limpeza.

●

A conservación da limpeza da clase será responsabilidade do alumnado de cada
grupo-clase. Se non é así, o titor esixiralles que o faga, mesmo nos recreos. En caso de
abandono reiterado, como medida correctora, o equipo directivo poderá eximir o persoal
de limpeza das súas funcións nese espazo, recaendo no alumnado do grupo esta tarefa.

●

Todos os membros da comunidade educativa e demais usuarios do Instituto respectarán o
recinto exterior, aulas, vestíbulos, cafetería, escaleiras e demais dependencias e utilizarán
as papeleiras para manter o centro limpo e cunhas dignas condicións de salubridade e
benestar.

●

Os conserxes e limpadoras poderán esixir limpeza e orde en aulas e demais dependencias
do centro coa mesma autoridade dun profesor.

●

Periodicamente, se é necesario, o alumnado de ESO, e de ser preciso, de bacharelato e
ciclo, realizará quendas de limpeza do exterior do recinto, acompañado polos respectivos
titores. Poderán incluírse zonas comúns como a entrada, a cafetería, etc.
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10. Do clima de respecto e convivencia
●

Todo o persoal docente ou non docente do centro debe velar polo bo funcionamento das
actividades educativas e do clima de convivencia. O alumnado deberá obedecer en todo
momento as indicacións que lles faga o profesorado ou persoal non docente, así como
respectar a súa autoridade. En correspondencia, o profesorado e persoal non docente
evitarán calquera tipo de indicación que poida atentar contra os dereitos do alumnado, e
dirixirase a eles en debida forma.

●

Consideramos actividade prohibida, toda aquela que atente contra a dignidade das
persoas, os seus bens ou os seus dereitos; as que afecten á saúde propia ou allea, (fumar,
comportamentos violentos); as que dificulten ou impidan a finalidade esencial do IES, o
estudo e a formación persoal.

●

Faise constar a condición de autoridade pública do profesorado, como consta o art. 11 da

Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa:
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.
http://www.boe.es/boe_gallego/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886-G.pdf
3. Os membros do equipo directivo e os profesores e profesoras serán considerados autoridade pública.
Nos procedementos de adopción de medidas correctoras, os feitos constatados por profesores,
profesoras e membros do equipo directivo dos centros docentes terán valor probatorio e gozarán de
presunción de veracidade «iuris tantum» ou salvo proba en contrario, sen prexuízo das probas que,
en defensa dos respectivos dereitos ou intereses, poidan sinalar ou achegar os propios alumnos e
alumnas
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11. Das queixas
●

O alumnado pode facer valer os seus dereitos e expresar as queixas que considere
xustificadas seguindo os camiños habilitados para o mesmo; dirixíndose en primeiro lugar,
ao profesor implicado, se é o caso; en segundo lugar, ao titor e por último, ao xefe de
estudos. Cando as queixas teñan carácter colectivo, corresponde ao delegado ou
subdelegado de curso presentalas. Se a queixa abarca o ámbito de varios cursos, é a
xunta de delegados o órgano competente para trasladala directamente ao xefe de
estudos.

12. Do material de aula
●

O alumnado deberá levar ás clases o material propio da materia.

●

O alumnado non poderá utilizar outro tipo de material (revistas, xogos, barallas de cartas,
material doutras materias, etc.) sen autorización do profesor ou profesora ou cando se
empreguen como recurso para desenvolver o currículo e se faga constar na programación
didáctica e/ ou de aula. De non ser nestes casos, o profesor ou profesora poderá requisar
este material e levalo á xefatura de estudos, onde posteriormente, se procede, o recollerá
o/a alumno/a ou os seus pais.

●

O alumnado é responsable do seu material.

13. Dos móbiles e outros aparellos electrónicos
●

As nais e pais e titores legais, ao realizaren a matrícula dos seus fillos/as, asinan, entre
outras cuestións, a seguinte información legal:
“4. Así mesmo, prohíbese o uso de teléfonos móbiles e outros dispositivos

electrónicos como mecanismo de comunicación durante os períodos lectivos.

Excepcionalmente, os centros poderán establecer normas para a correcta
utilización como ferramenta pedagóxica.” D
 ECRETO 8/2015, do 8 de xaneiro

□ C
 ONSIDÉROME

INFORMADO/A da n
 ormativa oficial en función da

cal se dispón que o alumnado non debe traer o móbil ao centro de estudo.
●

Os móbiles poden ser unha fonte de conflito no IES e unha mala forma de pasar o tempo
de recreo. En consecuencia non se deben usar no IES. O IES non se fai responsable de
perdas, roturas ou roubos. Así mesmo, non se fai responsable do mal uso que
eventualmente poda facer del o alumnado dentro ou fóra dos espazos do IES. Tal
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responsabilidade é exclusiva do alumno/a e dos seus titores legais.
●

Se un alumno/a é sorprendido co móbil visible durante os períodos lectivos seralle
requisado polo profesor, apagado e entregado na Xefatura de Estudos ou Dirección. En tal
caso, o alumno/a levará a casa un parte informativo e o móbil será recollido polas persoas
titoras do alumno.

●

Se un alumno/a non entrega o móbil a demanda dun profesor será sancionado cunha falta
grave.

●

En casos específicos o móbil pode ser usado na didáctica das aulas; en tal caso as
familias serán advertidas previamente. Fóra do período lectivo onde se autorice o seu uso
rexen as normas anteriores.

14. Da conservación e coidado do material común do centro
●

Toda a comunidade educativa é responsable do uso apropiado dos bens materiais. Se
calquera observa un desperfecto debe informar en conserxería. Se alguén o causa ou é
testemuña debe asumir a súa responsabilidade, informando ou facéndose cargo da súa
reparación.

15. Da comida e a bebida
●

Non se pode comer ou beber nas aulas, agás por motivos e saúde debidamente
xustificados e autorizados polo profesorado.

●

Procurarase dende o centro unha liña de traballo do consumo saudable, apelando á
responsabilidade do alumnado, cafetería e familias.

16. Da entrada do persoal alleo
●

As persoas alleas ao IES (obreiros, sanitarios, nais e pais…) non poderán acceder aos
espazos do alumnado, a non ser que sexa imprescindible, e acompañados por un directivo
de garda ou profesor.

17. Da estancia en espazos do centro en horarios non lectivos
●

Fóra dos períodos lectivos, o alumnado non poderá permanecer sen o acompañamento
dun docente, ou sen autorización expresa do equipo directivo, nos espazos exteriores ou
interiores do IES.
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Os aseos poderán usarse nos recreos atendendo as indicacións dos conserxes,
profesorado e persoal de limpeza.

18. Da hixiene e vestimenta
●

O alumnado debe acudir coa indumentaria persoal axeitada, tanto para as clases
ordinarias, como para as clases de educación física e actividades deportivas. Non se usa
gorra, ou panos que cubran a cabeza, baixo teito.

●

Por respecto e educación, será obrigatoria a asistencia ao IES nas debidas condicións de
aseo e hixiene persoal.

19. Do dereito á intimidade
●

Todas as imaxes ou gravacións de voz capturadas no IES deberán contar con autorización
expresa e documentada, ben por escrito, ben na propia gravación.

●

O dereito á intimidade, á imaxe persoal e á protección de datos de carácter persoal; o
dereito á honra e á dignidade persoal son dereitos inalienables de toda a comunidade
educativa. Afectalos supón incorrer nunha falta moi grave, con posibles repercusións
legais para os menores e os seus titores legais. Será falta moi grave a suplantación de
identidade nas contas de calquera membro da comunidade educativa, a expensas das
posibles medidas legais. Estes comportamentos serán obxecto, se así o considera o
equipo directivo en función da súa gravidade, de expediente disciplinario.

●

As nais e pais asinan, se así o cren oportuno, unha folla de autorizacións que contempla as
seguintes eventualidades:

□

AUTORIZO o tratamento da imaxe do meu fillo ou filla con finalidade
educativa, en relación coas actividades escolares promovidas polo IES de
Porto do Son nas publicacións, páxinas web, canles de vídeo, blogs, redes sociais
ou similares, xestionadas polo IES, durante o curso escolar 2018/19,
(i eson.gal, h
 ttpt://etikeles.blogaliza.org; h
 ttps://www.facebook.com/salaperseveira,
https://www.facebook.com/Ciclo-Actividades-F%C3%ADsicas-no-Medio-Natural-P
orto-do-Son-388042941292204/?ref=bookmarks,h
 ttps://vimeo.com/soncine;
https://sonmemoria.wordpress.com/; ...)
así como a posible transferencia internacional de datos, derivada do seu uso, aos
países nos que se atopen os seus servidores.

□ A
 UTORIZO

a
 o IES de Porto do Son a proporcionarlle ao meu fillo/filla unha

conta de correo electrónico ( co modelo: nomealumno/a@
 ieson.gal) xestionada
polo IES de Porto do Son p
 ara uso exclusivamente escolar (comunicación vía
e-mail co profesorado; uso de aplicacións educativas web, aula virtual). C
 onta
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de correo e aplicacións web que serán válidas para todo o seu período de
escolarización no IES. (As normas sobre o seu uso seranlles distribuídas a comezo
do curso).

□ C
 ONSIDÉROME

●

INFORMADO/A da n
 ormativa oficial en función da cal se

dispón que o alumnado non debe traer o móbil ao centro de estudo.
No caso de non asinar a creación dunha conta de email @ieson.gal perde o dereito de usar

as contas de email do IES, e os beneficios que diso se derivan. Non obstante, o
profesorado deberá procurar por outros medios a súa participación nas actividades
educativas.
●

O feito de non asinar tratamento de imaxes con finalidade educativa (o alumnado maior de
14 anos pode autorizalo por si mesmo), non pode obstaculizar o desenvolvemento de
actividades nas que se usen cámaras, ou gravadoras; o alumnado é responsable de facelo
saber e situarse no espazo de forma que os demais si podan interactuar na actividade da
que se trate. Por coherencia, se non autorizase o tratamento de imaxes, tampouco podería
sacar imaxes nin obstaculizar o desenvolvemento de actividades nas que se usen
cámaras.

20. Do transporte escolar
●

A dirección do IES dará ás faltas de conduta que se produzan no transporte escolar ou
nos períodos de entrada e saída a mesma consideración que as que se producen nos
períodos lectivos, en consonancia coa legalidade en vixencia.

21. Das actividades extraescolares e complementarias
1. O tempo das actividades complementarias, actos académicos, actividades culturais,
actividades extraescolares, saídas do recinto escolar dun só día, ou de varios días, será
considerado período lectivo. O mal comportamento inapropiado neste período terá a
mesma consideración e as mesmas consecuencias que nun día de clase normal.
2. Durante a realización das actividades complementarias (charlas, obradoiros,etc.) o
profesorado responsable do grupo nesa hora deberá acompañalos, agás desexo explícito
de que non sexa así por parte do responsable da actividade.
3. É obrigatorio participar nas actividades complementarias do centro (sempre e cando non
supoñan custo económico para o alumnado), ademais de cumprir e respectar os seus
horarios.

20

IES de Porto do Son, As Laxes, 18 - Porto do Son, 15970, A Coruña
ies.porto.son@edu.xunta.es | Tfno. 881866707 | www.ieson.gal

4. A organización das actividades extraescolares e complementarias consultarase no
documento das NOF publicado na páxina do centro.
5. Nas actividades extraescolares de varios días no estranxeiro, unha actitude inapropiada
dun alumno que prexudique a dinámica de grupo e o desenvolvemento correcto da saída
poderá derivar no retorno anticipado do participante a expensas dos seus titores legais.
6. No caso de saídas de varios días nas que o profesorado propón a posibilidade de
participar en actividades económicas para "subvencionar" a saída, as ganancias derivadas
das ventas NON se consideran ganancias persoais se non como patrimonio colectivo. Se
un alumno non pode participar na actividade extraescolar, sexa cal sexa a causa, non se
poderá solicitar o reintegro dos cartos derivados das ventas. Considerando que a
baixa/renuncia afectará ao resto dos participantes, dedicarase a cantidade para sufragar
os gastos derivados pola baixa/renuncia ( custo da reserva, medio de transporte
nominativo emitido, tarifa da axencia de viaxes...) No caso de que cantidade sexa superior
á dos gastos derivados pola baixa/renuncia, ese diñeiro destinarase aos fondos comúns
da viaxe.
7. Nas actividades extraescolares de varios días, o profesorado organizador e/ou
acompañante establecerá os seus criterios de selección de participación na actividade
posto que estarán baixo a súa responsabilidade.

22. De costumes prexudiciais para a saúde
●

Non está permitida ningunha actividade que poda prexudicar ou poñer en perigo a saúde
do alumnado: fumar, beber, estar baixo a influencia de drogas ou de alcohol, estar en
posesión de drogas ou substancias estupefacientes, ou comercializalas no recinto do
centro ou nas súas inmediacións. Segundo a lexislación actual, non está permitido fumar
no interior do recinto escolar.

23. Do regulación do dereito de reunión e e das ausencias colectivas convocadas
polo alumnado
● MARCO NORMATIVO
a. Real Decreto 732/1995, de 5 de maio, sobre os dereitos, deberes e normas de convivencia do
alumnado de centros sostidos con fondos públicos (BOE 2/6/1995) Art. 43.2.f.
O Consello Escolar determinará se a inasistencia a clase do alumnado por razóns xerais e comunicadas
previamente pola Xunta de Delegado/as non deba ser obxecto de corrección, debendo adoptar as
medidas necesarias para que esta situación non repercuta no rendemento académico do alumnado.
b. Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación (LOE) -non modificada neste aspecto pola Lei
Orgánica 8/2013, de 9 de decembro (LOMCE)- Disposición final primeira. 5. Ó artigo 8 da Lei
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Orgánica 8/1985, de 3 de xullo, reguladora do Dereito á Educación, engádeselle un novo parágrafo
coa seguinte redacción:
«Co fin de estimular o exercicio efectivo da participación dos alumnos nos centros educativos e facilitar
o seu dereito de reunión, os centros educativos establecerán, ó elaboraren as súas normas de
organización e funcionamento, as condicións nas que os seus alumnos poden exercer este dereito.
Nos termos que establezan as Administracións educativas, as decisións colectivas que adopten os
alumnos, a partir do terceiro curso da educación secundaria obrigatoria, con respecto á asistencia a
clase non terán a consideración de faltas de conduta nin serán obxecto de sanción cando estas
sexan resultado do exercicio do dereito de reunión e fosen comunicadas previamente á dirección
do centro».
c. Circular da Xunta do ano 2012
O alumnado, a partir do 3º curso da ESO, poderá adoptar decisións colectivas de inasistencia a clase. A
decisión desa inasistencia é dos alumnos e alumnas, e non dos seus pais ou titores legais. As
normas de organización e funcionamento do centro deben establecer as condicións concretas nas
que o alumnado pode exercer este dereito e, en todo caso, a decisión colectiva de inasistencia a
clase ten que ser comunicada previamente.
d. O centro está na obriga de comunicar tódalas ausencias do alumnado menor de idade aos pais ou
titores legais, con independencia da causa que motiva a ausencia.

●

En consecuencia, o alumnado, a partir de 3º ESO, pode exercer o dereito colectivo á
inasistencia a clase advertindo con anterioridade á dirección. Deberá aportar un
documento onde os seus pais se consideran informados. A tal fin comunicarase á
asemblea de delegados o protocolo a seguir, que pode consultarse na páxina web do IES.

24.- Da colaboración nos proxectos do IES.
O Decreto 86/2015 do 25 de xuño, no artigo 1, recolle os Principios metodóxicos da ESO:
3. Procurarase o traballo en equipo do profesorado co obxecto de proporcionar un enfoque
multidisciplinar do proceso educativo, garantindo a coordinación de todos os membros do equipo
docente de cada grupo. Para unha adquisición eficaz das competencias e a súa integración efectiva no
currículo, deberán deseñarse actividades de aprendizaxe integradas que lle permitan ao alumnado
avanzar cara aos resultados de aprendizaxe de máis dunha competencia ao mesmo tempo. Para isto,
aproveitaranse as posibilidades que ofrecen as metodoloxías de proxectos, entre outras, así como os
recursos e as actividades da biblioteca escolar.
No artigo 27, con respecto aos principios metodolóxicos do bacharelato:(...), estas metodoloxías
deberán favorecer a capacidade do alumnado para aprender por si mesmo, para traballar en equipo e
promover o traballo en equipo, e para aplicar métodos de investigación apropiados.
(...) O alumnado de bacharelato debe adquirir, ademais, un manexo adecuado da información en
diferentes soportes e procedente de distintas fontes, incluída a biblioteca escolar, en liña co concepto
de alfabetizacións múltiples.

Dende o equipo directivo promoverase a coordinación de proxectos de centro, en liña cos
principios metodolóxicos marcados por lei. Ademais, procuraranse os seguintes obxectivos:
●

Fomentar a colaboración e o diálogo entre os membros da comunidade educativa arredor
do coidado do entorno natural do centro e da paisaxe cultural local, como estratexia para
fortalecer a capacidade de decisión autónoma e de compromiso do noso alumnado.
22

●

IES de Porto do Son, As Laxes, 18 - Porto do Son, 15970, A Coruña
ies.porto.son@edu.xunta.es | Tfno. 881866707 | www.ieson.gal

Concienciar a todos os membros da comunidade educativa da necesidade de respectar e
cumprir as normativas medioambientais e de protexer as paisaxes culturais, como parte
da educación en valores, da competencia social e cidadá e, sobre todo, duns hábitos
saudables de vida.

●

Dar a coñecer ao alumnado a importancia da sostibilidade na xestión do monte nas
sociedades rurais preindustriais e na actualidade.

●

Coñecer e valorar os testemuños literarios e a tradición oral sobre as árbores e os bosques
de Galicia.

●

Aumentar o uso do entorno natural do centro e o seu entorno como espazo educativo e de
lecer para toda a comunidade educativa, nomeadamente, para o alumnado e o
profesorado que traballamos e convivimos diariamente neste espazo.

7. Condutas

contrarias

á

convivencia

e

a

súa

corrección
LEI 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa.
Artigo 14. Clases de condutas contrarias á convivencia.
1. As condutas contrarias á convivencia nos centros docentes clasifícanse en condutas gravemente
prexudiciais para a convivencia e condutas leves contrarias á convivencia, de acordo co
establecido nesta sección.
2. Cando calquera membro da comunidade educativa entenda que os feitos poden ser constitutivos de
delito ou falta, deberá comunicarllo á dirección do centro educativo para a súa remisión á
Administración educativa e ao Ministerio Fiscal, sen prexuízo de tomar as medidas cautelares
oportunas.
Artigo 15. Condutas gravemente prexudiciais para a convivencia.
Considéranse condutas gravemente prexudiciais para a convivencia nos centros docentes:
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 desta lei.
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 a que se refire o punto terceiro do artigo 11
desta lei cando se 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.
m) As demais condutas que se tipifiquen como tales nas normas de convivencia de cada centro
docente:
● Fumar, beber, estar baixo a influencia de drogas ou de alcohol, estar en posesión de drogas
ou substancias estupefacientes, ou comercializalas no recinto do centro ou nas súas
inmediacións.
●
A negativa reiterada e indisciplinada a entregar calquera obxecto non autorizado e que
sexa requirido polo persoal do centro.
● Abandonar o recinto escolar, ou a aula en presenza do profesor/a, sen autorización.
Artigo 16. Condutas leves contrarias á convivencia.
Considéranse condutas leves contrarias á convivencia:
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 anterior 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 artigo anterior.
c) A inasistencia inxustificada a clase e as faltas reiteradas de puntualidade, nos termos establecidos
polas normas de convivencia de cada centro docente.
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 de cada centro
docente:
● Ter acendido calquera tipo de aparello electrónico (agás nos períodos e lugares habilitados
ou cando o profesor o solicite por motivos curriculares).
● Comer ou beber nos períodos ou nas zonas non permitidas do centro ou ensuciar o centro.
● Non facer chegar á nai, pai, titor/a calquera comunicación do persoal do centro.
● Non comparecer diante das autoridades educativas cando se sexa requirido/a.
● Incumprir as funcións encomendadas por cargo (as propias dos representantes do Consello
Escolar, as de delegados, etc.).
● Entrar inxustificadamente os homes nos servizos das mulleres e as mulleres nos servizos
dos homes.
● Visitar páxinas non autorizadas en internet ou facer un uso inapropiado da rede ou dos
equipos informáticos.
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Artigo 17. 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 e as condutas leves contrarias á convivencia,
ao mes.
2. O prazo de prescrición comezará a contarse desde o día en que a conduta se leve a cabo, salvo
cando se trate dunha conduta continuada, caso no que o prazo de prescrición non se empezará a
computar mentres aquela non cese.
3. No caso das condutas gravemente prexudiciais para a convivencia, interromperá a prescrición a
iniciación, con coñecemento do interesado ou da interesada, do procedemento para a corrección
da conduta, e continuarase o cómputo do prazo de prescrición para o caso de producirse a
caducidade do procedemento.
Artigo 28. Acoso escolar.
Para os efectos desta lei, 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.

8. O procedemento corrector.
a. Corrección de condutas leves contrarias á convivencia
CORRECCIÓN
Amoestación

PERSOA QUE A APLICA
privada

(segundo

ou

por

escrito • O profesorado, oído o/a estudante e dando

o modelo de impreso

establecido).

conta á persoa que ocupe a xefatura
de estudos.
• O titor/a, oído o/a estudante e dando conta
á persoa que ocupe a xefatura de
estudos.
• A persoa que ocupe a xefatura de estudos
ou

a dirección do centro, oídos

alumno/a e profesor/a ou titor/a.
- Comparecencia na aula de convivencia
(segundo

o

modelo

de

impreso

establecido) coa ficha de control de
asistencia.

conta á persoa que ocupe a xefatura
de estudos.
• O titor/a, oído o/a estudante e dando conta

- Comparecencia inmediata na xefatura de
estudos

• O profesorado, oído o/a estudante e dando

(ou ante o cargo directivo

á persoa que ocupe a xefatura de
estudos.

que estea de garda).
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• Realización, dentro ou fóra do horario • O profesorado, oído o/a estudante e dando
lectivo, de tarefas que contribúan á

conta á persoa que ocupe a xefatura

reflexión persoal sobre a actitude

de estudos.

mantida

e

á

mellora

do

• O titor/a, oído o/a estudante e dando conta

desenvolvemento das actividades do

á persoa que ocupe a xefatura de

centro (traballos de coidado, limpeza

estudos.

ou mantemento dos espazos e do • A persoa que ocupe a xefatura de estudos
contorno, etc.)

ou

a dirección do centro, oídos

alumno/a e profesor/a ou titor/a.
• Realización de tarefas para reparar o dano • O titor/a, oído o/a estudante e dando conta
causado

nas

instalacións ou nos

materiais do centro ou nas pertenzas
doutros

•

membros

da

á persoa que ocupe a xefatura de
estudos.

comunidade • A persoa que ocupe a xefatura de estudos

educativa, ou, se é o caso, contribuír

ou

a dirección do centro, oídos

economicamente á reparación

alumno/a e profesor/a ou titor/a.

Suspensión do dereito a participar nas • A persoa que ocupe a xefatura de estudos
actividades

extraescolares

ou

complementarias do centro por un

ou

a dirección do centro, oídos

alumno/a e profesor/a ou titor/a.

período de ata dúas semanas.
• Suspensión
nunha

do

dereito

actividade

complementaria

a

participar

extraescolar
concreta

ou
(por

exemplo, a Semana Cultural).
• Cambio de grupo por un período de ata
unha semana.
• Suspensión do dereito de asistencia a

• A persoa titular da dirección do centro,

determinadas clases por un período de ata

oídos o alumno/a e o profesor/a ou

tres días lectivos. Durante o tempo

titor/a. No caso de alumnado menor

que dure a suspensión, o alumnado

de idade a imposición destas medidas

deberá realizar os deberes ou traballos

correctoras comunicarase á nai/pai

que se determinen para evitar a

antes de que estas se fagan efectivas.

interrupción no proceso formativo.
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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 tarefas ou traballos
que se determinen para evitar a
interrupción no proceso formativo.

b. Corrección de condutas graves contrarias á convivencia
CORRECCIÓN

PERSOA QUE A APLICA

• Realización, dentro ou fóra do horario • A persoa titular da dirección do centro,
lectivo, de tarefas que contribúan á á

oídos o alumno/a e o profesor/a ou

reflexión persoal sobre a actitude

titor/a. No caso de alumnado menor

mantida

do

de idade a imposición destas medidas

desenvolvemento das actividades do

correctoras comunicarase á nai/pai

centro (traballos de coidado, limpeza

antes de que estas se fagan efectivas.

e

á

mellora

ou mantemento dos espazos e do
contorno, etc.)
• Suspensión do dereito a participar nas
actividades

extraescolares

ou

complementarias do centro por un
período de entre dúas semanas e un
mes.
• Cambio de grupo.
• 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.
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do

dereito

de

asistencia ao centro por un período de
entre catro días lectivos e un mes.
Durante

o

suspensión,

tempo
o

que

alumnado

dure

a

deberá

realizar os deberes ou traballos que se
determinen para evitar a interrupción
no proceso formativo.
• Cambio de centro.

• Comisión de convivencia ou Consello
Escolar.

9. Procedementos
a. Metodoloxía a seguir na resolución de conflitos:
* Definición do problema de xeito claro e concreto por parte da persoa ou equipo que
corresponda.
* Búsqueda de alternativas ó problema, intentando ser creativos.
* Analizar e avaliar as alternativas propostas, sopesando as vantaxes e os inconvenientes.
* Decidir cal das alternativas é máis conveniente para este caso concreto.
* Posta en práctica da elixida.
* Avaliación dos resultados.

b. Pautas de aplicación das sancións:
* Advertir: o alumno debe coñecer por que, como e cando o seu comportamento vai ser
sancionado.
* Inmediatez: para favorecer a asociación entre o feito e a corrección.
* O mesmo comportamento debe reportar sempre as mesmas consecuencias.
* Debe ir acompañado de pautas de actuación, informando sobre o que non hai que facer.
* Terá en conta que o que se castiga é a conduta e non ó alumno.

c. Gradación das correccións
1. Considéranse circunstancias paliativas:
a) O recoñecemento espontáneo da conduta incorrecta.
b) A falta de intencionalidade.
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2. Considéranse circunstancias acentúantes:
a) A premeditación e reiteración.

b) Causar dano, inxuria ou ofensa ós compañeiros de menor idade e ós que se
incorporan por primeira vez ó centro.
c) Calquera acto que atente contra calquera causa ou circunstancia que implique
discriminación por razóns de sexo, raza, discapacidade, capacidade económica,
nivel social, conviccións políticas, morais ou relixiosa.

d. Procedemento

para

a

tramitación

dos

expedientes

disciplinarios:
Para a corrección das condutas gravemente prexudiciais para a convivencia no centro, é
necesaria a instrución dun expediente disciplinario, que tras a recollida da necesaria
información acorde o Director do centro, ben pola súa propia iniciativa ou ben a proposta do
Consello Escolar do centro.
O procedemento a seguir na tramitación do expediente farase de acordo ao especificado

no 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. E
seguiranse os pasos prescritos no Procedemento corrector de condutas contrarias ás normas
de convivencia.

A persoa instrutora prestará unha especial atención aos pais ou titores legais durante todo
o proceso de instrución, particularmente nos momentos iniciais e finais da instrución.
Independentemente do carácter público que poidan ter as sancións adoptadas, os
profesores, titores, ou membros do equipo directivo coidarán de manter a reserva conveniente
das mesmas, salvo que pola natureza da falta se considere necesario dar publicidade expresa
á sanción.

e. Procedemento conciliado:
Con obxecto de evitar a burocratización dos temas disciplinarios e para favorecer os
aspectos educativos do réxime sancionador (de acordo coa gravidade da falta), no caso de
que o alumno expedientado - ou pai ou titor legal se é menor- asuma a comisión da falta,
nomearase un mediador/a e acordarase entre as partes unha sanción proporcionada que
procure a reparación do dano causado.
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Prestarase especial atención á posibilidade de chegar a acordos correctores desde a
mediación e a reparación. Nese caso seguiranse os pasos do procedemento conciliado,
segundo o estipulado na normativa.

10. Aula de convivencia inclusiva
a. Obxectivos
●

A derivación á aula de convivencia debe contemplarse non como un castigo, senón como
unha oportunidade de que o alumno/a reflexione, asuma a súa responsabilidade, e se
reintegre en calma e con boa disposición ás tarefas docentes.

●

Mellorar o comportamento dos alumnos para que se facilite o bo desenvolvemento da
actividade docente.

●

Fomentar a reflexión por parte do alumnado sobre a falta cometida e a maneira de
reparala. Esta reflexión facilitará ao profesorado e ao alumno a identificación das posibles
causas e favorecerá a procura de medidas oportunas orientadas a corrixir e mellorar a súa
conduta.

●

Aprender a resolver os conflitos de xeito pacífico, reflexivo, pacífico, dialogado e
transformador, contemplando a mediación neste proceso.

●

Prever a posta en marcha de medidas máis extraordinarias de corrección, como pode ser
a expulsión do centro.

●

Converter as sancións noutro proceso educativo que permita ao alumno/a entender o
como e o porqué das medidas adoptadas.

●

Favorecer a mellora da competencia en habilidades sociais que preveñan condutas
inapropiadas.

b. Criterios

para

a

atención

do

alumnado

na aula de

convivencia.
A aula de convivencia é un espazo educativo onde o alumnado poderá acudir
exclusivamente cando sexa privado do seu dereito a participar no normal desenvolvemento
das actividades lectivas como consecuencia da imposición dunha corrección ou medida
disciplinaria por algunha das conduta contrarias ás normas de convivencia. É necesario, que o
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alumno/a recibira algunha corrección previa pola súa conduta, de non ser suficiente será
derivado a dita Aula.
Para situacións de carácter inmediato ou ordinario. Considerarase aula de convivencia o
espazo destinado a tal fin na zona de aulas.
Para situacións de carácter extraordinario ou programadas, pódese facer uso do espazo
situado entre a dirección e a xefatura de estudos.
Os criterios para derivar ao alumnado á aula de convivencia son:

A. Carácter inmediato (ordinario)
Alumnado que, coas súas condutas contrarias ás normas de convivencia, estea impedindo
e alterando de forma grave o normal desenvolvemento das actividades lectivas e o exercicio do
dereito á ensinanza e á aprendizaxe:
●

Actitude desconsiderada ou agresiva cara o profesor/a ou cara aos seus compañeiros.

●

Incumprimento reiterado das normas de clase (condutas inapropiadas).

●

Non seguir instrucións dadas polo profesor/a.

●

Conflitos ou pelexas entre o alumnado dentro ou fóra de aula.

●

Descoido reiterado na orde e limpeza das clases ou instalacións do centro.

●

Deterioro grave de material ou instalacións.

B. Carácter programado (extraordinario)
Alumnado que cometa unha conduta gravemente prexudicial ás Normas de Convivencia e
se propoña a derivación a Aula de Convivencia como alternativa á incoación de expediente
disciplinario ou a partir de tres Partes de Incidencia por condutas contrarias ás
especialmente cos seguintes perfís:

NC,

●

Alumnado con altos índices de absentismo.

●

Alumnado de familias onde os pais/nais traballan e o alumno/a expulsado/a quedaría só/soa
na casa, de forma que a medida non sería efectiva ou mesmo derivaría nun problema maior.

●

Alumnado que busca deliberadamente a expulsión.

●

Alumnado de familias que non colaboran co centro na educación dos seus fillos/as de forma
que a medida non sería efectiva ou mesmo derivaría nun problema maior.
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c. Condicións para a atención do alumnado na aula de
convivencia
A aula de convivencia é un espazo educativo, non represivo.
Para derivar un alumno ou alumna á Aula de Convivencia, debería considerarse,
especialmente, se con esta medida se van acadar os obxectivos establecidos no Plan de
Convivencia. É necesario, que o alumno/a recibise previamente algunha corrección pola súa
conduta. Só entón, de non ser suficiente ou operativa, será derivado a AC. Deberíase considerar:
- É reincidente na súa actitude e conduta contra as normas de convivencia.
- Subscribiu e incumpriu un Compromiso de Convivencia previo.
- Presentar deficiencias na súa autoestima, autocontrol, relacións persoais, disposicións ante
as tarefas escolares e a integración escolar e/ou social.
A intencionalidade desta aula é dialogar cos alumnos, para que se reflexionen sobre o que
fixeron; é dicir, que comprendan o por que, o como, o alcance para si mesmos e para os demais
das súas accións e, sobre todo, que aprendan a facerse cargo das súas propias accións,
pensamentos, sentimentos e comunicacións cos demais.
Non se trata de que esta aula sexa a aula dos castigados nin un lugar de almacenamento
de alumnos. É un aula de acordos e melloras.

d. Actuacións na aula de convivencia. criterios pedagóxicos.
Para a atención educativa do alumnado na Aula de Convivencia terase en conta o carácter
da sanción. Non se enviarán casos nos que se poida resolver o conflito con actuacións dentro da
aula.
-

O profesorado responsable da AC terá moi presentes os obxectivos da mesma.

Unha vez que o alumno/a está na aula de convivencia:
●

Reservar uns minutos para a reflexión por parte do alumnado amoestado sobre as
circunstancias que motivaron a súa presenza nela.

●

En determinados casos, tamén realizará actividades de reflexión, relacionadas con mellora
das habilidades sociais e a competencia social.

●

O profesorado de garda na AC propiciará o compromiso do alumno/a no proceso de
mellora. Posteriormente realizará as actividades curriculares que o profesor que o derivou
á aula de convivencia lle mande, ou, só excepcionalmente, se non fose así, o profesor de
garda poderá poñerlle tarefa de reforzo. En caso de finalizar coa tarefa específica
previamente encomendada, na AC disporá de recursos educativos.
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e. Funcionamento e persoas responsables

A AC estará aberta durante o horario lectivo, 32 horas semanais. Contará cun número
suficiente de profesores e profesoras que pola súa disposición horaria e/ou dispoñibilidade
voluntaria se encargue da atención educativa do alumnado que asista á mesma. Se non houbese
dispoñibilidade de profesorado, o alumnado debe derivarse a dirección.
As persoas responsables realizarán os rexistros de control e asistencia e calendarios do
alumnado do que darán conta á Comisión de Convivencia do Consello Escolar e á xefatura de
estudos, mantendo á confidencialidade necesaria, traballarán co alumnado e facilitaranlle o
material xunto ao titor ou titora, ao cal manterán informado da evolución do alumnado así como
da súa asistencia á aula. O obxectivo dos rexistros é tomar nota dos casos e procurar medidas
de solución das problemáticas.
O titor informará as familias (Abalar móbil / entrevista / carta). Procurarase con elas unha
solución ao conflito.
O departamento de Orientación en coordinación co equipo directivo e a Comisión de
Convivencia atenderá especialmente as necesidades do alumnado derivado á aula de
convivencia. En todo caso, correspóndelle ao profesorado encargado da aula de convivencia
supervisar as medidas e actuacións propostas para o alumnado.
De non haber ningún profesor de garda, os alumnos/as que estiveran na A.C. serían
atendidos desde Xefatura de Estudos.

11. Protocolos e programas específicos
a. Protocolo de prevención, detección e tratamento do acoso
escolar e ciberacoso.
O protocolo estandarizado é prescriptivo

b. P
 rotocolo ou programa de mediación
O IES promoverá nos próximos cursos a implantación dun procedemento e equipo de
mediación, seguindo estas directrices.
●

O artigo 10 da Lei 4/2011 indica que no plan de convivencia se integrará a mediación na
xestión dos conflitos.

●

O artigo 8.1.g) desta mesma lei indica como un dereito do profesorado o de acceder á
formación necesaria na atención á diversidade e na conflitividade escolar.
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No artigo 26 do Decreto 8/2015 defínese a mediación como unha estratexia de
intervención imparcial para a resolución de conflitos.

●

A dirección debe “Garantir o exercicio da mediación, a imposición de medidas correctoras
e o desenvolvemento dos procesos e procedementos que se establecen neste decreto.”

Artigo 26. Mediación escolar
1. A mediación é unha estratexia de intervención imparcial para a resolución de conflitos en
que unha terceira persoa axuda as partes implicadas a alcanzar un acordo satisfactorio para ambas
as dúas.
2. Sen prexuízo dos procedementos de corrección das condutas gravemente prexudiciais
para a convivencia, regulados expresamente no capítulo IV do título III deste decreto, os centros
poderán utilizar a mediación como estratexia preventiva, resolutiva e reparadora na xestión de
calquera conflito entre membros da comunidade educativa.
3. O plan de convivencia incluirá as directrices para a creación dos equipos de mediación,
as características do seu funcionamento e as pautas de actuación que se seguirán para derivar un
caso de conflito cara á mediación.
4. Nos supostos menos graves de situación de acoso, favorecerase a mediación realizada
por alumnado do centro educativo que obtivese formación e cualificación para a intervención
nestas situacións.
●

É un método construtivo para a resolución pacífica de conflitos:
○

Como unha medida previa naqueles conflitos para os que as normas de
convivencia no centro educativo estipulen algún tipo de sanción

○

Como unha medida para a resolución daqueles conflitos nos que non se produce
unha transgresión a ningunha norma de convivencia do centro

○
●

●

Como unha medida posterior, reparadora

Características da mediación escolar:
○

Voluntariedade

○

Imparcialidade ou neutralidade da persoa mediadora

○

Compromiso

○

Confidencialidade

Estrutura básica dun protocolo para a implantación dun programa de mediación:
○

Servizo de mediación
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A implantación dun servizo de mediación require discusión nos órganos de
coordinación docente, presentación ao claustro, información á ANPA e á xunta de
delegados e aprobación por parte do consello escolar.

○
●

Proceso co que debe familiarizarse toda a comunidade educativa.

O programa de mediación establecerá os seguintes elementos:
■

Constitución do equipo coordinador e/ou mediador

■

Definición de recursos e condicións.

■

Deseño básico do programa. Proceso e efectos da mediación.

■

Inserción do programa no plan de convivencia.

■

Sensibilización e difusión.

■

Actuacións formativas.

■

Posta en marcha do programa.

■

Avaliación do programa.

c. Protocolos
PROTOCOLO xeral de prevención, detección e tratamento do acoso escolar e ciberacoso. Ligazón
●

PROTOCOLO para a prevención e o control do absentismo escolar en Galicia. Ligazón

●

PROTOCOLO de consenso sobre TDAH na infancia e na adolescencia nos ámbitos
educativo e sanitario. Ligazón

●

PROTOCOLO de Atención educativa domiciliaria. Ligazón

●

PROTOCOLO de Tratamento Educativo do Alumnado con Trastorno do Espectro do
Autismo (TEA). Ligazón

●

PROTOCOLO de coordinación, intervención e derivación interinstitucional en atención
temperá. Ligazón

●

PROTOCOLO para a atención educativa do alumnado coa síndrome de Down e/ou
discapacidade intelectual. Ligazón

●

PROTOCOLO de protección de datos. Ligazón

●

PROTOCOLOS de derivación e seguimento psicopedagóxico para a Unidade de Saúde
Mental Infanto-Xuvenil na provincia da Coruña (USM-IX). Ligazón

●

PROTOCOLO de Urxencias Sanitarias. Ligazón

●

PROTOCOLO de identidade de xénero. Ligazón

●

PROTOCOLO de prevención, detección e intervención do risco suicida no ámbito
educativo. Ligazón
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13. Escola de nais e pais

No desenvolvemento normativo actual (artigo 27 do Decreto 8/2015), en materia de
convivencia, amósase grande interese polo papel que as familias do noso alumnado desenvolven
en todo o seu proceso educativo e, polo tanto, trátase de ofrecer diferentes vías de participación.
Finalidade da escola de nais e pais: propoñer iniciativas tendentes a previr e resolver
conflitos de convivencia, mellorar a convivencia e fomentar o respecto mutuo e a tolerancia no
centro educativo. Estas propostas serán elevadas ao consello escolar de cada centro e serán
recollidas na memoria anual da comisión de convivencia.
●

Compromisos das nais e pais, ou titoras e titores, referidos á convivencia nos centros
educativos:

●

Contribuír ao crecemento persoal dos seus fillos ou fillas a través do diálogo e da
educación en valores, desenvolvendo unhas axeitadas normas de convivencia no contorno
familiar.

●

Desenvolver a súa potencialidade como educadores dos seus fillos ou fillas.

●

Recoñecer o seu papel como axentes educativos, xunto co profesorado, actuando como
portadores de aspectos significativos para o desenvolvemento integral dos seus fillos ou
fillas.

●

Mellorar as condicións afectivas, sociais e escolares que lles faciliten a aprendizaxe aos
seus fillos ou fillas e un desenvolvemento harmónico da súa personalidade.

13. Actuacións anuais do plan de convivencia
Con carácter xeral intentarase realizar cada curso escolar as seguintes actividades, sen
excluír outras relacionadas con estes aspectos que quedarán descritas na Programación Xeral
Anual (PXA) dese curso escolar.
ACCIÓNS DO PLAN DE CONVIVENCIA
ACCIÓNS E
DESTINATA
RIOS

OBXECTIVOS

ACTIVIDADES E
RESPONSA
BLE

METODOLOXÍA E
TEMPORALI
ZACIÓN

RECURSOS
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Plan de
acollida dos
profesores de nova
incorporación ao
instituto.
⇩
Profesorado

a) Propiciar unha
rápida integración no
funcionamento do
instituto.
b) Favorecer o clima
de confianza e
colaboración
adecuado para un
mellor
desenvolvemento
das actividades
docentes e
aplicación das
normas de
convivencia

a) Caderno de
recepción.
b) Carpetas de
documentación de
titorías. O
departamento de
Orientación
preparará estas
carpetas despois das
probas de setembro
e entregaraas aos
titores/as.
c) Achegar ao
profesorado o
enlace aos
documentos
recollidos na páxina
do centro.
⇩
Equipo
directivo,
orientador/a

Reunión e entrevista
na que se entregará
un lapis de memoria
coa información:
caderno,
documentos, de
centro.
⇩
a)Primeira semana
de setembro
b) Nos momentos en
que haxa
incorporacións

a) Caderno recepción
de profesorado.
b) Diversos modelos
de documentación
c) Lapis de memoria

Difusión das normas
de convivencia.
⇩
Profesorado

a) Mellorar a
organización e a
efectividade da
aplicación das
normas de
convivencia

Poñer a disposición
do profesorado unha
copia das NOF
(páxina do centro e
carpeta de
documentación).
⇩
Equipo directivo

Favorecer o
coñecemento
normas polo
profesorado e a súa
revisión e
actualización.
⇩
Setembro

Documento coas
NOF,
(Enlace a IESON)

Plan de acollida do
alumnado de novo
ingreso.
⇩
Alumnado

a) Informar os
alumnos novos sobre
o funcionamento
xeral do instituto e
as normas de
convivencia.
b)Favorecer o
coñecemento do
centro.
c)Favorecer a
integración do nivel
no centro.
d)Favorecer a
integración do
grupo-clase.

Recepción.
⇩
Equipo directivo e
titores/as

Recibimento no
salón de actos e
acompañamento
por parte dos titores.
⇩
Primeira semana de
curso, e no período
de marzo-xuño.

a) Caderno de
benvias ao alumnado
de 1º de ESO
a)Resumo dos
dereitos e deberes
dos alumnos.
b) Normas de
convivencia.
c) Guía con
recomendacións
xerais.
d)Actividades de
acollida: ruta da
auga (alumnado do
ciclo), actividade
lúdica de
coñecemento do
centro e integración
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(alumnado de Artes
Escénicas - de non
impartirse esta
materia procuraranse
outras opcións
mediadoras).

Difusión dereitos e
deberes alumnos e
normas de
convivencia.
⇩
Alumnado

Concienciar o
alumnado do
beneficio para todos
do respecto ás
normas de
convivencia.

a)Difusión durante o
plan de acollida para
os alumnado de nova
incorporación
b) Difusión/
recordatorio a todo o
alumnado alumnos
dentro do plan de
acción titorial
⇩
Equipo directivo e
titores/as

a) Explicacións ao
alumnado novos.
b) Realización de
actividades
participativas nas
titorías (vídeo por
parte deles,
programa de radio…)
⇩
Setembro /outubro

a) Caderno de
alumnado.
b) NOF en iESON.

Plan de acollida do
alumando de novo
ingreso (doutros IES
Galicia, do resto de
Estado ou do
estranxeiro) durante
o curso ou en niveis
diferentes a 1º de
ESO.

a)Informar os
alumnos novos sobre
o funcionamento
xeral do instituto e as
normas de
convivencia.
b)Favorecer o
coñecemento do
centro.
c)Favorecer a
integración do
grupo-clase.
d)Favorecer a
integración
académica.

Recepción.
⇩
Equipo directivo,
orientador/a e
titores/as

a) Explicacións aos
alumnos/as
novos/as.
b) Realización de
actividades
participativas nas
titorías e de
integración nas
titorías.
c)Realizar, no caso
do alumnado con
necesidades de
adaptación
académica
(curricular, por
idioma, etc.), un plan
de integración.
⇩
Setembro /outubro

a)Resumo dos
dereitos e deberes
dos alumnos.
b) Normas de
convivencia.
c) Guía con
recomendacións
xerais.
d)Plan de integración
académica.
e)Posibilidade de
incorporación en
actividades do
centro: grupo de
teatro, clubs de
lectura, axudantes de
biblioteca, etc.

Implicación deseño
de actividades que
melloren o clima de
convivencia.
⇩
Departamentos e
equipo
directivo

Realizar actividades
complementarias e
extraescolares nas
que xunto coa
compoñente
didáctica, coexista a
compoñente de
motivación,
integración,
interrelación e

a)Recollida na
programación das
propostas dos
departamentos.
b) Documento
compartido no que
se comuniquen
actividades (nas
horas lectivas, nunha
xornada, en varios

Metodoloxía
participativa e
colaborativa.
Interdisciplinariedade.
⇩
Setembro /outubro

a)Proposta de liñas
de deseño por parte
do equipo directivo.
b)Documentos
c)Información
aportada por
vicedirección
(empresas,
institucións,
convocatorias, etc.).
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mellora da
convivencia entre os
alumnos.

Difusión das
normas de
convivencia e de
funcionamento do
instituto.
⇩
Nais/pais

Mellorar a
colaboración e
implicación dos pais.

Plan de
comunicación con
centros de primaria e
pais/nais de
alumnos/as.

a) Obter información
dos alumnos novos
para poder adoptar
con prontitude as
medidas oportunas .
b) Facilitar aos
alumnos novos a súa
integración no
instituto coa
colaboración dos
seus pais/nais.
a) Lograr un
adecuado clima de
convivencia no
centro.
b) Buscar a
resolución de
conflitos de forma
dialogada.
c) Análise e procura
de solucións.

Resolución dos
conflitos que
afecten ás boas
relacións do
grupo-clase e do
centro.
⇩
Alumnado,
orientador/a
, titores/as,
equipo
docente

días). Presentarase
ao Consello Escolar.
⇩
Equipo directivo e
xefes/as de
departamento.
a) Comunicación ás
familias das normas
de convivencia e de
funcionamento na
web do centro.
b) Reunión cos pais
tras a avaliación
inicial (síntese).
c) En 1º de ESO,
especialmente.
⇩
Equipo directivo,
orientador/a
, titores/as
a) Reunións cos
equipos educativos
dos centros de
primaria e cos pais
dos futuros alumnos.
b)Visita ao centro
dos futuros alumnos
e charla para os pais.
⇩
Xefe/a de Estudos e
orientador/a
a)Tratarase na hora
de titoría calquera
aspecto que á
convivencia
b)Realizarase unha
avaliación (reflexión
conxunta) no
grupo-clase
trimestral.
c) Tratarase nas
reunións de
titores/as con
Orientación.
d) Tratarase en
reunións periódicas
de equipo docente
cando sexa preciso.

Xefe de Estudos,
Departamento de
Orientación e titores.
⇩
Xuño / setembro /
outubro

Desprazamento aos
centros de primaria
adscritos e reunións
con profesores e
pais no IES.

No caderno para a
alumnado e familias:
a) Resumo dos
dereitos e deberes
dos alumnos e as
NOF (non chegaría
así?)
b) Resumo das
normas de
convivencia.
c) Resumo das
normas de
funcionamento do
instituto.
a)Rexistro de
incidencias.
b)Cadernos titoriais.

Xornadas de portas
abertas.
⇩
marzo/xuño
a) Dialogante,
democrática,
participativa e
construtiva
b) Procurará a
reflexión e o
compromiso por
parte do alumnado.

a)Normas de
convivencia e NOF
b) Normas ou
compromisos de
aula.
c) Informacións
recibidas polos
titores/as.
d) Partes de aula
e)Rexistros da aula
de convivencia.
f) Formularios
/cuestionarios ao
grupo-clase cando
sexa preciso.
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Plan de Acción
Titorial
⇩
Alumnado
e titores/as

Reunións de nivel
do orientador/a cos
titores/as.
⇩
Alumnado
e titores/as

a) Axudar a un mellor
coñecemento das
propias capacidades,
motivación e
interese.
b) Facilitar a
superación de
hábitos
discriminatorios.
c)Mellorar a
competencia na
convivencia no
centro.
b) Facilitar os
recursos para que os
alumnos poidan
decidir o seu futuro
a)Revisión do Plan
de Convivencia para
facilitar a súa
avaliación e mellorar.
b)Identificación de
problemáticas de
grupo-clase ou nivel
e procura de
medidas para
solucionalas.
d)Favorecer a
co-responsabilidade
do profesorado e
determinar a
pertinencia de
reunións de equipo
docente de
grupo-clase.

f) Informarase ás
familias cando sexa
preciso.
⇩Xefe/a
de Estudos
e
orientador/a
, titores/as
Actividades
programadas no Plan
de Acción Titorial.
⇩
Orientador/a, xefe/a
de estudos.

a)Entrevista e
reflexión.
b)Toma de decisións
para actuar ante
problemáticas de
convivencia e/ou
académicas.
⇩
Orientador/a, xefe/a
de estudos.

Integradora,
construtiva,
dialogante, plural.
Integrada na liña do
Proxecto Educativo.
⇩
Ao longo do curso

PAT: carpetas por
niveis a comezo de
curso. Con vontade
de ofertar recursos.
Orientadores.
Abertos a revisión e
modificación.

Dialogante,
construtiva,
integradora.
⇩
Ao longo do curso

a)Reunións de PAT
por nivel
contempladas no
horario na aula
destinada a tal fin.
b)Orde do día
aportado polo
orientador/a.
c)En caso de que nin
o orientador/a nin o
xefe/a de estudos
puidesen acudir, o
profesorado realizará
labores titoriais. (ou
reforzo nas gardas?)

40

IES de Porto do Son, As Laxes, 18 - Porto do Son, 15970, A Coruña
ies.porto.son@edu.xunta.es | Tfno. 881866707 | www.ieson.gal

Programa de
habilidades sociais
para os alumno/as
da ESO.
⇩
Alumnado

Mellorar as
capacidades dos
alumnos en canto a
convivencia no
instituto cosa seus
compañeiros e co
profesorado

Fomento dos
valores
democráticos:
tolerancia,
igualdade, xustiza,
diversidade, a
resolución de
conflitos de forma
pacífica e non
violenta. Especial
fincapé en dinámicas
para atallar o
maltrato, o acoso, a
igualdade de xénero,
etc.
⇩
Alumnado

Mellorar as
capacidades dos
alumnos en canto a
convivencia no
instituto cos
seus/súas
compañeiros/as e co
profesorado.

Resolución de
conflitos con
alumnado
problemático.
⇩
Alumnado

a)Compensar os
déficits afectivos e
sociais cunha maior
atención no ámbito
escolar.
b)Aportar estratexias
de mellora das
competencias en
convivencia.
c) Intensificar as
accións previstas no
Plan de Acción
Titorial que poidan
ser útiles nestes
casos.

Actividades
programadas no Plan
de Acción Titorial
⇩
Orientador/a,
profesionais
(institucións,
psicólogos/as, etc.),
titores/as,equipo
directivo e equipo
docente.
a)Actividades
programadas no Plan
de Acción Titorial
b) Actividades
complementarias e
extraescolares
⇩
Orientadora,
profesionais
(institucións,
psicólogos/as, etc.),
titores/as equipo
directivo e equipo
docente.

Activa e participativa
⇩
Ao longo do curso

PAT e recursos
aportados no mesmo
Recursos aportados
polos distintos
profesionais

Activa e participativa
⇩
Ao longo do curso

PAT e recursos
aportados no
mesmo.
Recursos aportados
polos distintos
profesionais
Actividades
programadas.

a) Observación e
análise da comisión
de convicencia.
b)Diálogo / reflexión
constante con
atención
individualizada
b) Seguimento titorial
e do equipo docente
procurando
estratexias útiles ao
alumno/a para
resolver o conflito.
c) Accións do PAT
pertinentes ou incluír
novas vías.
⇩
Titor/a, Comisión de
convivencia, xefe/a
de estudos, equipo
docente.

Observación, diálogo
e reflexión.
Decisión de
estratexias
reforzadas no equipo
docente. Procura do
apoio das familias.
⇩
En momentos de
conflito e seguimento
ao longo do curso

a)Revisión de
rexistros de
incidencias (de aula,
da aula de
convivencia).
b)Diálogo co
alumnado e o
profesorado.
c) Información e
apoio por parte do
departamento de
Orientación.
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Aula de convivencia
⇩
Alumnado que
impida o normal
funcionamento das
aulas

Resolución de
conflitos
leves/graves no
grupo-clase que
precisen atención
personalizada.

Medidas previstas
para o
funcionamento da
aula de convivencia:
a) reflexión e diálogo.
b)compromiso.
c) traballo marcado
polo profesorado.
⇩
Profesorado de
garda na aula de
convicencia,
orientacións da
Comisión de
convivencia.

a)Escoita, diálogo,
reflexión.
b)Persuasión.
c)Axuda co traballo
marcado polo
profesorado.
⇩
Todo o curso

Plan de actuación
na corrección das
condutas contrarias
ás normas de
convivencia.
⇩
Alumnado

a) Actuar de forma
equilibrada e
proporcional en
tódolos casos de
conflitos
b) Asegurar o
esgotamento de
tódolos recursos
dispoñibles antes de
proceder á
corrección mediante
as medidas previstas
nas Normas de
Convivencia
a) Detectar á maior
brevidade posible os
casos de absentismo
continuado.
b) Facer diminuír o
número de alumnos
absentistas mediante
actuacións
coordinadas:
instituto, familia,
outras entidades.

Medidas previstas
para o
funcionamento da
aula de convivencia:
a) reflexión e diálogo.
b)compromiso.
⇩
Titor/a, xefe/a de
estudos e, de ser
preciso, persoa da
Comisión de
Convivencia

a)Escoita, diálogo,
reflexión.Transixenci
a e mediación.
b)Persuasión.
⇩
Nos momentos de
incidencias.

a) Recompilación da
información sobre o
absentismo
subministrada polo
profesorado.
b) Comunicacións ás
familias
c) Comunicacións
aos servizos sociais
d) Comunicación o
servizo de
inspección da
Consellería de
Educación.
⇩
Titor/a, xefe/a de
estudos

a)Seguimento por
parte do profesorado
e o titor/a.

Plan de actuación
nos casos de
absentismo.
⇩
Alumnado

a)Aula de
convicencia.
b)Pautas de
actuación (apoio do
departamento de
Orientación).
c)Material / fichas
aportadas para a
aula de convivencia.
d)Rexistros da aula
de convivencia.
e)Información ás
familias (Abalar
móbil/ entrevista
/carta).
c) Procura de
solucións coas
familias.
a)NOF
b)Información ás
familias(Abalar móbil/
entrevista /carta).
c)Procura de
solucións coas
familias.

a)NOF
b)Rexistros de aula
c)Medios de
comunicación coas
familias (Abalar
móbil, entrevista,
notificación por
carta).
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Plan e actuación nos
casos de acoso
escolar.
⇩
Profesorado

a) Identificar e
detectar os casos de
acoso escolar.
b) Coñecer o
protocolo de
actuación nos casos
detectados de acoso
escolar.

Fomento das
relacións entre o
profesorado e da
formación.

a)Mellorar o clima de
convivencia entre o
profesorado.
b)Favorecer o
traballo
interdisciplinar e
colaborativo.
c) Incentivar a
resolución de
conflitos de forma
cordial

a) Difusión entre o
profesorado das
claves e terminoloxía
específica e
necesaria para a
identificación do
acoso escolar.
b) Difusión entre o
profesorado do
protocolo de
actuación.
⇩
Departamento de
Orientación e xefe/a
de estudos.
a)Realización de
actividades que
favorezan a
convivencia no
horario escolar e fóra
do horario escolar.
b)Favorecer a
formación
permanente no
propio centro como
ponte para xerar o
traballo colaborativo.
c)Promover
ferramentas que
favorezan a
colaboración.
⇩
Equipo directivo

a)Seguimento a
través das reunións
de titores/as e o
orientador/a.
b)Seguimento a
través das reunións
de titores/as dos
equipos docentes.
⇩
Todo o curso

a)Recursos
sintetizados sobre o
acoso.
b)Resumo do
protocolo de
actuación (páxina do
centro)

Integradora e
colaborativa.
⇩
Todo o curso

a)Actividades dentro
e fóra do horario
lectivo (actividades
complementarias e
extraescolares,
celebracións,
etc.).
b)Promover a
formación no propio
centro.
c)Dinámicas de
traballo por
proxectos
colaborativas e
interdisciplinares.
c)Documentos
integradores (Plan
TIC,TIL, Proxecto
Lector, Plan Anual de
Lectura, este mesmo
plan...).
d)Canles de
comunicación:
páxina web, correo
do centro,
aplicacións Googgle,
Classroom, etc.).
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Fomento da
relación coas
familias (ANPA)

a)Favorecer a
implicación das
familias no proceso
formativo
(académico e
humano) dos seus
fillos/as.
b)Favorecer o clima
de convivencia entre
toda a comunidade
educativa.
c)Promover a
implantación do
Abalar móbil.

a)Establecer e
incentivar as canles
de comunicación
coas familias.
b)Reforzar a
colaboración coa
ANPA.
c)Activar e promover
a Escola de Nais e
Pais.
⇩
Equipo directivo e
equipo docente en
xeral.

Integradora e
colaborativa.
⇩
Reunións a comezo
de curso.
Todo o curso

a)Reunións de
comezo de curso
coas familias..
b)Reunións /
entrevistas cos
titores/as e
profesorado.
c)Abalar móbil.
d)Reunión de
vicedirección coa
directiva da ANPA.

Fomento das
relacións co persoal
non docente

Favorecer o clima de
convivencia entre
toda a comunidade
educativa

Integradora e
colaborativa.
⇩
Todo o curso

Actividades dentro e
fóra do horario
lectivo (actividades
complementarias e
extraescolares,
celebración,etc.).

Fomento das
relacións cos
centros adscritos, o
Concello, entidades
do entorno.

a) Favorecer o clima
de convivencia entre
toda a comunidade
educativa.
b) Fomentar o
sentimento de
pertenza á
comunidade.
c) Aproveitamento
dos recursos
públicos e do
entorno.
d)Fomentar
actividades de
aprendizaxe e
servizo.

a)Realización de
actividades que
favorezan a
convivencia no
horario escolar e fóra
do horario escolar.
b)Fomentar o diálogo
na resolución de
conflitos.
⇩
Equipo directivo
a) Entrevistas
cos/coas
representantes das
distintas entidades
procurando a
colaboración
económica e/ou
humana.
b)Planificación de
actividades
formativas
(académicas ou
lúdicas) que teñan en
conta o entorno.
⇩
Equipo directivo e
equipo docente

Integradora e
colaborativa.
⇩
Todo o curso

a)Entrevistas.
b)Planificación
conxunta de
actividades
(Contadas, guías
colaborativas,
fomento da lectura,
rutas, encontros cos
avós e avoas, etc.).
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14. Actuacións, medidas ou programas de carácter
específico
No IES de Porto do Son desenvolveranse outras medidas que teñen entre os seus
obxectivos a mellora da convivencia no centro: un grupo de aquelador@s que voluntariamente
realizan melloras e arranxos varios nas instalacións; a biblioteca e a radio escolar como
aulas-recurso e facilitadoras da convivencia no centro (clubs de lectura, contadas aos nenos
de infantil dos centros do concello, actividades de dinamización cos colexios e a biblioteca
municipal, etc.); a celebración de festas populares (Entroido, Magosto, Foliada das Letras );
deporte nos recreos; proxecto Perseveira que procura a través da plástica humanización e
apropiación dos espazos do centro; sostibilidade como liña transversal; traballo interdisciplinar
como eixo común; integración do ciclo nas actividades do IES; integración do grupo de teatro
e do alumando de Artes escénicas nas actividades do IES; sala de xogos; realización da
Semana Cultural a comezos do 3º trimestre; campañas de concienciación sobre o maltrato, a
igualdade de xénero, o Día da Muller, etc.; encontros cos avós; participación en xornadas de
formación coa área de Xuventude do Concello; Abalar móbil como medio de comunicación
coas familias.

15. Mecanismos de coordinación e colaboración no
desenvolvemento do plan
a. Programación

das

actuacións

do

departamento

de

orientación
As actuacións do Dpto de Orientación estarán encamiñadas a favorecer un proceso de
reflexión por parte do alumnado atendido na aula de convivencia inclusiva, que favorezan
actitudes responsables e condutas positivas para a convivencia.
O Dpto de Orientación facilitará materiais para traballar a convivencia. Os distintos
documentos aos que fai referencia nesta programación encontraranse na A.C. e en Xefatura de
Estudos. A modo de exemplificación, figuran no anexo deste plan (documentación da aula de
convivencia), propostas de actividades a desenvolver co alumnado, segundo os aspectos que
necesite

mellorar. No caso, de precisar outros documentos de traballo específicos iranse

elaborando para darlle a resposta educativa adecuada á diversidade do alumnado.
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● Orientación
Trasladáranse

alí

os

casos

que

se

consideren

susceptibles

de

intervención

psicopedagóxica derivados ben polo titor ou por xefatura de estudos. Referímonos aos alumnos
que presentan

un conxunto de condutas que provocan -de forma significativa-, unha

incapacidade ou deterioran a vida escolar, familiar e social. Nestes casos hai que avaliar a
intensidade, duración. frecuencia e idade á que se presentan e o medio sociocultural do alumno.
O obxectivo desta intervención é buscar a supresión da conduta problemática e a mellora
do desenvolvemento persoal e social do alumno.
Ante a conduta problemática debemos reflexionar sobre o que pasa antes da conduta
disruptiva, que pasa durante a conduta problemática e que pasa despois da conduta ou das
consecuencias que ten ese comportamento. A reacción social dos adultos e do grupo de iguais
diante dunha conduta explica, en gran medida, a súa extinción ou consolidación.
Dado que nos problemas de conduta inflúen múltiples variables, tanto de tipo biolóxico e
constitucional como psicolóxico e ambiental, necesítase facer unha avaliación global e
interdisciplinar.
A avaliación psicopedagóxica basearase na observación e na entrevista, como estratexias
de avaliación cualitativa máis importantes. Si se considera necesario, poden complementarse con
outras probas: psicométricas, de valoración neurolóxica, cuestionarios, etc.
Esta avaliación debe determinar as capacidades e necesidades educativas que presenta o
alumnado, os recursos necesarios e as estratexias educativas que lle permitan integrarse na
sociedade.
A complexidade dos problemas de conduta fai necesario contar coa máxima colaboración
interinstitucional para o seu tratamento e prevención. A coordinación con profesionais externos
ao centro, con saúde mental e servizos sociais, cando sexa necesaria, optimiza a avaliación e a
intervención.
Hai que subliñar a importancia da avaliación clínica de saúde mental que define a
diagnose, establecendo o tratamento farmacolóxico e terapéutico, se fose necesario e do análise
do contexto sociofamiliar.

b. Plan de Acción Titorial
Orientación manterá reunións de coordinación cos Titores e Titoras da ESO. A elas asistirá
na medida do posible Xefatura de Estudos.
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Neste plan recollerase un cuadrante de actividades a realizar en cada trimestre
Organizaranse actividades para previr as condutas disruptivas e para mellorar a convivencia
escolar. Destacamos neste ámbito, as actividades de educación en valores e as actividades para
desenvolver as competencias emocionais que contribúan á mellora das relacións , á
comunicación e á solución de problemas como: obradoiro de habilidades sociais, igualdade de
xénero, de autorregulación e control, consensuar normas de convivencia...

c. Xefatura de estudos
Dende aquí coordinarase toda unha gama de intervencións co alumnado e coas familias
tendentes a lograr no Instituto un clima de ensino-aprendizaxe axeitado. Cada membro do
Claustro deberá controlar a asistencia a clase do seu alumnado, o seu traballo ou non na aula, así
como outras moitas incidencias (si se amoesta verbalmente, si se amoesta por escrito, si se
atrasa á hora de chegar a clase, se sae á AC por un problema non resolto na aula, etc.).
Esta información deberá, a través do titor, de chegar ás familias o máis pronto posible.
Xefatura tamén coordina todas as sancións menores ao alumnado: talleres de reposición (polas
tardes, limpeza do ensuciado, axudar a reparar o roto, ordenar as aulas ante da limpeza, vir a
colaborar na organización e desenvolvemento de Actividades, etc.).
Intentarase que a expulsión do Centro se realice en último termo, cando xa se esgoten
todas as posibilidades.

d. A comisión de convivencia
A comisión de convivencia terá carácter consultivo e desempeñará as súas funcións por
delegación do consello escolar para facilitar o cumprimento das competencias que, en materia de
convivencia escolar, ten asignadas o consello escolar.

i.
●

Composición e elección dos seus membros

Os seus membros serán elixidos polo consello escolar do centro, segundo o establecido
no artigo 6.2 do Decreto 8/2015.

●

Deberán estar representados, de forma equilibrada, mulleres e homes de todos os
sectores da comunidade educativa.

●

Os integrantes da comisión de convivencia nos centros educativos serán nomeados pola
persoa responsable da dirección do centro, por proposta dos colectivos representados. O
seu presidente será a persoa titular da dirección do centro, representantes do alumnado,
representantes do profesorado, representantes das familias, representantes do persoal de
administración e servizos. Todos os representantes estarán na mesma proporción na que
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se encontran representados no consello escolar do centro, aínda que non é requisito que
sexan os mesmos.
●

Unha das persoas integrantes actuará como secretaria e redactará a acta das súas
reunións.

●

Os profesionais aconsellables na composición da comisión de convivencia: persoa que
ocupe a xefatura do departamento de orientación, profesorado que realice a función
específica de dinamizador da convivencia no centro, segundo a Orde do 17 de xullo de
2007 pola que se regula a percepción da compoñente singular do complemento específico
por función titorial e outras función docentes.

●

Calquera outro membro da comunidade educativa que teña formación e sensibilidade nos
temas relacionados coa convivencia.

ii.
●

Funcións/Actuacións da Comisión de Convivencia:

Elaborar o plan de convivencia do centro e as demais actuacións derivadas do seu
desenvolvemento, seguimento, avaliación e revisión, función que será asumida polo
equipo directivo cando non estea constituída, que será aprobado polo consello escolar do
centro, tal como se recolle no artigo 10 da Lei 4/2011.

●

Velar pola correcta aplicación do disposto na normativa existente en materia de
convivencia e no plan e normas de convivencia.

●

Elevar ao consello escolar de cada centro e recoller na memoria anual da comisión de
convivencia as iniciativas tendentes a previr e resolver conflitos de convivencia, mellorar a
convivencia e fomentar o respecto mutuo e a tolerancia no centro educativo propostas
polas escolas de nais e pais que se poidan crear no centro e se establezan no plan de
convivencia.

●

Funcións, por delegación do consello escolar:
○

Dinamizar todos os sectores da comunidade educativa, incorporando as súas
iniciativas no procedemento de elaboración, desenvolvemento, seguimento e
revisión do plan de convivencia do centro.

○

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.

○

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

Propoñerlle 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.

○

Propoñerlle, de ser o caso, ao director do centro persoas que poidan formar parte
do equipo de mediación.

○

Coñecer o cumprimento efectivo das correccións e medidas correctoras nos
termos que foran impostas e informar o consello escolar sobre o grao de
cumprimento da normativa vixente.

○

Realizar o seguimento dos compromisos de convivencia subscritos no centro.

○

Elaborar unha memoria anual sobre a análise da convivencia e conflitividade no
centro, no que 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.

○

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

iv.
●

Asesoramento/colaboración

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 profesionais do departamento de orientación que interveñen
no centro.

○

Colaboración:
■

Do profesorado titor relacionado co tema que se analice.

■

Do educador ou educadora social do concello onde se atope o centro
educativo.

■

Doutros profesionais segundo a problemática de que se trate.

■

Das asociacións do sector que poidan colaborar na mellora da convivencia.

v.

Plan de reunións/xuntanzas
○

Ordinarias: tres xuntanzas anuais de carácter ordinario, unha por trimestre.
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Extraordinarias: cantas veces sexa convocada por:
■

Convócaas a súa presidencia por iniciativa propia.

■

Proposta de, polo menos, unha terceira parte dos seus membros.

16. Seguimento, avaliación e propostas de mellora do
plan
Os mecanismos de seguimento e avaliación do Plan de Convivencia no IES de Porto do
Son, levaranse a cabo no centro docente mediante as seguintes actuacións de seguimento e
avaliación:
1) Trimestralmente o elaborarase un informe que debe recoller as incidencias producidas neste
período, as actuacións levadas a cabo e os resultados conseguidos.
2) Unha copia do informe, que incorporará o estudo do Consello Escolar que sobre el realizase
na reunión ordinaria trimestral, enviarase á Inspección Educativa.
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17. Dilixencia

de

aprobación

no

Claustro

de

Profesorado
A actualización deste Plan de Convivencia foi aprobada polo Claustro de Profesores do
IES de Porto do Son como se recolle na acta do día 24 de abril de 2019
Porto do Son a 24/04/2019

Director

David Pérez Iglesias

18. Dilixencia de aprobación no Consello Escolar
Este Plan de Convivencia foi aprobado polo consello Consello Escolar do IES de Porto do
Son despois de ter sido revisado polo Claustro de Profesores, PAS, Nais e Pais e
representantes do alumnado, como se recolle na acta do Consello Escolar do 10/05/2019
Porto do Son a 10/05/2019
Presidente do Consello Escolar

Asinado David Pérez Iglesias
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