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1. MARCO NORMATIVO 
 

 Lei orgánica 8/1985 reguladora do Dereito a educación.
 

 Lei orgánica 2/2006 de Educación.
 

 Lei 4/2011, do 30 de xuño, de Convivencia e participación da comunidade educativa.
 

 Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, que desenvolve a Lei anterior.
 

 Protocolos publicados pola Consellería de Educación e O.U. no portal web Educonvives 

(http://www.edu.xunta.gal/portal/Educonvives.gal), entre outros:

 Protocolo para a prevención, detección e tratamento do acoso escolar e ciberacoso.
 

2. AMBITO DE APLICACIÓN 
 

O ámbito de aplicación deste Plan é o IES. Rego de Trabe, centro creado no ano 20151que 

xurdiu por desagregación do o IES Blanco Amor, para atender ás necesidades de 

escolarización previstas para a zona e ás que non podía facer fronte este último instituto – 

único centro do concello en que se impartía Educación Secundaria Obrigatoria- por 

encontrarse sobreocupado. 

O instituto comezou a súa andadura con catro grupos (tres grupos de 1º ESO e un grupo de 

segundo) e irá progresivamente ocupándose ata ter dezaseis unidades, segundo o exposto 

no Decreto antes mencionado (doce unidades de ESO –tres liñas- e catro de Bacharelato). 

Neste curso 2016-2017 hai catro grupos de 1º ESO, tres de 2º e un de 3º e está previsto que 

para o ano académico 2017-2018 se incorporen catro grupos de 1º máis. 

Ao comezo do curso 2016-2017, tal e como se comentou anteriormente, o Consello escolar 

do centro aprobou o texto das Normas de Organización e Funcionamento, que entraron en 

vigor neste ano académico e cuxo texto pode ser consultado na páxina web. 

 
 

 
1 

Vid. DECRETO 50/2015, de 26 de marzo, polo que se crea un instituto de educación 
secundaria no municipio de Culleredo 

Vid. ORDEN de 29 de xuño de 2015 pola que se autoriza a posta en funcionamiento do instituto 
de educación secundaria de Culleredo, no municipio de Culleredo, provincia de A Coruña. 
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3. PRESENTACIÓN DO PLAN DE CONVIVENCIA. OBXECTO 
 

O Plan de convivencia pretende crear o marco de convivencia básico de toda a comunidade 

educativa do IES. Rego de Trabe, considerando o marco organizativo e curricular do centro e 

trasladando aos documentos programáticos do centro os aspectos fundamentais do plan. 

Os destinatarios deste Plan serán todos os membros da comunidade educativa (alumnado, 

profesorado, persoal non docente, familias). 

O presente Plan de convivencia foi elaborado pola Dirección do centro en colaboración coa 

Comisión de convivencia do consello escolar, o nome de cuios membros pode consultarse no 

Organigrama que figura na páxina web. 

 
4. ANÁLISE DA SITUACIÓN 

 
Para ter un diagnóstico previo, resultou idóneo facer unha enquisa “on line” que ofreceu 

datos de interese. Realizada a todo o alumnado durante o mes de abril-maio de 2017, os 

gráficos que reflexan graficamente a percepción que o alumnado ten da convivencia escolar 

(poden consultarse os resultados en Dirección). 

Nunha primeira avaliación, non se detectaron problemas de convivencia graves, quizá polo 

labor que veñen desempeñando os titores de grupo para resolver conflitos que teñan que 

ver directa ou indirectamente coa convivencia. 

Durante os dous cursos que leva funcionando o instituto, non se detectaron problemas 

graves de convivencia, salvo no caso dun alumno cuia persoal problemática aconsellou que 

se lle autorizase unha flexibilización horaria. 

 
5. RELACIÓN ENTRE O PLAN DE CONVIVENCIA E AS NOF 

 
Debido á estreita relación coas NOF, este Plan incorpora -entre os deberes do alumnado- 

aqueles que teñen que ver con tolerancia e respecto á liberdade, á integridade e á dignidade 

de toda a comunidade educativa; coa non discriminación; coa implicación na vida do centro 

e na consecución dun clima axeitado de estudo; co respecto ás normas de organización, 

convivencia e disciplina; coa asistencia regular á clase; o coidado dos recursos e 

instalacións… 

(Vid. Anexo I: Resumo das principais normas). 
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6. OBXECTIVOS XERAIS DO PLAN DE CONVIVENCIA 

 
1. Implicar ás familias e ao entorno social do centro no proceso educativo. 

 
2. Mellorar o ambiente do centro impulsando a participación, o respecto, a 

colaboración e a sensibilización. 

3. Asumir e practicar valores cívicos e democráticos (respecto polas demais persoas, 

respecto polo mobiliario e polos bens comúns, tolerancia crítica, solidariedade, 

dereitos humanos, medio natural, igualdade entre homes e mulleres…) 

4. Fomentar o diálogo como factor favorecedor da prevención e resolución de conflitos 

en todas as actuacións educativas. 

7. OBXECTIVOS ESPECÍFICOS 

Para o centro: 

 Implicar a toda a comunidade educativa no coidado do entorno escolar.
 

 Consensuar e asimilar as normas reforzando o seu cumprimento.
 

 Respectar as diferenzas (raza, sexo, sociais, relixiosas,...) e fomentar o diálogo e o 

acordo na resolución construtiva de conflitos.

 Potenciar, dende a acción titorial, todas aquelas actividades que favorezan a 

sensibilización da comunidade educativa en valores como respecto mutuo, orde e 

solidariedade.

Para o alumnado: 
 

 Promover a implicación do alumnado na definición ou concreción dun Protocolo de 

Convivencia no centro, consensuando e asimilando as normas e cumprindo o 

“Modelo de comportamento escolar” (vid. Anexo I).

 Sensibilizar ao alumnado sobre o seu papel activo e implicación no recoñecemento, 

prevención e control dos conflitos de convivencia no centro.

 Dotar ao alumnado de competencias que lle axuden ao seu desenvolvemento 

persoal e social.
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 Integrar ao alumnado no seu grupo e na comunidade educativa.

 
Para as familias: 
 
 Apoiar na difusión dos valores educativos fomentados dende o centro.

 
 Dotar ás familias de recursos para detectar a implicación dos seus fillos en conflitos 

no centro escolar e dar pautas de actuación, sensibilizándose ao mesmo tempo 

sobre a importancia da prevención de condutas violentas.

 Manter relacións de colaboración coas familias e con entidades do entorno para 

potenciar o desenvolvemento cultural e educativo da comunidade.

 Promover unhas relacións fluídas de diálogo e entendemento mutuo entre as 

familias e o centro.

8. AXENTES RESPONSABLES DA CONVIVENCIA NO IES. REGO DE TRABE 
 

Todos os membros da comunidade educativa son axentes responsables da convivencia 

escolar nos termos establecidos neste Plan e participarán na elaboración, no 

desenvolvemento, no control do cumprimento e na avaliación do mesmo e das normas de 

convivencia do centro. 

A comunidade educativa no seu conxunto velará pola aplicación daquelas medidas que 

vaian encamiñadas a fomentar o respecto ás diferenzas, entre elas, a igualdade efectiva 

entre mulleres e homes. 

 

 
8.1. O CONSELLO ESCOLAR do centro terá as seguintes funcións en materia de 

convivencia: 

 

 Elixir as persoas representantes da comisión de convivencia, de acordo co 

establecido no artigo 6.2 do Decreto.

 Establecer a través da comisión de convivencia, as directrices para a elaboración 

e revisión do Plan de convivencia.

 Realizar anualmente o seguimento e a avaliación do plan de convivencia e das 
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normas de convivencia do centro.
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 Propor actuacións en relación coa convivencia para todos os sectores da 

comunidade educativa, especialmente as relacionadas coa resolución pacífica de 

conflitos.

 
8.2. O CLAUSTRO DO PROFESORADO terá as seguintes función en materia de 

convivencia: 

 
 Realizar propostas para a elaboración e/ou modificación do Plan de convivencia e 

das Normas de convivencia do centro.

 Participar na avaliación anual da convivencia no centro, incidindo especialmente 

no desenvolvemento do plan de convivencia.

 Propor actuacións de carácter educativo, especialmente as relacionadas coa 

resolución pacífica de conflitos.

 

8.3. O EQUIPO DIRECTIVO, terá as seguintes funcións: 
 

 Impulsar a redacción do Plan de convivencia do centro e as demais actuacións 

derivadas do desenvolvemento, seguimento, avaliación e revisión deste, así 

como as demais competencias da comisión de convivencia, mentres esta non 

estea constituída.

 Impulsar as actividades previstas no plan de convivencia, así como velar pola 

realización destas e polo cumprimento das normas de convivencia.

 
 

A DIRECCIÓN terá as seguintes funcións en materia de convivencia: 
 

 Garantir as condicións para que exista no centro un adecuado clima escolar que 

favoreza a aprendizaxe e a participación do alumnado. 

 Garantir o exercicio da mediación, a imposición de medidas correctoras e o 

desenvolvemento dos procesos e procedementos que se establecen neste 

decreto. 

 Velar polo cumprimento das medidas correctoras por parte do alumnado 
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A XEFATURA DE ESTUDOS correspóndenlle as seguintes funcións, en materia de 

convivencia: 

 Coordinar e dirixir as actuacións establecidas no Plan de convivencia do 

centro e nas Normas de convivencia do centro. 

 Velar polo desenvolvemento coordinado e coherente das actuacións 

establecidas no Plan de convivencia e das actuacións relativas á mellora da 

convivencia reflectidas nos respectivos plans de acción titorial e de atención á 

diversidade do centro. 

 Promover o exercicio da mediación que se leve a cabo no centro. 
 

 Organizar a atención educativa do alumnado a que se lle suspendese o 

dereito de asistencia á clase, no marco do disposto nas Normas de 

organización e funcionamento do centro. 

9. A COMISIÓN DE CONVIVENCIA 
 

A actual Comisión de convivencia está composta pola directora, un profesor, unha 

representante do alumnado e unha representante das familias. O nome dos membros pode 

consultarse no apartado “Organigrama. Consello escolar” da páxina web. 

A Comisión de Convivencia manterá tres reunións anuais de carácter ordinario, unha por 

trimestre, e con carácter extraordinario cantas veces sexa convocada pola súa presidencia, 

por iniciativa propia ou por proposta dunha terceira parte dos seus membros. 

Entre as súas funcións están: 

 Elaborar o plan de convivencia do centro e dinamizar todos os sectores da 

comunidade educativa, incorporando as súas iniciativas e achegas no procedemento 

de elaboración, desenvolvemento e seguimento do citado plan. 

 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 de 

todos os membros da comunidade educativa e a resolución pacífica de conflitos. 
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 Propor ao consello escolar as medidas que considere oportunas para mellorar a 

convivencia, así como dar conta a este, cando menos dúas veces ao longo do curso, 

das actuacións desenvolvidas e das correccións e medidas disciplinarias impostas. 

 Propor, de ser o caso, persoas que poidan formar parte do equipo de mediación. 

 Coñecer o cumprimento efectivo das correccións e medidas correctoras nos termos 

en que fosen impostas e informar o consello escolar sobre o grao de cumprimento 

da normativa vixente. 

 Realizar o seguimento dos compromisos de convivencia subscritos no centro. 

 Elaborar unha memoria anual sobre a análise da convivencia e conflitividade no 

centro, na cal se reflictan as iniciativas no ámbito do centro sobre a materia. Este 

informe será trasladado ao consello escolar do centro e será remitido á Inspección 

Educativa. 

10. ACTUACIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER 
 

1. Participación no programa TEI (“Titoría entre iguais”), promovido polo CFR de A 

Coruña, que pretende asignar cada alumno de 1º de ESO á un alumno de 3º. 

Proporase un grupo de traballo de formación en centro para profesorado, 

relacionado con ese programa. 

2. Planificación e participación tanto en actividades relacionadas coa mediación 

(encontros, viaxes, excursións...), como naquelas relacionadas coa convivencia do 

centro: celebración do Día da Paz, Día da muller, Día dos dereitos humanos, Día dos 

dereitos da infancia, etc. 

3. Oferta de ocio durante os recreos co fin de evitar conflitos, promover a actividade 

física como hábito saudable, potenciar a solidariedade, responsabilidade e respecto. 

Trátase de dinamizar os recreos e ampliar a oferta de actividades lúdicas e 

educativas: xogos de mesa na Ludoteca, xogos deportivos nas pistas exteriores 

(fútbol, baloncesto, brilé), posta en marcha da horta escolar, e diferentes iniciativas 

que se poidan desenvolver na Biblioteca, como un club de lectura (vid. Anexo II: 

Normas de uso da Ludoteca). 

4. Consideración da cafetería como espazo de convivencia, respectando ás normas 

(vid. Anexo III: Normas de uso da cafetería). 
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5. “Coidemos o noso centro”. Procurarase na orde e limpeza do instituto, tanto nas 

instalacións exteriores como nas interiores. Algúns dos traballos que se propoñerán 

son os seguintes: 

 Recollida dos papeis dos corredores do exterior ou da aula mirando que non 

quede ningún tras os radiadores. 

 Ordenar a cafetería (papeis, cadeiras, mesas ) 
 

 Limpar as mesas da aula. 
 

 Ordenar as cadeiras da biblioteca. 
 

 Ordenar as mesas e cadeiras da súa aula. 
 

 Ordenar os armarios das aulas. 
 

 Ordenar os bordes das ventás e os ocos dos armarios. . 
 

 Actualizar a cortiza da súa clase e colocar ben os papeis. Ordenar e actualizar 

as cortizas dos corredores. 

 Ter e usar unha caixa de reciclaxe de papel. 
 

 Axudar no traslado de mobles ou outros enseres. 
 
 

O traballo desenvolverase nas horas de titoría nos cursos de ESO e nalgúns caso 

serán feitas por alumnado voluntario ou por aquel alumnado que teña que cumprir 

unha sanción que redunde en beneficio da comunidade. 

 

6. Xornadas de acollida do alumnado de 6º de Educación Primaria dos centros 

adscritos. As actuacións faranse en dúas fases: 

 
 

1º) Información ás familias do alumnado de sexto dos centros adscritos. 
 
 

- Contacto coa Dirección dos colexios adscritos para concretar as datas das reunión 

(marzo/abril). 
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- Envío dunha circular aos colexios na que se concreta a data e o contido da charla 

que incluirá necesariamente: 

 Información sobre as ensinanzas e funcionamento do Centro, medidas de 

atención a diversidade. Ademais daqueles outros aspectos que as familias 

demanden ou queiran consultar. 

 Información sobre datas de reserva de prazas e matrícula, así como outros 

aspectos relevantes. 

 
 

2º) Actividades para o alumnado de 6º de E.P. 

- Contacto cos colexios para concretar as datas nas que o alumnado de 6º de 

Primaria acudirá ao Centro (maio) 

- Xornada de acollida: 
 

 Chegada ao Centro, acompañados do profesorado de 6º de Ed. 

Primaria. 

 Recibimento por parte do equipo directivo e orientadora no salón de 

actos. 

 Charla informativa a cargo do alumnado do IES Rego de Trabe que 

fixeran primaria no colexio visitante. 

 Percorrido polas diferentes estancias do centro, guiados por antigos 

alumnos do colexio visitante. 

 Convivencia co alumnado do instituto durante o recreo. 
 
 

3º) A comezo do curso, e preferiblemente no mes de setembro, organizarase 

unha saída extraescolar para o alumnado de 1º de ESO, que leva escasos días  

incorporado. O obxectivo é que cunha xornada ou dúas de convivencia o 

alumnado se coñeza, e se abra a novas amizades. 
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7. Regulación e posta en funcionamento dun servizo de mediación escolar facendo 

fincapé na relación entre a mediación e as Normas de Organización e 

funcionamento. Seleccionar e formar ós novos/a mediadores. Estender a mediación 

escolar ás familias e ao profesorado. 

 
 

11. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 
 

A Lei /2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa 

establece no seu articulado os protocolos e procedementos a seguir en cada caso concreto, 

que servirán de guía en todo o relativo a condutas (na súa tipificación, as medidas 

correctoras aplicables en cada caso, á instancia á que corresponde a súa aplicación e á 

prescrición das mesmas -Capítulo II-). O estipulado neses protocolos é de aplicación directa 

en caso de producirse algún suposto que poida ser subsumido nalgún deles. 

Pola súa relevancia no relacionado coa convivencia, extractase o relacionado co Acoso 

escolar. 

 
11.1. ACOSO ESCOLAR 

 
 

“Considérase acoso escolar calquera forma de vexación ou malos tratos 

continuados no tempo dun alumno ou alumna por outro ou outra ou outros, xa 

sexa de carácter verbal, físico ou psicolóxico, incluído o illamento ou baleiro 

social, con independencia do lugar onde se produza. Terán a mesma 

consideración as condutas realizadas a través de medios electrónicos, 

telemáticos ou tecnolóxicos que teñan causa nunha relación que xurda no 

ámbito escolar”. (pax. 6 do Protocolo de prevención, detección e tratamento do 

acoso escolar e ciberacoso, apdo. 2 “Identificación do acoso escolar”. vid 

http://www.edu.xunta.gal/portal/Educonvives.gal). 

 
 

11.1.1. Principios da intervención 
 

a) Intervención inmediata e urxente. 
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b) Coordinada entre os órganos do Centro (Equipo Directivo, titor, orientadora) e 

cos órganos externos (Inspección, servizos sociais). 

c) Garantía de confidencialidade. 

d) Importancia da prevención. 
 
 
 

11.1.2 Comunicación de situacións de acoso 
 

O IES Rego de Trabe porá os medios que permitan a detección e comunicación 

de situacións de acoso. Tendo en conta que un dos problemas que acompañan a 

estas situacións é o silencio que as pode envolver, estableceranse canles que 

garantan o anonimato da persoa que fai a comunicación; a tal fin, colocarase nun 

lugar accesible pero discreto unha “Caixa de correo de convivencia” no que se 

poidan recoller as denuncias ou comunicacións. 

1. Calquera membro da comunidade educativa que teña coñecemento 

dunha situación de acoso ou considere a existencia de indicios razoables, 

ten a obrigación de poñela en coñecemento do Equipo Directivo do 

Centro, que obrará segundo os indicios, probas e testemuños existentes, 

tomando as medidas que cada caso aconselle. 

2. A recollida de denuncias ou comunicación será xestionada pola Xefatura 

de Estudos. 

3. En todos os casos deberá garantizarase o anonimato da persoa que 

realiza a denuncia ou comunicación. 

4. Así mesmo, calquera denuncia que sexa falsa pode ser sancionada pola 

Comisión de Convivencia con medidas correctoras que poden ir dende a 

falta leve a falta grave. 

 
11.1.3. Recepción da demanda polo equipo directivo 

 

Unha vez recollida a demanda, o equipo directivo convocará unha reunión co 

titor do grupo do alumno afectado e a xefa do Departamento de orientación  

para analizar e valorar a intervención necesaria. 
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Durante toda esta fase terase especial coidado no manexo da información e no 

coñecemento da mesma por outras persoas, evitando a difusión de rumores e 

garantindo a confidencialidade. 

Iniciarase a recollida de información tendo en conta os indicadores habituais 

destas situacións. Así mesmo, poderase incorporar calquera outra información 

que se considere necesaria. 

 

 
11.1.4. Medidas urxentes. Comunicación. 

 

De considerarse necesario, a Dirección poderá establecer medidas de urxencia 

para protexer á persoa agredida ou evitar futuras agresións: 

 

a) Medidas destinadas á protección do alumno: aumento da vixilancia nos 

lugares e momentos nos que se denuncia que se produce o acoso. 

b) Cambio de grupo. 

c) Medidas cautelares en relación co agresor: aplicación das Normas de 

Organización e Funcionamento. 

d) Designación dunha persoa responsable de atención á presunta vítima (vid. 

Anexo 2 do Protocolo) 

e) Procederase a informar ás familias sobre a situación e as medidas adoptadas 

(Anexos 3 e 4). 

f) Informarase ao resto do equipo docente que teña relación cos alumnos 

implicados. Cando se estime oportuno informarase ao resto de persoal do 

Centro. En función da valoración inicial, comunicarase tamén a outras instancias 

externas (sociais, sanitarias, xudiciais…) (Anexo 6). 

 
 

11.1.5. Recollida de información 
 

Unha vez adoptadas as medidas urxentes, a Dirección recabará, coa colaboración 

do Departamento de orientación e do titor do alumno, a información 

complementaria necesaria relativa ao feito, a partir das seguintes fontes: 
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a) Documentación existente sobre os alumnos implicados. 

b) Observación sistemática dos lugares onde se producen as agresións. 

c) Entrevistas cos implicados, as familias, o profesorado, outros alumnos. 

d) De considerarse necesario, de cara á posible incoación dun expediente, a 

Dirección designará a unha persoa responsable das pescudas previas. 

Poderase proceder á incoación dun expediente cando se considere que as 

pescudas previas non son necesarias. 

 
11.1.6. Medidas disciplinarias 

 
 

Recollida e contrastada a información, a Dirección do centro tomará as medidas 

disciplinarias que correspondan en función do establecido nas Normas de 

Organización e Funcionamento. 

 
11.1.7. Comunicación 

 

A Dirección remitirá un informe sobre o caso ao Servizo de Inspección educativa 

correspondente (agás nos casos nos que a comunicación fose inmediata en 

función da gravidade do caso), e o dará a coñecer á Comisión de convivencia. 

As familias dos alumnos implicados serán informadas das medidas adoptadas. 
 
 

11.1.8. Plan de intervención 
 
 

Cando non se confirme a existencia de maltrato, o plan de intervención recollerá 

as medidas preventivas propostas para os diferentes sectores implicados. 

Cando se verifique a situación de acoso, independentemente das medidas 

correctoras tomadas en aplicación das NOF, elaborarase un plan de intervención 

que deberá contemplar accións dirixidas a tódolos implicados. A intervención 

cumprirá o estipulado no Protocolo de prevención, detección e tratamento do 

acoso escolar e ciberacoso, da Consellería de Educación. 
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As actuacións que constitúan acoso escolar considéranse condutas gravemente 

prexudiciais para a convivencia e non poderán ser constatadas e corrixidas sen a 

previa instrución dun expediente 

 

11.1.9. Prevención 
 
 

Coa finalidade de evitar e prever este tipo de conductas, establécense unha serie 

de medidas: 

- Toda a comunidade educativa estará informada para que estea garantido 

o coñecemento da norma e que fomente o respecto mutuo. Os 

documentos do centro (NOF) poderán ser consultados na páxina web e 

para quen así o desexe, en copia manuscrita que se facilita en 

Administración. 

- Levarase a cabo un traballo de sensibilización que permita a prevención e 

a detección (a través do previsto no PAT, nas aportacións dos titores, e por 

medio doutros mecanismos, coma a organización de charlas formativas 

por parte de diferentes institucións, fundamentalmente do concello) 

- Facilidade para poñer en coñecemento da Dirección ou do departamento 

de Orientación calquera situación en que puidese ter lugar tal tipo de 

condutas, garantindo o anonimato. 

- Posibilidade de dar a coñecer algunha conducta deste tipo ao traveso do 

“Caixa de correo de convivencia” situado no vestíbulo. 

(remítese ao disposto relacionado coa Prevención no Protocolo de acoso 

escolar e ciberacoso, da Consellería de educación e, en concreto ás 

páxinas 21-23 do mesmo). 

11.2. CIBERACOSO 
 

A Lei 4/2011 propón unha extensión da definición do acoso escolar, indicando 

que terán a mesma consideración as condutas de acoso realizadas a través de 

medios electrónicos, telemáticos ou tecnolóxicos que teñan causa nunha 

relación que xurda no ámbito escolar (ver art. 28) e recolle que “(...)poderán 

corrixirse disciplinariamente as condutas do alumnado que, aínda que realizadas 
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fóra do recinto escolar, estean motivadas ou directamente relacionadas coa vida 

escolar e lles afecten aos seus compañeiros ou a outros membros da comunidade 

educativa e, en particular, as actuacións que constitúen acoso escolar consonte o 

establecido polo artigo 28. 

As posibles condutas contrarias ás normas de convivencia realizadas mediante o 

uso de medios electrónicos telemáticos ou tecnolóxicos que teñan conexión coa 

actividade escolar considéranse incluídas no ámbito de aplicación desta lei” 

Establécense entre as condutas gravemente prexudiciais para a convivencia “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. (art. 15) 

O ciberacoso supón o uso e difusión de información lesiva ou difamatoria 

(insultos, difamacións, ameazas, intimidación, seguimento persistente, envío 

reiterado de correos a alguén que non desexa recibilos, exclusión, boicot, 

humillacións, spam, distribución de datos e imaxes persoais, roubo e 

suplantación da identidade…) en formato electrónico a través de medios de 

comunicación como o correo electrónico, a mensaxería instantánea, as redes 

sociais, a mensaxería de texto a través de teléfonos ou dispositivos móbiles, a 

publicación de vídeos e fotografías en plataformas electrónicas de difusión de 

contidos, e calquera outra que poida xurdir con características similares. 

Ante situacións de ciberacoso será de aplicación o establecido no Protocolo de 

prevención, detección e tratamento do acoso escolar e ciberacoso da Consellería 

de educación. 

12. MECANISMOS DE COORDINACIÓN ENTRE O CENTRO, AS FAMILIAS E O CONTORNO 

ESCOLAR 

A coordinación e colaboración entre a comunidade educativa realizarase a través dos 

órganos colexiados, das reunións de equipos docentes de cada grupo, mediante reunións 

periódicas coa Xunta de Delegados e Delegadas e a través do Plan de Acción Titorial. 

Haberá relación constante con membros da ANPA “Áncora”. 



páx. 16  

En relación co contorno, tratarase de manter vinculación cos colexios adscritos así como 

cos centros de secundaria do concello (con quen se compartirá algunha actividade). 

O concello de Culleredo estará relacionado co IES Rego de Trabe a través da 

representante do mesmo no Consello escolar. 

 
13. ESTRATEXIAS PARA REALIZAR A DIFUSIÓN DO PLAN DE CONVIVENCIA 

 
A difusión do Plan de Convivencia realizarase mediante: 

 Xornadas de acollida. 

 Plan de Acción Titorial. 

 Páxina web do centro. 

 Folleto coas normas de convivencia. 
 

14. PROCESO DE SEGUIMENTO, AVALIACIÓN E MELLORA DO PLAN DE CONVIVENCIA 
 

A comisión de convivencia presentará, ao rematar cada curso escolar, a correspondente 

Memoria do Plan de convivencia do centro, de acordo cos datos e coas conclusións 

extraídos do proceso de seguimento e avaliación, e coas propostas de mellora que se 

consideren necesarias. 

Esta memoria elaborarse analizando os resultados das diferentes intervencións levadas a 

cabo nos diferentes cursos relacionadas coa convivencia. Nas xuntas de avaliación 

informarase sobre a situación dos grupos en materia de convivencia, de se produciron 

efecto ou non as tarefas realizadas, ou se é preciso poñer en práctica outras actuacións 

ou tomar outras medidas. Estes datos poden ser obtidos polos titores, e transmitidos á 

Comisión de convivencia. Tamén poden ser os alumnos membros da Comisión os que 

fagan de “correa de transmisión” do que se refira á convivencia. 

O Consello escolar, en pleno, por proposta da súa comisión de convivencia, aprobará a 

Memoria do plan de convivencia elaborada por esta. Esta memoria formará parte da 

memoria anual do centro. 
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ANEXOS 
 

ANEXO I: EXTRACTO DAS PRINCIPAIS NORMAS 
 

1. O alumnado permanecerá no recinto escolar unha vez entre nel. Soamente poderá 

ausentarse cando o seu pai/nai, titor/a legal ou persoa autorizada, o veña buscar e cubra o 

documento pertinente. 

2.  O alumnado, deberá xustificar as ausencias mediante os documentos axeitados 

(xustificantes de organismos ou institucións pertinentes). De non ser o caso, o seu pai/nai, 

ou titor/a legal deberá solicitar unha entrevista co titor ou a xefatura de estudos para 

xustificalas. 

3. Tratarase con respecto e dignidade a toda a comunidade educativa (alumnado, pais/nais, 

profesorado, persoal non docente). 

 Está prohibida calquera manifestación de discriminación por razón de nacemento, sexo, 

raza, nivel intelectual ou social, ideoloxía, lingua, circunstancias persoais … 

 Serán sancionados aqueles actos ou comentarios que atenten contra a sensibilidade da 

comunidade educativa (xestos, linguaxe, poñer alcumes, baixarse os pantalóns, realizar 

acusacións falsas …). 

 Estará prohibida calquera manifestación intimidatoria, ou agresión física, verbal, e/ou 

xestual contra calquera membro da comunidade educativa, xa sexa de forma directa ou 

indirecta (sms, blogs, páxinas webs, redes sociais …). Tamén estará prohibido obrigar a 

outro a que as cometa. 

4. O alumnado fará uso da documentación educativa de forma axeitada. 
 

 Está prohibida a usurpación/suplantación da personalidade, falsificación, manipulación 

ou sustración de información académica. 

 O alumnado estará obrigado a amosar ás familias e profesorado a información ou 

comunicacións dirixidas a eles. 

 O alumnado debe devolver debidamente asinado ao profesorado as comunicacións que 

se enviaran á familia no prazo máximo de 48 horas desde a súa entrega. 



páx. 18  

5.  Asistirase ao centro escolar cunha vestimenta e decoro axeitados á actividade escolar. 

Estará prohibido ter posta a viseira ou carapucha durante as clases. 

6. Estará prohibido traer obxectos, substancias ou produtos que ocasionen molestias ou danos 

á comunidade educativa. 

7. Estará prohibido fumar e consumir alcohol e drogas en todo o recinto escolar e nas 

actividades extraescolares e complementarias. Tamén estará prohibido posuír, traficar e 

incitar ao consumo destas e outras substancias perxudiciais para a saúde. 

8. O móbil, aparellos electrónicos e/ou informáticos, estarán prohibidos. Soamente poderán 

utilizarse aqueles que sexan necesarios para algunha actividade escolar. Estes deberán ser 

utilizados na presenza do profesorado, que velará polo seu bo uso. 

9. Tratarase de forma coidadosa o material, mobiliario e instalacións do centro, así coma os 

bens de calquera membro da comunidade educativa. 

10. Farase uso dunha linguaxe educada, e poranse en práctica normas básicas de amabilidade e 
cortesía: 

 
o Dar os bos días, grazas, por favor... 

 
o Petar na porta antes de entrar 

 
o Deixar saír antes de entrar nunha estancia. 

 
o Baixar e subir as escaleiras pola dereita. 

 
o Manter un ton de voz, xestos e linguaxe axeitados… 

 
11. O alumnado permanecerá nas aulas entre clase e clase. Soamente poderá saír das aulas 

cando se teña que desprazar a outras estancias (Ximnasio, Aula de Educación Plástica, aula 

de Tecnoloxía, Música …), ou o profesorado así o dispoña. 

12. O alumnado estará sentado correctamente no sitio que o profesorado dispoña, non 

podendo cambiarse por propia iniciativa. 

13. O alumnado permanecerá atento e en silenzo durante as explicacións do profesorado, as 

intervencións dos compañeiros e compañeiras, ou cando outras persoas estean falando. 

Cando o alumnado queira pedir algo, facer algún comentario, levantarse … erguerá a man e 
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esperará a que se lle atenda. 
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A transgresión destas normas, dará coma resultado a tipificación de dous 

tipos de faltas: leves e graves (para máis información, véxanse as NOF). 

14.  O alumnado realizará as tarefas encomendadas polo profesorado durante as clases cunha 

actitude e postura de traballo. Estará prohibido realizar as tarefas doutra materia distinta a 

impartida nese momento, salvo que o profesorado así o permita. 

15. Será responsabilidade do alumnado traer o material necesario para as materias, e ter feitas 

as tarefas e exercicios para casa encomendados polo profesorado. 

16. O alumnado esperará ao remate da clase para gardar o material escolar. 
 

17. O alumnado procurará ir ao servizo durante os recreos. No caso de necesitar ir ao baño 

durante as clases, o alumnado pedirá permiso ao profesorado quen será o que decida se o 

deixa ir ou non. 

18. Poderase xogar naqueles momentos e lugares establecidos. 
 

o Momentos: Recreos, festividades 
 

o Lugares: Patio, pista e ludoteca. 
 

19. Poderase comer, beber, ou mascar chicle nos momentos e lugares dedicados a tal fin: 
 

o Momentos: Recreos, conmemoracións e festexos. 
 

o Lugares: Cafetería, patio. 
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ANEXO II: NORMAS DE USO DA LUDOTECA 
 
 

1. Está a disposición de todo o alumnado do centro durante os dous recreos. 
 

2. A ludoteca é un lugar para xogar sen molestar a ninguén. 
 

3. Na ludoteca non se poderá comer. 
 

4. A persoa que queira facer uso da ludoteca, terá que apuntarse na biblioteca onde se lle 

facilitará a chave. Esa persoa será a responsable de que na sala quede todo en orde. 

5. En caso de furto ou danos de xogos,  faranse responsables as rapaces que os teñan 

utilizados. 

6. Os xogos serán tratados co máximo coidado para que non se estraguen. 
 

7. O espazo e mobiliario da ludoteca manterase limpo, ordeado e en bo estado. 
 

8. Correccións. A aqueles que non cumpran estas normas poderánselle aplicar as seguintes 

correccións: 

9. Amoestación por algún membro da comisión de convivencia ou do equipo directivo. 
 

10. Obrigación de recoller os xogos,, ordear os armarios, Limpar o mobiliario ou o  espazo  

da ludoteca 

11. Reposición do material estragado. 
 

12. Acceso restrinxido á ludoteca durante un tempo establecido por Xefatura de estudos. 
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ANEXO III: NORMAS DE USO DA CAFETERÍA 
 

1. Atenderase ao alumnado exclusivamente nos recreos, nunca nos intercambios de clase. 

En horas de clase, o alumnado so poderá facer uso da cafetería coa autorización dalgún 

membro do equipo directivo. 

2. Deberase manter actitude de respecto á cola para ser atendido. 
 

3. Empregarase un ton moderado ao falar. 
 

4. O espazo e mobiliario manterase limpo, ordeado e en bo estado. 
 

5. Respectaranse as indicacións do profesorado ou do persoal non docente. 


