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0.- Acerca da linguaxe empregada neste documento 

Empregaranse preferentemente termos que inclúan ambos xéneros pero, no caso de 

non ser posible, por economía lingüística, utilizarase o masculino como termo non 

marcado, agás que a situación comunicativa requira facer explícitos ambos xéneros. 

1.- Análise da situación partindo dun diagnóstico previo. 

O ambiente e o clima de convivencia no centro é, en xeral bo, aínda que mellorable. 

As situacións que puntualmente provocan algúns conflitos adoitan ser:  

● Desinterese de certo alumnado polo traballo nalgunha materia.  

● Desinterese de certo alumnado por continuar estudos.  

● Falta de puntualidade, sobre todo nas primeiras horas.  

● Absentismo (en diminución progresiva nos últimos cursos).  

● Falta do material necesario para traballar na aula.   

● Agresións físicas ou verbais e ameazas (moi poucos casos).  

● Actitudes irrespectuosas ou desafiantes cara o profesorado (moi poucos casos).  

Dado que no instituto hai un equipo de mediación utilizouse en ocasións a figura 

dos mediadores compañeiros para a resolución de desavinzas entre iguais, con resultado 

positivo. 

2.- Obxectivos 

● Facilitar aos órganos de goberno e ao profesorado instrumentos e recursos en 

relación coa promoción da cultura de paz, a prevención da violencia e a mellora da 

convivencia e o clima social do centro e das aulas. 

● Concienciar e sensibilizar á comunidade educativa sobre a importancia dunha 

adecuada convivencia escolar e sobre os procedementos para mellorala.  

● Fomentar no noso instituto os valores, as actitudes e as prácticas que permitan 

mellorar o grao de aceptación e cumprimento das normas e avanzar no respecto á 

diversidade e no fomento da igualdade entre homes e mulleres.  
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● Facilitar a prevención, detección, tratamento, seguimento e resolución de conflitos 

que puidesen darse no centro, e aprender a utilizalos como fonte de experiencia de 

aprendizaxe.  

● Facilitar a prevención, detección e eliminación de todas as manifestacións de 

violencia, especialmente da violencia de xénero e das actitudes e comportamentos 

xenófobos e racistas.  

●  Facilitar a mediación para a resolución pacífica dos conflitos. 

3.- Descricións das actuacións. 

a.- Medidas preventivas: de acollida e sensibilización  

O plan de acollida inclúe actuacións de acollida para: 

– Alumnado de 6º de EP (de centros adscritos e non adscritos): a 

matriculación, información ás familias, recollida de datos e 

comunicación coas familias. 

– A recepción deste alumnado. 

– O primeiro día de clase. 

– A incorporación tardía.  

– Acollida ao novo profesorado. 

– Acollida ás familias.  

– Alumnado de acollida: formación e función. 

b.- Para promover a convivencia, o diálogo, a cultura de paz. 

➢ Tratamento por parte dos titores, na hora de titoria, dos conflitos que vaian 

xurdindo na aula, consensuando con seus alumnos as medidas a adoptar para o 

cese dos mesmos, coidando o anonimato das persoas afectadas. 

➢ Traballaranse as habilidades sociais e estratexias para aprender a afrontar 

conflitos de forma construtiva (medidas recollidas recollidas no Plan Titorial). 

➢ Medidas para acoller ao alumado novo e medidas de estratexias de 

comunicación coas familias con descoñecemento da lingua vehicular. 

(establecidas no Plan de Acollida) 
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c.- Para promover a igualdade de xénero. 

➢ Charlas de Educación afectivo-sexual para alumnado da ESO, favorecendo 

unas relacións de igualdade e non sexistas. 

➢ Exposicións e outras actividades ao redor do Día contra a violencia de xénero 

nas que participan alumnado das diferentes etapas educativas do Instituto. 

➢ Celebración do día internacional da muller traballadora con conferencias, 

traballos,  exposicións, .... 

d.- Para a prevención de condutas contrarias á convivencia 

➢ Dar a coñecer as normas de convivencia a toda a comunidade educativa: 

• Aos alumnos na primeira clase de titoria (ESO) e na primeira clase co titor. (en 

Bac) así como na primeira xunta de delegados. 

• As familias: na primeira reunión co titor e por Abalar enviarase o enlace do 

documento publicado na web 

• Ao profesorado. No manual do profesorado que se lle envía ao principio de cada 

curso. 

➢ Creación da figura do docente padriño 

Coa fin de incrementar a atención individualizada e o apoio emocional que garanta un 

mínimo imprescindible para o normal desenvolvemento da autoimaxe e autoestima en 

alumnado con este tipo de carencias, crearase a figura do docente padriño que estará 

especialmente atento con ese alumnado apadriñado/amadriñado.  

➢ Instaurar campañas de sensibilización entre o alumnado: 

a)  Decálogo de dereitos e deberes para o novo alumnado e as súas familias. 

b) Educación en valores: charla anual para o alumnado sobre un determinado valor a 

traballar no centro durante o curso nas horas de titoría. Cada ano un valor diferente (a 

tolerancia, a igualdade, a solidariedade, o respecto, a honestidade, a responsabilidade, o 

bondade, o perdón, a xustiza,…). 

c) Concurso ANUAL Póster á Convivencia: Cada clase deseñará un póster relacionado 

con este tema nas horas de titoría. Selección da mellor opción para imprimir e distribuír 

polo centro, cun premio financiado polo centro para os gañadores que fomente a 
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convivencia (entradas para o cine, para un evento deportivo ou exposición para todos 

os da clase gañadora, etc.) fóra do horario lectivo. 

e.- Para a prevención,  detección e tratamento do acoso escolar. 

Actividades para a sensibilización fronte a casos de acoso e intimidación entre iguais, 

dirixidas á COMUNIDADE EDUCATIVA (sobre todo/tamén pais e profesores, non só 

alumnos) a través de charlas. 

f.- Para a prevención do absentismo 

Aplicación rigorosa do protocolo de absentismo 

Para o control da ausencia do alumnado procederase da seguinte maneira: 

● Os retrasos do alumnado e as faltas de asistencia serán controladas polos 

profesores de cada materia, quen deberán rexistrar ditas faltas de asistencia e 

puntualidade diariamente no XADE, para que poidan ser comunicadas as familias. 

● O control das faltas de asistencia do alumnado participante nunha actividade 

extraescolar será responsabilidade do profesorado acompañante e, no caso do 

alumnado que non participase nela, do profesor titular da materia na(s) 

clase(s)correspondente(s). 

● O profesorado de garda controlará as faltas de asistencia dos grupos, cuxo 

profesor está ausente. Deberá recoller por escrito o nome do alumnado ausente e o 

grupo ao que pertence, e deixar, ao rematar a sesión, dita relación na bandexa que 

hai no mostrador das oficinas para esa fin. 

● As faltas de asistencia deben ser xustificadas polas familias ou titores legais do 

alumnado, segundo o modelo disposto polo centro nun prazo dunha semana dende 

a súa notificación. Pasado este período, non se xustificaran, salvo circunstancias 

excepcionais. 

● A comunicación verbal dos responsables do alumno ao instituto, tanto telefónica 

como presencial, servirá como xustificación provisional. 

● Con carácter xeral, teñen a consideración de xustificables as seguintes faltas de 

asistencia a clase do alumnado: 
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• Citacións que impliquen un deber inescusable, sendo xustificable o 

tempo necesario. 

• Morte ou enfermidade grave dun familiar de primeiro ou segundo 

grao. 

• Tramitación de documentos oficiais, presentación a exames e 

probas oficiais ou similares, sendo xustificable o tempo necesario. 

• Indisposicións, podendo ser xustificables ata un máximo de 2 días 

lectivos. 

• Enfermidade, sendo xustificable o tempo de prescrición médica. 

No caso de faltas de asistencia a clase do alumnado non contempladas no  apartado 

anterior, quedará a criterio do centro educativo a consideración das excepcionais 

circunstancias que concorran para a súa xustificación ou non. 

A aceptación dos xustificantes é competencia do titor, que poderá pedir que sexan 

apoiados polo testemuño verbal das familias do alumnado ou mesmo por documentos 

oficiais, especialmente cando as ausencias sexan prolongadas ou se produzan 

reiteradamente, ou se dubide da autenticidade dos devanditos xustificantes. 

Semanalmente contabilizará o titor as faltas de asistencia e de puntualidade do seu 

grupo. Se observa que un alumno acumulou numerosas faltas de puntualidade 

inxustificadas, poñerao en coñecemento da Xefatura de estudos para que se lle o corrixa 

coa medida pertinente; e contabilizará o número de faltas de asistencia sen xustificar para 

iniciar se procede, no caso do alumnado da ESO, o protocolo de absentismo. 

As familias dispoñerán de información sobre as faltas de puntualidade e asistencia 

dous seus fillos, diariamente, por medio da aplicación da Consellería de Educación 

AbalarMóbil.  

Cando as faltas de asistencia a clase do alumnado da ESO presenten dificultades para a 

súa xustificación ou cando se incremente de forma significativa o número de faltas sen 

xustificar, o titor convocará á familia ou aos titores legais do alumno a unha reunión, coa 

finalidade de analizar a situación que se está a producir e tratar de corrixila. No caso de que 

non se corrixa dita situación iniciarase o protocolo de absentismo establecido. 
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Respecto  ás  faltas  de  asistencia  sen  xustificar  do  alumnado  de  bacharelato,  cada 

departamento establecerá as consecuencias que ditas faltas poidan implicar. 

4.- Medidas. 

a)  Organizativas: 

➢ Directrices para a creación das titoría entre iguais (TEA) 

Creación dun grupo de traballo para o curso 2021-22 para a formación de mediadores 

profesores- alumnos. 

➢ Mecanismos de coordinación entre o centro, as familias e o contorno escolar  

Favorecer a colaboración das familias co centro educativo coa súa participación nos 

procesos relativos aos temas de convivencia: 

Establecemento dun sistema de comunicación recíproco, áxil e eficaz para estes temas 

coas familias, fomentando o diálogo a educación en valores. 

Organización de entrevistas individualizadas coas familias do alumnado con maior 

risco ou vulnerabilidade, fomentando o diálogo. 

Planificar accións formativas concretas dende o centro hacia colectivos específicos de 

familias, incluídas as de habilidades sociais de comunicación e resolución de conflitos. 

➢ Creación dunha escola de familias (ou de pais/nais/Avos):  

Para fomentar un modelo relacional de xestión da convivencia no centro, traballando a 

convivencia e o clima escolar tanto de modo preventivo como de resolución dos conflitos 

que poidan xurdir en colaboración co  centro, con reunións periódicas (mínimo unha por 

trimestre). 

➢ Normas de convivencia de cada aula  

O profesorado de cada grupo, coordinados  polo titor, é o equipo responsable, en 

primeira instancia, da prevención dos conflitos e do cumprimento das normas de 

convivencia na aula.  
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Cada grupo deberá elaborar e consensuar as súas propias normas, independientemente 

das normas de convivencia do Centro (non poden ser contrarias ás recollidas no NOFC ou 

no Decreto de convivencia.) 

Os requisitos para estas normas deberían ser: 

• Non ir en contra de normas do centro 

• Concretar medidas referentes ao coidado da aula e do seu material, aforro 

enerxético e limpeza. 

b) Medidas reeducadoras: 

i. De habilidades sociais  

ii. De igualdade entre homes e mulleres 

iii. De mediación  

iv. De autoestima  

v. De dinámica de grupos 

Non plan de Acción Titorial e no Plan de mediación estableceranse os programas 

concretos de actuación para traballar cada un dos ítems anteriores.  

c)  Medidas correctoras. 

➢ Funcionamento da aula de atención educativa e convivencia 

A función da aula é atender ao alumnado que por problemas de conduta non pode 

permanecer na aula.  

Estará atendida polo  profesorado de garda.  

O alumno derivado á aula debe levar sempre a ficha de derivación cuberta polo 

profesor no que se indique o nome do alumno, a data e sesión, o motivo da expulsión da 

aula e o traballo que se lle encomenda.  

O tempo para realizar as tarefas durante a súa permanencia nela non excederá o tempo 

que dure a sesión lectiva en que se producise a conduta inadecuada. 

O profesor de garda debe cubrir a ficha de rexistro de traballo e actitude e entregaralle 

a ficha de reflexión ao alumno, que lle entregará ao titor ou titora do alumno.  
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O alumno debe entregar a ficha de reflexión ao titor  ao día seguinte da expulsión.  

As familias ou as persoas titoras legais do alumnado remitido a esta aula serán 

informadas, mediante a aplicación XADE/Abalarmovil e copia do informe do profesor 

cada vez que asistan á referida aula, e indicaráselles o motivo desa remisión. 

A xefatura de estudos levará un rexistro do alumnado derivado, o profesorado que o 

deriva e os motivos. 

5.- Concreción das persoas e órganos responsables para cada unha das 

medidas e dos programas  

Para levar a cabo as medidas e actividades previstas neste plan cóntase coas  

actuacións do profesorado, dos titores e do conxunto do profesorado, departamento de 

orientación e equipo directivo. 

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 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 
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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 

responsables 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. 

6.- Normas para o funcionamento da Comisión de Convivencia 

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 reunións.- 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: 
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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) 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 ao correspondente servizo 

territorial de Inspección Educativa. 

h) 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 ou doutros profesionais do sector. 

7.- Difusión, seguimento, avaliación e mellora do plan de Convivencia. 

Para levar a cabo este plan precísase da participación activa do alumnado, a 

colaboración das familias e da complicidade e traballo do equipo de profesores. 

Unha vez aprobado polo Claustro e o Consello Escolar, difundirase a todos os 

membros da comunidade escolar utilizando todos os medios dispoñibles. 
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Publicarase na páxina web do centro e adicaranse sesións de titoría específicas para 

que o alumnado o coñeza. 

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

convivencia, velarán polo cumprimento das normas establecidas. 

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

realizarase de maneira continua, 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, distribuídas 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. 

8.- Normas de organización, funcionamento e convivencia. 

As normas de convivencia terán como obxectivo fundamental desenvolver unas 

relacións positivas entre os diferentes membros da comunidade educativa para lograr un 

clima adecuado que facilite o logro dos obxectivos educativos e o éxito escolar. 

As normas de convivencia serán de obrigado cumprimento para toda a comunidade 

educativa, quedando recollidas no plan de convivencia; o equipo directivo, o claustro e o 

consello escolar, a través da comisión de convivencia, velarán polo cumprimento das 

mesmas. 
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8.1.- Dereitos e deberes dos membros da comunidade educativa. 

No marco do establecido pola lexislación, os membros da comunidade educativa son 

titulares dos dereitos e deberes de convivencia e participación que se especifican: 

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

As familias ou titores legais, en relación coa educación dos seus fillos ou pupilos, son 

titulares dos seguintes dereitos de convivencia e participación, sen prexuízo dos 

establecidos nas leis orgánicas de educación: 

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 pupilos, 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 pupilos. 

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

participación directa que estableza a Administración educativa. 

Así mesmo, como primeiros responsables da educación dos seus fillos ou pupilos, 

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. 
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8.1.2.- Dereitos e deberes do alumnado. 

Recoñécenselle ao alumnado os seguintes dereitos básicos de convivencia escolar, sen 

prexuízo dos establecidos nas leis orgánicas de educación: 

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

desenvolvemento da súa personalidade nun ambiente educativo de convivencia, 

liberdade e respecto mutuo. 

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

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

as situacións de acoso escolar. 

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

Administración educativa. 

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

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

8.1.3.- Dereitos e deberes do profesorado. 

Ao profesorado, dentro do marco legal establecido e no ámbito da convivencia escolar, 

recoñécenselle os seguintes 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 
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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. 

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

Ao persoal de administración e de servizos dos centros docentes, dentro do marco 

legal establecido e no ámbito da convivencia escolar, recoñécenselle os seguintes 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. 
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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. 

8.2.- Normas de organización e funcionamento: 

8.2.1.-  De convivencia nas aulas 

O profesorado de cada grupo, coordinados polo titor, é o equipo responsable, en 

primeira instancia, da prevención dos conflitos e do cumprimento das normas de 

convivencia na aula. 

Cada grupo deberá elaborar e consensuar as súas propias normas, independentemente 

das normas de convivencia do Centro (non poden ser contrarias ás recollidas no NOFC ou 

na lexislación de convivencia.) 

8.2.2.-   De convivencia nos espazos comúns: corredores, patios, etc. 

Durante os recreos as aulas estarán pechadas de xeito que o alumnado non poderá 

quedar nelas, agás aqueles alumnos/as que teñan autorización expresa dalgún profesor 

para permanecer na aula estudando ou realizando algún traballo e, sempre, baixo a 

responsabilidade do alumno a supervisión do profesor. 

Os espazos autorizados durante os períodos de lecer son: o patio,  a biblioteca, a planta 

baixa (sentados nos espazos habilitados) e o corredor do soto. 

8.2.3.- Sobre a vestimenta do alumnado  

O alumnado vestirase axeitadamente para a entrada ao recinto escolar, quedando 

prohibidas en todo momento as vestimentas que cubran parcial ou totalmente a cara. 

Tamén queda prohibida aquela vestimenta que sexa ofensiva ou discriminatoria, pola súa 

estética ou significado. Igualmente non se permitirá aquela que poida impedir o 

desenvolvemento normal das clases. 

 

 



PLAN DE CONVIVENCIA       
          

 

 

20 
 

8.2.4.-  Sobre o uso de teléfonos móbiles e outros dispositivos electrónicos. 

Non se poderán usar os teléfonos móbiles, nin nas horas lectivas nin nos períodos de 

lecer, agás con motivos didácticos e coa autorización do profesor. O incumprimento desta 

norma considérase un acto de indisciplina leve. O alumno recibirá a correspondente 

amoestación escrita e o teléfono móbil seralle requisado e depositado (apagado e en sobre 

selado) en dirección, para que sexa recollido por seus pais a partir do día seguinte lectivo 

en que lle foi retirado. En caso de reincidencia  o tempo no que o mobil será requisado 

será de tres días e poderá ser retirado polos pais ao seguinte día lectivo 

8.2.5.-  Sobre a obtención e difusión de imaxes e gravacións 

Non se poden facer fotografías nin gravacións de imaxes nin de audio no Centro, se 

non foron debidamente autorizadas pola Dirección do centro.  

Lémbrase que a lei prohibe a utilización das imaxes de menores sen a expresa 

autorización dos pais ou titores legais.  

8.2.6.-  Criterios para designar instrutor/a nos procedementos correctores.  

Será elixido instrutor aquel profesor que reúna o maior número de requisitos dos 

seguintes:  

– Non impartir clase no grupo ao que pertence o alumno ou alumnos.  

– Non ter sido profesor do alumno ou aluma o curso anterior.  

– Non ter instruído ningún procedemento no curso.  

8.3.- Procedemento especifico para a imposición das medidas correctoras das condutas 

leves contrarias á convivencia. 

1. Cando o alumno presente condutas contrarias ás normas de convivencia e disciplina, 

tipificadas como falta leve, tanto nas clases como fóra delas, será advertido/a 

oralmente polo profesor/a correspondente. 

2. Cando as advertencias verbais non sexan efectivas, o alumno poderá ser expulsado 

fóra da aula ou apartado do grupo por un período curto de tempo, baixo a 

supervisión directa do profesor responsable do grupo. Esta medida daralle a 

oportunidade de reflexionar sobre a necesidade de cambiar de actitude e de evitar 

sancións máis graves. 
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3. No caso de que a amoestación verbal non sexa eficaz, debe facerse unha 

amoestación por escrito (parte de amoestación). O profesor entrega unha copia ao 

alumno para que lla entregue aos pais e entrega outra copia á xefatura de estudos, 

quen rexistra a incidencia no XADE e deixa o parte na caixa de correo do titor ou 

titora, quen os arquiva.  

4. Se o grao de perturbación é tal que o alumno non pode continuar na aula, pode 

excepcionalmente expulsarse á aula de convivencia SEMPRE con traballo para 

facer nela. Neste caso. é o profesor de garda quen entrega a copia da familia ao 

alumno e deixa a copia do profesor e o titor en Xefatura de Estudos.  

5.  O titor supervisa con regularidade o rexistro de incidencias e valora, en 

colaboración coa Xefatura de Estudos e/ou equipo de mediación a conveniencia de 

adoptar medidas engadidas á ordinaria (comunicación por escrito á familia): 

intervención equipo de mediación, citar aos pais e/ou decidir unha medida 

correctora. 

6. No caso de que se convoque aos pais, recóllese nunha acta o tratado e acordado na 

reunión e arquivase en Xefatura de Estudos. 

7. Se nesa reunión se acorda a aplicación dunha medida ,entrégaselle á familia a 

notificación por escrito e gárdase unha copia en Xefatura de Estudos. 

8. Se non se considera necesaria a convocatoria dos pais ou estes, aínda estando 

convocados, non asisten e se decide aplicar unha medida, redáctase unha acta da 

reunión na que se inclúe a seguinte información: asistentes, conduta contraria á 

convivencia, tipificación, circunstancias agravantes ou atenuantes e medida 

correctora. Esta acta queda arquivada en Xefatura de Estudos para a consulta dos 

interesados. 

9. Se a xefatura de estudos ten competencia para aplicar a medida, redacta a 

notificación  e dálla ao alumno para que a entregue a seus pais, e rexístraa no XADE 

para que os pais teñan coñecemento dela. 

10. Se só o director ten competencia, a xefatura de estudos entrégalle a acta da reunión 

coa proposta  e é o director quen, de ratificala medida, llo comunica a familia da 

forma indicada no parágrafo anterior.  
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11. As medidas correctoras e as persoas as que compete a súa aplicación son as 

recollidas na Lei 4/2011 e no Decreto 8/2015. 

12. O responsable da aplicación da medida fai un seguimento diario do seu grao de 

cumprimento e segundo se establecera na propia medida propón continuación, 

modificación ou suspensión da medida. 

8.4.- Procedemento especifico para a derivación ao equipo de mediación. 

Calquera conflito entre o alumnado será comunicado ao equipo de mediación, xunto 

con toda a información sobre o caso. O equipo de mediación valorará a conveniencia de 

intervir, tendo en conta que o proceso de mediación é voluntario por parte da partes 

implicadas.  

O procedemento para solicitar a intervención do Equipo de Mediación é o seguinte:  

• Poñerse en contacto con Xefatura de Estudos ou cunha profesora do Equipo de 

Mediación.  

• O Equipo de Mediación contactará cos alumnos implicados e acordará con eles 

día e hora para facer a intervención.  

• O Equipo de Mediación informa ao titor e ao profesorado solicitante da 

mediación dos acordos adoptados.  

Igualmente, ben ao iniciar o proceso, ben ao rematar, poden aplicarse outras medidas 

correctoras complementarias.  


