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O DECRETO 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 

4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da 
comunidade educativa en materia de convivencia escolar, 

establece no artigo 13 a estructura mínima do Plan de 
Convivencia. 

 
“O plan de convivencia presentará, como mínimo, a seguinte estrutura: 

 
a) A análise da situación, partindo dun diagnóstico previo da convivencia 

no centro. 

b) Os obxectivos específicos do plan de convivencia derivados da análise 

previa.  

c) Descrición das actuacións, das medidas ou dos programas que se van 

desenvolver para favorecer a convivencia, incluíndo medidas preventivas 
e de sensibilización e actuacións organizativas, curriculares e de 

coordinación, entre outras. 

d) O protocolo para a prevención, detección e tratamento das situacións 
de acoso escolar, de conformidade co establecido no artigo 30.2 da Lei 

4/2011, do 30 de xuño. 

e) Concreción, en cada unha das actuacións, das medidas ou dos 

programas, das persoas ou dos órganos responsables, das persoas 
destinatarias e dos procedementos que se van seguir para o seu 

desenvolvemento e execución.  

f) Normas de convivencia do centro, coa concreción dos dereitos e 

deberes dos diferentes membros da comunidade educativa, así como un 
protocolo que contribúa á detección ou ao incumprimento destas.  

g) Establecemento das condutas contrarias á convivencia e das 
correccións que correspondan ao seu incumprimento que, de ser o caso, 

se aplicarán, de conformidade co establecido neste decreto en 
desenvolvemento da Lei 4/2011 e demais normativa que sexa de 

aplicación. 

h) As normas específicas para o funcionamento da comisión de 
convivencia do centro, a súa composición, a periodicidade das reunións e 

o plan de actuación e, de ser o caso, da aula de convivencia inclusiva ou 
da escola de nais e pais.  

i) Mecanismos de coordinación e colaboración interna no centro, coas 
familias e con outros centros educativos ou organismos do contorno. 

j) Estratexias para realizar a difusión do plan de convivencia. 

m) Procesos de seguimento, avaliación e mellora do plan de convivencia.” 

  



 

 

 

a) A análise da situación, partindo dun diagnóstico previo da 

convivencia no centro. 

 

Feitas enquisas no curso 2018/2019 entre o alumnado e as familias podemos 

concluir que a percepción da conflicitividade no centro é a seguinte: 

ENQUISA ENTRE ALUMNADO E 

FAMILIAS 
RESPOSTAS 

Valoración da convivencia Normal 

Tipo de conflictos que se dan Entre alumnado, por pequenas cuestións. 

Donde se producen os conflictos Aulas, corredores e patios 

Conflictos máis frecuentes Conductas disruptivas na aula 

Agresións verbais entre alumnado 

Deterioro de materiais 

Propostas de mellora Traballos en equipo 

Metodoloxía activa e participativa 

Consensuar normas 

Grupos de mediación 

 

Facendo unha consideración do ocurrido en cursos pasados (partes de 

expulsións, expedientes disciplinarios, etc.) podemos chegar ás seguintes 

conclusións: 

 O clima no centro é positivo e as relacións, tanto dentro dos diferentes 

sectores da Comunidade educativa, como entre o alumnado, son 

correctas e respectuosas.  

 As condutas problemáticas máis frecuentes xeralmente corresponden a 

alumnado dos tres primeiros niveis da ESO, e ten que ver con 

incumprimentos de deberes ou faltas de carácter leve. Estes 

comportamentos eméndanse fundamentalmente co diálogo e coa 

aplicación de correccións directas do profesorado.  

 Detéctanse nestes primeiros cursos casos de alumnado con 

comportamentos disruptivos na aula, que impiden que a clase se 

desenvolva con normalidade. Non é un comportamento de enfrentamento 

ou agresivo, pero conlevan reiteradas interrupcións que obrigan a estar 

continuamente reconducindo o traballo da aula. 



 

 

 

 É preciso traballar con todo o alumnado para concienciar sobre normas 

de civismo na corresponsabilidade de todos e todas para manter o centro 

limpo. 

 A pesares de estar prohibido o uso de teléfonos móbiles no centro 

observáronse algunhas condutas incorrectas relacionadas co mal uso 

destes dispositivos. Estas situacións puntuais corrixíronse actuando en 

común acordo coas familias con sancións exemplarizantes. 

 O profesorado manifesta que o comportamento do alumnado é, 

habitualmente, bo e respectuoso. As condutas máis reprobadas polo 

profesorado foron as que teñen que ver con alumnado que ten pouco 

interese polas clases, que non traballa, que non trae o material necesario, 

que non presta atención ou que distrae aos seus compañeiros, 

interrompendo a marcha normal da clase.  

 Habitualmente atopamos familias receptivas e que colaboran para 

reconducir comportamentos, e que agradecen o traballo e a implicación 

do centro neste aspecto. A preocupación polo ambiente dentro da aula e 

polas relacións que se xeneran nas mesmas é algo que manifestan moitas 

familias nas reuniónms cos titores e titoras. 

Desde algúns departamentos tamén se incluiron algunhas suxerencias para 

mellorar o funcionamento do centro: 

 Insitir na boa orientación a alumnado e ás familias desde o primeiro curso 

da ESO, para evitar situacións nas que o alumnado amosa falta de interese 

polos estudos e, ao mesmo tempo, non ten información/orientación 

adecuada e completa sobre as súas posibles saídas profesionais.  

 Creación dunha aula de convivencia, onde o alumnado cun mal 

comportamento dentro da aula ordinaria poida traballar, permitindo o bo 

desenvolvemento da clase, e evitando así o “contaxio” de actitudes 

negativas nun mesmo grupo ou curso. 

 Ser máis exhaustivos, por parte do profesorado, á hora de penalizar ao 

alumnado cun comportamento negativo, especialmente reincidente. 

 

b) Os obxectivos específicos do plan de convivencia derivados 
desta análise previa.  

 Ofrecer maior protagonismo ó alumnado na resolución dos seus conflitos, 

formando novo alumnado mediador e axudante e coordinando estes 

servizos. 

 Plantexar a estratexia da aula de convivencia como ferramenta de xestión 

coordinada dos conflitos, para adaptala ós novos recursos e situacións. 

 Dinamizar a escola de nais/pais. 



 

 

 

 Mellorar a formación do profesorado para a xestión das emocións na aula 

e na resolución pacífica de conflitos. 

 Revisar e redactar, no marco do plano de acción titorial, actividades 

destinadas ó desenvolvemento persoal dos alumnos, os programas de 

habilidades sociais e emocionais. 

 Mellorar a convivencia a través dos deportes cooperativos e da oferta de 

ocio saudable. 

 Atención para posibles casos de aplicación de protocolo de prevención do 

acoso escolar do centro. 

 Simplificar as normas de organización e funcionamento. 

 Implicar a toda a comunidade educativa no desenvolvemento deste plan 

de convivencia para mellorar as relacións e condutas dos alumnos. 

 Promover e velar pola resolución pacífica dos conflitos que se poidan 

crear no centro, como un medio positivo e construtivo en favor da 

prevención ante distintas situacións de violencia que se poidan xerar. 

 Utilizar as medidas punitivas como último recurso para solucionar os 

problemas de convivencia, e só cando as estratexias motivadoras  e  

educativas non dean o resultado esperado. 

 Inculcar o respecto polas normas de convivencia do centro e que estas 

sexan asumidas como propias por todos os integrantes da comunidade 

educativa. 

 Facilitar a prevención, detección, seguimento e tratamento dos distintos 

conflitos que se presenten no centro, prestando especial atención os 

relacionados co acoso-maltrato, violencia de xénero, xenofobia  ou  

racismo. 

 Garantir un 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. 

 Concienciar e sensibilizar a comunidade educativa sobre a importancia 

dunha axeitada convivencia escolar e sobre os procedementos para 

mellorala e acadar un ambiente educativo que permita o óptimo 

aproveitamento dos recursos que a sociedade pon á disposición do 

alumnado. 

 Educar no respecto dos dereitos e liberdades fundamentais, na igualdade 

de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de 

trato e non discriminación das persoas. 

 Contribuír dende o ámbito da convivencia á adquisición das competencias 

básicas, particularmente das competencias social e cidadá e para a 



 

 

 

autonomía e iniciativa persoal e tamén promover unha boa xestión da 

intelixencia emocional. 

 Promover unha cultura de resolución pacífica de conflitos baseada no 

diálogo. 

 A prevención e o tratamento das situacións de acoso escolar mediante 

medidas eficaces. 

 Valorizar 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. 

 Promover actividades de formación no marco da intelixencia emocional 

orientadas ó alumnado e ó profesorado que o desexe. 

 Insistir na función de referente do profesorado e no recoñecemento das 

súas facultades para previr e corrixir as condutas contrarias á 

convivencia. 

 Mellorar o funcionamento da aula nos grupos que o precisen. 

 Mellorar a relación profesor-alumnado nos grupos onde sexa necesario 

 

c) Descrición das actuacións, das medidas ou dos programas que 

se van desenvolver para favorecer a convivencia, incluíndo 
medidas preventivas e de sensibilización e actuacións 

organizativas, curriculares e de coordinación, entre outras. 

Actuación 1: Ofrecer maior protagonismo ó alumnado na resolución 

dos seus conflitos a través da mediación escolar 

 Acordar un protocolo facendo fincapé na relación entre a mediación e as 

normas de organización e funcionamento. 

 Seleccionar e formar mediadores. 

 Crear materiais para a concienciación da comunidade educativa, tamén 

usando ás TIC. 

 Crear un blog de mediación dentro da páxina web do centro. 

 Estender a mediación escolar ás familias e ó profesorado. 

 Establecer unha hora de coordinación quincenal cos mediadores e 

mediadoras. 

 Planificar e participar tanto en actividades relacionadas coa mediación 

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

convivencia do centro, por exemplo, celebración do Día da Paz, Día da 

muller, Día dos dereitos humanos, Día dos dereitos da infancia, etc. 



 

 

 

 Dinamización das xuntas de delegados e delegadas a través do estímulo 

da figura de mediadores. 

o Temporalización das actividades: A selección do novo equipo de 

mediación e axudante será no mes de novembro. A formación 

iniciarase no mes de decembro e finalizará no mes de abril. As 

reunións de seguimento levaranse a cabo periodicamente durante 

todo o curso. 

o  Responsables: Titores, Departamento de Orientación e Equipo 

directivo 

 

Actuación 2: Revisar na estratexia da aula de convivencia como 

ferramenta de xestión coordinada dos conflitos e revisar os protocolos 

existentes. 

Plantexar unha Aula de Convivencia nas tres vertentes (Aula de reflexión, Aula 

de Traballo e Observatorio da Convivencia) co fin de adaptala á nova realidade 

e definir un modelo que fuxa das “aulas de castigo”. 

o Temporalización das actividades: Definir a aula no mes de outubro e 

establecer ao longo do curso 2019/2020 o funcionamento desta aula. 

o Responsables: equipo directivo en colaboración co departamento de 

orientación. 

 

Actuación 3: Dinamizar a escola de nais/pais. 

Seguir convocando as reunións de nais e pais interesados en escoitar e 

debater diferentes temas que lles afectan ós seus fillos e fillas: a sexualidade, 

a adolescencia, a prevención de drogodependencias, as novas tecnologías, etc. 

As actividades pódense resumir a continuación: 

 Deseño dun plan de formación para as nais e os pais, atendendo as 

preocupacións destes. 

 Enquisa inicial para detectar as temáticas de interese  

 Impulso da formación interna por parte de orientación e tamén da 

formación externa, tendo en conta os recursos da zona. 

 Acción conxunta cos centros adscritos nunha escola de pais e nais 

conxunta e coordinada con temas comúns pero especificando según 

idades do alumnado. 

o Temporalización das actividades: Reunións iniciais de 

planificación (mes de outubro) 

o Responsables: Departamento de orientación en colaboración cos 

recursos externos e a ANPA. 



 

 

 

Actuación 4: Mellorar a formación do profesorado para a xestión das 

emocións na aula e na resolución pacífica de conflitos.  

Aínda que a formación do profesorado no tocante á convivencia escolar é un 

obxectivo que se traballa trasversalmente, apostarase pola seguinte 

actividade: 

Dar pautas de traballo coa temática da convivencia escolar, ou que permita 

ensaiar metodoloxías cooperativas, grupos interactivos mixtos e comunidades 

de aprendizaxe, aprendizaxe-servizo, mediación, xestión emocional da aula, 

ou calquera outra iniciativa que poda facer mellorar ó centro. 

o Temporalización: Primeiro trimestre do curso proposta de pautas 

a aplicar no noso traballo e aplicación ao longo do curso. 

o Responsables: Departamento de orientación e todo o 

profesorado. 

 

Actuación 5. Revisar e redactar, no marco do plano de acción titorial 

actividades relacionadas coa competencia social. 

Actualización das actividades destinadas ó desenvolvemento persoal do 

alumnado. 

Búsqueda e incorporación de actividades ó plan de acción titorial da temática 

da igualdade entre homes e mulleres, racismo e xenofobia. Valerse das 

propostas que nos chegan do concello a través da OMIX e do CIM. 

o Temporalización: Proposta inicial das actividades para cada curso 

(charlas, saídas, campañas) e semanalmente a través das sesións 

de coordinación dos titores e titoras co departamento de 

orientación. 

o Responsables: Vicedirección, departamento de orientación, titores 

e titoras. 

 

Actuación 6. Mellorar a convivencia a través das distintas actividades 

que ofertamos no centro 

 Dinamizar a vida do centro con oferta de actividades lúdicas 

relacionadas con festividades, commemoracións… ou con actividades 

reivindicativas e de concienciación nas que sempre teñamos como 

criterio de actuación favorecer a convivencia e traballar desde o 

respecto 

 Convocatoria á xunta de delegados e delegadas co obxecto de buscar a 

súa implicación no deseño de actividades e de establecer responsables 

para cada actividade 

 Procurar do apoio no claustro, seguindo coa boa dinámica de implicación 



 

 

 

nas diferentes actividades. 

 Avaliación de novas propostas na xunta de delegados 

 Valorar todas as actividades propostas desde o exterior desde esta 

óptica. 

o Temporalización: Durante todo o curso 

o Responsables: Todos coordinados desde a vicedirección 

 

Actuación 7: Simplificar as normas de organización e funcionamento. 

Facer un documento sinxelo e práctico, doado de consultar e ben 

esquematizado, para que sexa unha ferramenta útil para toda a comunidade 

educativa. 

o Temporalización: Terceiro trimestre deste curso escolar 

o Responsables: Equipo directivo 

 

 
 

d) O protocolo para a prevención, detección e tratamento das 

situacións de acoso escolar, de conformidade co establecido no 
artigo 30.2 da Lei 4/2011, do 30 de xuño. 

 

Seguiremos desde o centro o protocolo publicado pola Consellería “Protocolo 
educativo para a prevención, detección e tratamento do acoso escolar e 

ciberacoso” e que se atopa accesible na páxina web educonvives.gal. 

Neste protocolo recóllense os criterios de identificación, os tipos de acoso,  as 

consecuencias do acoso, as fases de actuación que se deben seguir, as 
estratexias de prevención, algunhas referencias normativas e tamén todos os 
documentos necesarios para todo o anterior. 

No referente a fases recollemos aqui en esquema as actuacións básicas de cada 
momento: 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

e) Concreción, en cada unha das actuacións, das medidas ou dos 

programas, das persoas ou dos órganos responsables, das 
persoas destinatarias e dos procedementos que se van seguir 

para o seu desenvolvemento e execución.  

No apartado c) deste plan xa se recollen dentro de cada actuación prevista as 

medidas que se van a tomar, a temporalización e os responsables. 

Para levar acabo as medidas e actividades previstas neste pllan cóntase coas 

actuacións do profesorado-titor e do conxunto do profesorado, departamento 

de orientación e equipo directivo. Os procedementos a seguir na maioría delas 

figuran no plan de acción titorial e no protocolo oficial de actuación frente o 

acoso escolar, pero outras están indicadas dentro do plan anual do 

departamento de orientación, no plan xeral de atencion á diversidade e na 

programación anual do centro. 

Os principais destinatarios destas medidas son o noso alumnado e as súas 

familias, pero tamén o resto da comunidade educativa. 



 

 

 

 
Todos os membros da comunidade educativa son axentes responsables da 

convivencia escolar e participarán na elaboración, no desenvolvemento, no 

control do cumprimento e na avaliación do plan de convivencia e das normas 

de convivencia do centro. 

 
O consello escolar elixirá aos representantes na comisión de convivencia, 

establecerá as directrices para a elaboración do plan de convivencia e das 

normas de convivencia do centro e anualmente encargarase do seguimento e 

da avaliación dos mesmos. Poderá propor actuacións en relación coa 

convivencia para todos os sectores da comunidade educativa. 

O claustro do profesorado realizará propostas para a elaboración do plan de 

convivencia e das normas de convivencia do centro, participará na súa 

avaliación anual e proporá actuacións de carácter educativo. 

 
O equipo directivo do centro elaborará o plan de convivencia e realizará as 

actuacións derivadas do desenvolvemento, seguimento, avaliación e revisión 

do mesmo; impulsará as actividades previstas e velará pola realización destas 

e polo cumprimento das normas de convivencia. 

 

A xefatura de estudos de forma específica coordinará e dirixirá as actuacións 

establecidas no plan de convivencia do centro e nas normas de convivencia do 

centro, velando polo desenvolvemento das actuacións relativas á mellora da 

convivencia reflectidas nos distintos plans do centro. Promoverá o exercicio da 

mediación no centro e organizará a atención educativa do alumnado a que se 

lle suspendese o dereito de asistencia á clase. 

 
Os órganos de coordinación docente, no seu ámbito competencial, serán 

resresponsa- bles de incorporar nas súas actuacións as medidas e os acordos 

adoptados, de conformidade co que estableza o plan de convivencia e as 

normas de convivencia do centro. 

 

Estas medidas e acordos serán recollidos pola comisión de coordinación 

pedagóxica e polo resto dos órganos de coordinación docente para incluílos 

nos documentos institucionais do centro, concretamente nas concrecións 

curriculares de etapa, para asegurar a coherencia destes co proxecto educativo 

do centro e a programación xeral anual. 



 

 

 

 

f) Normas de convivencia do centro, coa concreción dos dereitos 
e deberes dos diferentes membros da comunidade educativa, así 

como un protocolo que contribúa á detección ou ao 
incumprimento destas.  

1.- Dereitos e deberes das nais e pais ou das titoras ou titores. 

Dereitos: 

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

educativa. 

b) A estar informados sobre o progreso da aprendizaxe e integración 

socioeducativa dos seus fillos ou fillas, para o que se lles facilitará o acceso 

ao profesorado e aos membros dos equipos directivos dos centros docentes. 

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

centros docentes. 

d) A ser oídos, nos termos previstos pola lei, nos procedementos disciplinarios 

para a imposición de medidas correctoras de condutas contrarias á 

convivencia dos seus fillos ou fillas ou pupilos ou pupilas. 

e) A participar no proceso educativo a través de consultas e outros 

procedementos de participación directa que estableza a Administración 

educativa. 

Como primeiros responsables da educación dos seus fillos ou fillas, teñen os 

seguintes deberes: 

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

colaboración co profesorado e cos centros docentes. 

b) Coñecer as normas establecidas polos centros docentes, respectalas e 

facelas respectar, así como respectar e facer respectar a autoridade e as 

indicacións ou orientacións educativas do profesorado no exercicio das 

súas competencias. 

c) Fomentar o respecto polos restantes compoñentes da comunidade 

educativa.  

d) Colaborar cos centros docentes na prevención e corrección das condutas 

contrarias ás normas de convivencia dos seus fillos ou fillas ou pupilos ou 

pupilas. 

2.- Dereitos e deberes do alumnado. 

Dereitos: 

a) Recoñécenselle ao alumnado os seguintes dereitos básicos de convivencia 

escolar, sen prexuízo dos establecidos nas leis orgánicas de educación: 

b) A recibir unha formación integral e coeducativa que contribúa ao pleno 

desenvolvemento da súa personalidade nun ambiente educativo de 

convivencia, liberdade e respecto mutuo. 



 

 

 

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

d) Á protección integral contra toda agresión física ou moral, e en particular 

contra as situacións de acoso escolar. 

e) A participar directamente no proceso educativo cando sexa consultado pola 

Administración educativa. 

f) Participar a través dos órganos regulamentarios na confección das normas 

de convivencia e na resolución pacífica de conflitos e, en xeral, a participar 

na toma de decisións do centro en materia de convivencia. 

Son deberes básicos de convivencia do alumnado: 

a) Participar e colaborar na mellora da convivencia escolar e na consecución 

dun adecuado clima de estudo no centro, respectando o dereito dos seus 

compañeiros ou compañeiras á educación. 

b) Respectar a dignidade e as funcións e orientacións do profesorado no 

exercicio das súas competencias, recoñecéndoo como autoridade 

educativa do centro. 

c) Respectar a liberdade de conciencia, as conviccións relixiosas e morais, a 

igualdade de dereitos entre mulleres e homes e a dignidade, integridade 

e intimidade dos restantes membros da comunidade educativa. 

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

docente. 

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

f) Intervir, a través das canles regulamentarias, en todo aquilo que afecte 

a convivencia dos seus respectivos centros docentes. 

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

aprendizaxe. 

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

 

3.- Dereitos e deberes do profesorado. 

Dereitos: 

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

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

b) A desenvolver a súa función docente nun ambiente educativo adecuado no 

que se preserve en todo caso a súa integridade física e moral. 

c) A participar e recibir a colaboración necesaria para a mellora da convivencia 

escolar e da educación integral do alumnado. 

d) A que se lle recoñezan as facultades precisas para manter un adecuado 

ambiente de convivencia durante as clases e as actividades e os servizos 

complementarios e extraescolares. 

e) Á protección xurídica adecuada ás súas funcións docentes. 



 

 

 

f) A participar directamente no proceso educativo cando sexa consultado pola 

Administración educativa, nos termos previstos pola lei. 

g) A acceder á formación necesaria na atención á diversidade e na conflitividade 

escolar e recibir os estímulos máis axeitados para promover a implicación do 

profesorado en actividades e experiencias pedagóxicas de innovación 

educativa relacionadas coa convivencia e a mediación. 

Son deberes do profesorado: 

a) Respectar e facer respectar as normas de convivencia escolar e a 

identidade, integridade e dignidade persoais de todos os membros da 

comunidade educativa. 

b) Adoptar as decisións oportunas e necesarias para manter un adecuado 

ambiente de convivencia durante as clases e as actividades e os servizos 

complementarios e extraescolares, corrixindo, cando lle corresponda a 

competencia, as condutas contrarias á convivencia do alumnado ou, no 

caso contrario, poñéndoas en coñecemento dos membros do equipo 

directivo do centro. 

c) Colaborar activamente na prevención, detección e erradicación das 

condutas contrarias á convivencia e, en particular, das situacións de 

acoso escolar. 

d) Informar ás nais e pais ou ás titoras ou titores sobre o progreso da 

aprendizaxe e integración socioeducativa dos seus fillos ou fillas ou 

pupilos ou pupilas, cumprindo as obrigas de dispoñibilidade dentro do 

horario establecido no centro para a atención a aqueles que lle impoña a 

normativa aplicable. 

e) Informar aos responsables do centro docente e, de ser o caso, á 

Administración educativa das alteracións da convivencia, gardando 

reserva e sixilo profesional sobre a información e as circunstancias 

persoais e familiares do alumnado. 

 

4.- Dereitos e deberes do persoal de administración e de servizos. 

Dereitos: 

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

comunidade educativa e pola sociedade en xeral no exercicio das súas 

funcións. 

b) A desenvolver as súas funcións nun ambiente adecuado no que se preserve 

en todo caso a súa integridade física e moral. 

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

escolar. 

d) Á protección xurídica adecuada ás súas funcións. 

e) A participar directamente no proceso educativo cando sexa consultado pola 

Administración educativa, nos termos previstos na lei. 



 

 

 

Son deberes do persoal de administración e de servizos: 

a) Respectar e colaborar, no exercicio das súas funcións, para facer que 

se respecten as normas de convivencia escolar e a identidade, 

integridade e dignidade persoais de todos os membros da 

comunidade educativa. 

b) Colaborar activamente na prevención, detección e erradicación das 

condutas contrarias á convivencia e, en particular, das situacións de 

acoso escolar. 

c) Informar aos responsables do centro docente e, de ser o caso, á 

Administración educativa das alteracións da convivencia, gardando 

reserva e sixilo profesional sobre a información e as circunstancias 

persoais e familiares do alumnado. 

d) Gardar sixilo e confidencialidade respecto das actuacións 

relacionadas co ámbito educativo das que teña coñecemento. 

 

PROCEDEMENTOS E MEDIDAS CORRECTORAS. 

-As correccións que se apliquen polo incumprimento das normas de 

convivencia terán un carácter educativo e recuperador, garantirán o respecto 

dos dereitos do resto do alumnado e procurarán a mellora da convivencia no 

centro docente. 

-Ningún alumno ou alumna poderá ser privado do exercicio do seu dereito á 

educación, nin, no caso da educación obrigatoria, do seu dereito á 

escolaridade. Para estes efectos, non se entenderá como privación do dereito 

á educación a imposición das correccións previstas nesta sección que supoñen 

a suspensión da asistencia ás clases ou o cambio de centro. 

-Non se poderán impoñer correccións contrarias á integridade física e á 

dignidade persoal do alumnado. 

-A imposición das correccións previstas nesta sección respectará a 

proporcionalidade coa conduta do alumnado e deberá contribuír á mellora do 

seu proceso educativo. 

-Terase en conta a idade do alumnado e as demais circunstancias persoais, 

familiares e sociais. Para estes efectos, poderase solicitar os informes que se 

consideren necesarios sobre as mencionadas circunstancias e recomendar, de 

ser o caso, ás nais e pais ou ás titoras ou titores ou ás autoridades públicas 

competentes a adopción das medidas necesarias. 

-O diálogo e a conciliación serán as estratexias habituais e preferentes para a 

resolución de conflitos no ámbito escolar. 

-Nos casos en que fose necesario, darase orientación psicopedagóxica ou 



 

 

 

requerirase asistencia terapéutica. 

-Como complemento das medidas correctoras previstas nesta sección, o 

Departamento de Orientación, en colaboración co profesorado titor e as 

familias, elaborará e desenvolverá un programa de habilidades sociais dirixido 

ao alumnado que incorra reiteradamente en condutas disruptivas, coa 

finalidade de mellorar a súa integración no centro docente. Así mesmo, 

elaborará e desenvolverá un programa de habilidades sociais para aquel 

alumnado que, como consecuencia da imposición das medidas correctoras 

previstas nesta sección, se vexa temporalmente privado do seu dereito de 

asistencia ao centro.  

-Co alumnado menor de idade, as familias deberán ter puntual información 

sobre as correccións de condutas que lles afecten. 

-Serán obxecto de corrección disciplinaria as condutas contrarias ás normas 

de convivencia realizadas polo alumnado dentro do recinto escolar ou durante 

o desenvolvemento de actividades complementarias e extraescolares. 

-Así mesmo, poderán corrixirse disciplinariamente as condutas do alumnado 

que, aínda que realizadas fóra do recinto escolar, estean motivadas ou 

directamente relacionadas coa vida escolar e afecten aos seus compañeiros ou 

compañeiras ou a outros membros da comunidade educativa e, en particular, 

as actuacións que constitúan acoso escolar e as posibles condutas contrarias 

ás normas de convivencia realizadas mediante medios electrónicos, 

telemáticos ou tecnolóxicos que teñan conexión coa actividade escolar. 

 

g) Establecemento das condutas contrarias á convivencia e das 
correccións que correspondan ao seu incumprimento que, de ser 

o caso, se aplicarán, de conformidade co establecido neste 
decreto en desenvolvemento da Lei 4/2011 e demais normativa 

que sexa de aplicación. 

As condutas contrarias á convivencia, tipificadas como faltas, clasifícanse en: 

 

-Condutas leves contrarias á convivencia. 

 

-Condutas gravemente prexudiciais para a convivencia. 

 

De acordo co establecido no artigo 28 da Lei 4/2011, do 30 de xuño, 

considérase acoso escolar calquera forma de vexación ou malos tratos 

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

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

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



 

 

 

consideración as condutas realizadas a través de medios electrónicos, 

telemáticos ou tecnolóxicos. 

 

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

constitutivos de delito ou falta penal, a dirección do centro poñerao en 

coñecemento da Administración educativa e dos corpos de seguridade 

correspondentes, ou do Ministerio Fiscal, sen prexuízo de tomar as medidas 

preventivas oportunas. 

 

1. CONDUTAS LEVES CONTRARIAS Á CONVIVENCIA. 

Considéranse condutas leves contrarias á convivencia: 

a) As condutas tipificadas como agresión, inxuria ou ofensa, os actos de 

indisciplina, os actos inxustificados e as actuacións perxudiciais que non 

alcancen a gravidade. 

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. 

c) A inasistencia inxustificada a clase e as faltas reiteradas de puntualidade. 

d) A reiterada asistencia ao centro sen o material e equipamento preciso para 

participar activamente no desenvolvemento das clases. 

e) Dificultar o desarrollo normal da clase. 

f) Non participar con atención e esforzo nas actividades da aula. 

g) Durante a realización de actividades de avaliación académica, non seguer 

as directrices específicas do profesorado. 

 

2. CONDUTAS GRAVEMENTE PERXUDICIAIS 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 pola lei. 

f) A suplantación de personalidade en actos da vida docente e a falsificación, 

alteración ou substracción de documentos académicos. 

g) Os danos graves causados de forma intencionada ou por neglixencia grave 

ás instalacións e aos materiais dos centros docentes, incluídos os equipos 

informáticos e o software, ou aos bens doutros membros da comunidade 

educativa ou de terceiros, así como a súa substracción. 

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 requiridos. 

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

convivencia. 

l) O incumprimento das sancións impostas. 

 

3.  PRESCRICIÓN DAS CONDUTAS CONTRARIAS Á CONVIVENCIA. 

As condutas gravemente prexudiciais para a convivencia prescriben aos catro 

meses da súa comisión e as condutas leves contrarias á convivencia, ao mes. 

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. 

 

En 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 reiniciarase o 

cómputo do prazo de prescrición no caso de producirse a caducidade do 

procedemento. 

 

4. MEDIDAS CORRECTORAS DAS CONDUTAS LEVES CONTRARIAS Á 

CONVIVENCIA. 

As condutas leves contrarias á convivencia poden ser corrixidas coas seguintes 

medidas correctoras: 

a) Amoestación privada ou por escrito. 

b) Comparecencia inmediata ante a xefatura de estudos. 



 

 

 

c) Realización de traballos específicos en horario lectivo. 

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

ao desenvolvemento das actividades do centro. 

e) Suspensión do dereito a participar nas actividades complementarias ou 

extraescolares do centro por un período de ata dúas semanas. 

f) Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases por un período 

de ata tres días lectivos. Durante o tempo que dure a suspensión, o alumnado 

deberá realizar os deberes ou traballos que se determinen para evitar a 

interrupción no proceso formativo. 

g) Suspensión temporal do dereito de asistencia ao centro por un período de 

ata tres días lectivos. Durante o tempo que dure a suspensión, o alumnado 

deberá realizar os deberes ou traballos que se determinen para evitar a 

interrupción no proceso formativo. 

h) A imposición de medidas correctoras de condutas leves contrarias á 

convivencia levarase a cabo por: o profesorado, a titora ou titor, a xefatura 

de estudos ou a dirección do centro, segundo a clase de corrección que se 

aplique. 

i) As medidas correctoras das condutas leves contrarias á convivencia 

prescriben aos catro meses da súa imposición. 

 

5. MEDIDAS CORRECTORAS DAS CONDUTAS GRAVEMENTE 

PERXUDICIAIS PARA A CONVIVENCIA. 

As condutas gravemente perxudiciais serán corrixidas coas seguintes 

medidas corectoras: 

a) Realización, dentro ou fóra do horario lectivo, de tarefas que contribúan á 

mellora e ao desenvolvemento das actividades do centro. 

b) Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou 

complemen- tarias do centro por un período de entre dúas semanas e un 

mes. 

c) Cambio de grupo. 

d) Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases por un período 

de entre catro días lectivos e dúas semanas. Durante o tempo que dure a 

suspensión, o alumnado deberá realizar os deberes ou traballos que se 

determinen para evitar a interrupción no proceso formativo. 

e) Suspensión temporal do dereito de asistencia ao centro por un período de 

entre catro días lectivos e un mes. Durante o tempo que dure a suspensión, 

o alumnado deberá realizar os deberes ou traballos que se determinen para 

evitar a interrupción no proceso formativo. 

f) Cambio de centro. 

 

 

Aquelas condutas que atenten contra a dignidade persoal doutros membros da 

co- munidade educativa que teñan como orixe ou consecuencia unha 

discriminación ou acoso baseado no xénero, orientación ou identidade sexual, 



 

 

 

ou unha orixe racial, étnica, relixiosa, de crenzas ou de discapacidade, ou que 

se realicen contra o alumnado máis vulnerable polas súas características 

persoais, sociais ou educativas, terán a cualificación de condutas gravemente 

prexudiciais e levarán asociadas como medidas correctoras as establecidas e) 

ou f) . 

 

As medidas correctoras previstas para as condutas gravemente prexudiciais 

para a convivencia nos centros docentes prescriben ao ano da firmeza en vía 

administrativa da resolución que as impón. 

 

7. PROCEDEMENTOS DE CORRECCIÓN DAS CONDUTAS GRAVEMENTE 

PREXUDICIAIS PARA A CONVIVENCIA. 

-As medidas correctoras de condutas gravemente prexudiciais para a 

convivencia só se poden impoñer logo da instrución dun procedemento 

corrector, que poderá realizarse mediante dous procedementos diferentes: 

conciliado ou común. 

 

-Correspóndelle á dirección do centro decidir a instrución e o procedemento 

que se vai seguir en cada caso, logo da recollida da necesaria información, e 

tendo en conta as características concretas da conduta que se vaia corrixir, as 

circunstancias da mesma, as carfacterísticas do alumnado e os seus 

antecedentes en relación coa convivencia. 

 

-A dirección do centro informará ao profesorado titor e ao consello escolar das 

condutas gravemente prexudiciais para a convivencia que fosen corrixidas. 

 

No centro docente quedará constancia da corrección das condutas gravemente 

prexudiciais para a convivencia coa finalidade de apreciar a reincidencia de 

condutas, de ser o caso. 

 

8. CIRCUNSTANCIAS QUE ATENÚAN A RESPONSABILIDADE. 

a) O recoñecemento espontáneo da incorreción da conduta e a reparación 

espontánea dos danos producidos. 

b) A falta de intencionalidade. 

c) A petición de excusas. 

 

9. CIRCUNSTANCIAS QUE AGRAVAN A RESPONSABILIDADE. 

a) A existencia de intencionalidade ou reiteración nas condutas. 

b) A difusión por calquera medio, incluídos os electrónicos, telemáticos ou 

tecnoló- xicos, da conduta, das súas imaxes ou da ofensa. 

c) A natureza dos prexuízos causados. 

d) O carácter especialmente vulnerable da vítima da conduta. 

 



 

 

 

 

10.  REPARACIÓN DE DANOS CAUSADOS. 

O alumnado está obrigado a reparar os danos que cause, individual ou 

colectivamente, de forma intencionada ou por neglixencia, ás instalacións e 

materiais dos centros, incluídos os equipamentos informáticos e o software, e 

aos bens doutros membros da comunidade educativa, ou a facerse cargo do 

custo económico da súa reparación. Así mesmo, está obrigado a restituír o 

subtraído ou, se non fose posible, a indemnizar o seu valor. As nais e pais ou 

as titoras ou titores legais serán responsables civís nos termos previstos pola 

lexislación vixente. 

 

Cando se incorra en condutas tipificadas como agresións físicas ou morais, 

deberá re- pararse o dano moral causado mediante a presentación de escusas 

e o recoñecemento da responsabilidade dos actos, ben en público ou en 

privado, segundo corresponda pola natureza dos feitos, e de acordo co que 

determine a resolución que impoña a corrección da conduta. 

O réxime de responsabilidade e reparación de danos é compatible coas 

correccións disciplinarias que, de ser o caso, correspondan. 

 

h) As normas específicas para o funcionamento da comisión de 
convivencia do centro, a súa composición, a periodicidade das 

reunións e o plan de actuación e, de ser o caso, da aula de 
convivencia inclusiva ou da escola de nais e pais.  

A comisión de convivencia do noso centro constituiuse o 27 de marzo de 

2019, no seo do consello escolar, integrando o principio de igualdade entre 

mulleres e homes de todos os sectores da comunidade educativa. Constituiuse 

co director, 2 representantes do alumnado, 3 representantes do profesorado, 

incluíndo a xefa do Departamento de Orientación, 2 representantes das 

familias e 1 representante do personal de administración e servizos. Será 

presidida polo director del centro e unha das persoas integrantes actuará como 

secretaria ou secretario, levantardo acta das reunións: 

 Director: Modesto  

 Alumnado: Daniela e David 

 Familias: José Antonio e Flora 

 Profesorado: Paula, Loli e Manuel 

 Administración: Paz 

-Normas específicas de funcionamento.- Terá carácter consultivo e 

desempeñará as súas funcións por delegación do consello escolar, para facilitar 

o cumprimento das competencias que este ten asignadas en materia de 

convivencia escolar e velará pola correcta aplicación do disposto na lexislación 

educativa, no plan de convivencia e nas normas de convivencia do centro. 

-Periodicidade das reunión.- Alomenos realizaranse tres reunións anuais de 

carácter ordinario, unha por trimestre, e con carácter extraordinario cantas 

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



 

 

 

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

-Plan de actuación.- A comisión de convivencia exercerá por delegación do 

consello escolar as seguintes funcións: 

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

comunidade educativa de cara ao desenvolvemento e seguimento do citado 

plan. 

b) Adoptar as medidas preventivas necesarias para garantir os dereitos de 

todos os membros da comunidade e o cumprimento das normas de 

convivencia do centro. 

c) Impulsar accións dirixidas á promoción da convivencia, especialmente o 

fomento de actitudes para garantir a igualdade entre mulleres e homes, a 

igualdade de trato de todos os membros da comunidade educativa e a 

resolución pacífica de conflitos. 

d) Propor ao consello escolar as medidas que considere oportunas para 

mellorar a convivencia, así como dar conta a este, cando menos dúas veces 

ao longo do curso, das actuacións desenvolvidas e das correccións e medidas 

disciplinarias impostas. 

e) Propor á dirección do centro as persoas que poidan formar parte do equipo 

de mediación. 

f) Coñecer o cumprimento efectivo das correccións e medidas correctoras nos 

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

cumprimento da normativa vixente. 

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

h) Elaborar unha memoria anual sobre a análise da convivencia e 

conflitividade no cen- tro, na cal se reflictan as iniciativas no ámbito do centro 

sobre a materia. Este informe será trasladado ao consello escolar do centro e 

ao correspondente servizo territorial de Inspección Educativa. 

i) Aqueloutras que lle sexan encomendadas polo consello escolar do centro 

docente ou polo órgano da Administración educativa con competencias na 

materia. 

 

Cando a comisión de convivencia o considere oportuno, e co obxecto de que 

informen no ámbito das súas respectivas competencias, poderá solicitar o 

asesoramento do profesorado titor relacionado co tema que se analice, do 

educador ou  educadora social do concello onde estea o centro educativo ou 

doutros profesionais do sector. 

 

i) Mecanismos de coordinación e colaboración interna no centro, 

coas familias e con outros centros educativos ou organismos do 
contorno. 

1. Coordinación e colaboración interna no centro 

O equipo directivo debe favorecer un bo clima de centro, facendo prevención, 

pero tamén intervindo e resolvendo aquelas problemáticas que poden 

condicionar a convivencia, que poden vir dando os distintos sectores de 



 

 

 

poboación (profesorado, alumnado, familias, persoal de administración en 

servizos). Os mecanismos de coordinación estableceranse dende os 

procedementos habituais: Comisión de Coordinación Pedagóxica, Claustro de 

profesorado e Consello Escolar. Ademais de aquelas reunións que sexa preciso 

levar a cabo partido da iniciativa propia dirección do centro ou por demanda dos 

membros da comunidade educativa. Cada membro do equipo directivo debe 

favorecer a convivencia no centro educativo, a dirección, a vicedirección, a 

xefatura de estudos e a secretaría, cada un dentro do seu ámbito de 

competencias, sendo sempre a última responsable a dirección. 

Os distintos departamentos didácticos, baixo a coordinación dun xefe de 

departamento, tamén manterán espazos e tempos para a coordinación e a 

colaboración, deixando reflectindo nas súas programacións didácticas un 

apartado relativo a convivencia ou a forma de integrar contidos de xeito 

transversal. Dende as CCP, os xefes de departamento establecerán as liñas de 

actuación a seguir no plan de convivencia. 

O departamento de orientación debe asesorar en todo momento e favorecer os 

procesos de coordinación e colaboración, participando activamente en materia 

de convivencia. 

O claustro de profesorado estará implicado e participará en todas aquelas 

actividades de convivencia que se consideren oportunas, a nivel complementario 

e extraescolar, buscando un ambiente de colaboración que influirá 

positivamente, sobre todo no alumnado e nas familias. 

 

2. Coordinación e colaboración coas familias 

O centro establecerá mecanismos de coordinación formais coas familias na 

representación do Consello Escolar. 

Por outro lado, trataremos que haxa unha Asociación de Nais e Pais de alumnado 

(ANPA) para que as familias poidan ter esta canle de participación para a vida 

do centro. O centro ten que levar a cabo actuacións de formación coas familias 

dende dita asociación para tratar aqueles temas que poden ser de preocupación 

para estas, como no caso do acoso escolar ou ciberacoso. Para elo contamos 

coa colaboración de axentes externos como por exemplo o Plan Director. 

Dende o comezo de cada curso, estableceranse reunións coas familias dos 

alumnos e alumnas, en especial co alumnado novo, sobre todo na ESO, para 

informar sobre a organización e funcionamento do centro. Ademais destas 

reunión se lles comunicará as vías de coordinación  e colaboración do centro, 

valoradas sempre como moi necesarias, coas horas de atención ás familias do 

profesorado, un espazo de atención as familias e posibilidade de derivar 

calquera actuación cara o departamento de orientación coa coordinación dos 

titores e titoras. 

 

3. Coordinación e colaboración cos centros adscritos 



 

 

 

Durante todo o curso escolar haberá coordinación e colaboración cos centros 

adscritos, o CEIP Mnuel Padín Truiteiro e o CEIP de Pontesampaio, con algún 

proxecto de colaboración para favorecer o sentimento de pretensa a unha 

comunidade educativa máis ampla. En principio para cada curso escolar 

estableceremos algunhas liñas de traballo común (con alumnado e con familias) 

para favorecer desde cada ámbito esa visión de conxunto. Destácase a acollida 

do alumnado ao comezo de curso, a reunión coas familias ou a asignación dos 

grupos e tutorías en 1º da ESO seguindo indicacións dos centros adscritos. Pero 

será sobre todo durante o segundo trimestre onde se farán varias actuacións 

cos centros adscritos, sobre todo co alumnado que ven novo ao instituto: 

 

4. Coordinación con outros organismos ou asociacións 

O IES de Soutomaior mantén boas relacións coa OMIX do concello de 

Soutomaior, que cada ano nos ofertas múltiples actividades para o alumnado. 

Desde a vicedirección coordínanse estas actividades para situalas no mellor 

momento do curso e para buscar as franxas de idade máis axeitadas para cada 

unha. 

O Concello, a Deputación, a Xunta, organizacións privadas sen ánimo de lucro, 

Garda Civil (Pla Director,...) e outros organismos colaboran co centro para a 

formación, mediación, control...de cuestións relacionadas coa convivencia. 

 

 

j) Estratexias para realizar a difusión do plan de convivencia. 

O Plan de convivencia e as súas modificacións darase a coñecer: 

 A todos os membros da comunidade educativa a través da páxina web 

do centro. 

 Por correo electrónicoa todo o profesorado e persoal non docente. 

 Dende a acción titorial traballaranse aqueles contidos do plan de 

convivencia que teñan relación máis directa co alumnado: normas de 

convivencia, resolución de conflitos de maneira pacífica, o perigo do 

acoso, etc. 

 Dende as distintas materias traballaranse contidos transversais 

relacionados coa convivencia. 

 

m) Procesos de seguimento, avaliación e mellora do plan de 
convivencia.  

O equipo directivo do centro, o claustro e o consello escolar, a través da 

comisión de convivencia, velarán polo cumplimento das normas establecidas. 

O seguemento do plan correrá a cargo da Comisión de Convivencia. A 



 

 

 

avaliación realizarase de maneira contínua, mediante a observación, 

intercambio de opinións e cuantificación de indicadores entre os diferentes 

sectores da comunidade educativa, ao longo do ano. 

O consello escolar aprobará a memoria do plan de convivencia, que quedará 

reflexada na memoria anual do centro, e servirá de referencia para as 

oportunas modificacións do presente Plan de Convivencia. Na devandita 

memoria reflexarase: 

1. O grao de implicación dos diferentes sectores da comunidade 

educativa. 

2. O grao de desenvolvemento das actividades propostas. 

3. As Incidencias no centro, distribuidas por niveis educativos. 

4. As medidas adoptadas. 

5. A resolución de conflitos xenerados. 

6. Os casos de acoso escolar detectados. 

7. As propostas de mellora. 
 

 


