Mapa

Procedemento corrector

Inicio

Non

Aprécianse indicios de
delito ou falta penal, en
calquera momento do
procedemento?

É unha conduta
gravemente prexudicial
para a convivencia,
cometida hai menos
de catro meses?

Si

Elaboración dun documento de comunicación
de incidencias (por parte do profesorado)

05

É unha conduta
leve contraria á
convivencia, cometida
hai menos dun mes?

Non

Fin do
procedemento

De considerarse oportuno: nun máximo de 2 días
realizaranse averiguacións previas para decidir
sobre a incoación de expediente (máximo de 3 días
incluídas as averiguacións previas e a decisión
sobre a pertinencia do procedemento conciliado).

Si

Notificación
ao ministerio fiscal/protección de menores e á
Administración educativa.

Non

Si

Tipificación
de acordo co establecido no artigo 42

Incoación do expediente

No caso de iniciarse
proceso penal, o centro
suspenderá as actuacións
en tanto este
non se resolva.

Nomeamento da persoa instrutora
Notificación aos implicados (ou responsables
legais, se procede) e á Inspección Educativa.

06

Medidas correctoras
previstas no artigo 43
Determinación de:
gradación, danos a reparar e persoa competente

Si

Abstense o
instrutor?

O instrutor pode absterse de xeito motivado en calquera 08
momento da súa actuación.
Resolve a dirección (seguen correndo os prazos)
confirmando o/a instrutor/a ou nomeando
un/ha novo/a instrutor/a.

Non

Procedemento corrector
de condutas aparentemente
contrarias ás normas
de convivencia

O instrutor é
recusado?

Si

O instrutor pode ser recusado de xeito motivado en
calquera momento da súa actuación.

Rexistro de condutas leves durante o mesmo
curso escolar, a efectos de estimar
01
reiteración.

09

Medidas

Medidas

a) ata f)

g) e h)

07

Comunicación
Resolve a dirección en 3 días máximo (suspéndese o
cómputo de prazos ata que se resolva) confirmando o/a 09
instrutor/a ou nomeando un/ha novo/a instrutor/a.

Non

por escrito á familia

Comunicación
01

por escrito á familia e á 02
comisión de convivencia

O/a alumno/a
ou a familia
solicita por escrito,
en 2 días, revisión
das medidas?

No acordo de incoación ou en calquera momento da tramitación poden
acordarse medidas provisionais (cambio temporal de grupo,
suspensión do dereito de asistencia ao centro ou a determinadas
16
clases/actividades).
Máximo 3 días. Comunicación por escrito ao/á alumno/a ou familia.

Non

Si

Solicitude
,

Non

É susceptible de
procedemento
conciliado?

de revisión
(formulación de
alegacións)

Si

A dirección comunica por escrito ás partes a
posibilidade de resolución por procedemento
conciliado e convoca, no caso de aceptar, tanto
as partes como a persoa instrutora a unha
reunión no prazo de dous días desde a
notificación.
10
As partes dispoñen dun día para comunicar por
escrito o seu pronunciamento.

Procedemento
común
Realización das averiguacións (art 75 Lei 30/1992).
Citación para entrevistas a implicados e testemuñas 17
(orientativamente transcorridos 2 días do prazo e para o
día seguinte ao remate do prazo).

Resolución
,

por escrito, á maior
04
celeridade,
inmediatamente
executiva.

Fin á vía administrativa
18

Acta da entrevista

Resolución
por escrito 11

Non

Aceptan o
procedemento
todas as partes?

5 días en total para instrución.
Gradación das medidas correctoras.
Reparación de danos, se procede.
Compensación, se procede, de medidas cautelares.
Proposta de resolución.
18
Citación para o trámite de audiencia.

Nomeamento de mediador/a
A dirección nomea un mediador/a segundo 10
o establecido no plan de convivencia ou, no
seu defecto, un docente que non sexa nin
o/a director/a nin a persoa instrutora.

Traslado das actuacións e alegacións do trámite de
20
audiencia á dirección do centro.

Se a dirección estima feitos ou propón medidas significativamente
diferentes do actuado na tramitación do expediente, deberá citar a familia
e dar unha nova audiencia. Nese caso suspéndese o cómputo de tempo
desde a emisión da citación á nova audiencia ata o momento desta, por
21
considerarse actuación complementaria necesaria.

A dirección
estima feitos ou
propón medidas
diferentes?

Si

Non

Acta da reunión
sen acordos

13

Si

Resolución da dirección

Acta da reunión

segundo o establecido nos artigos
39 e 40 do decreto.
Notificación ao interesado
22
(ou representantes legais) e á
Inspección Educativa.
Inmediatamente executiva.
Fin á vía administrativa.

con acordos

Resolución por escrito

Solicitude de autorización

Resolución da dirección

Verificadas as cuestións
establecidas no
artigo 40.

12

Cúmprense
os acordos
acadados?

Si

Non

23

sobre cambio de centro.
Notificación ao interesado (ou representantes legais)
e á Inspección Educativa.

Non

de inicio de procedemento
14
común

Proponse
cambio de centro?

Si

Reunión de
conciliación
Acádase acordo
consignado
por escrito?

Non

á xefatura territorial
23
Suspéndese o cómputo de tempo ata a notificación
á dirección, por considerarse actuación complementaria
necesaria.

Si

Procedemento
conciliado

19

Trámite de audiencia (acta)

Non

Favorable?
Si

Aplicación doutras
medidas correctoras

Cambio de centro

15

Fin do procedemento conciliado
e arquivo

Solicitude de revisión
da medida ao consello escolar,
segundo o establecido no artigo 54 do decreto.

Resolución da dirección

24

25

Si

O alumno/familia
solicita revisión da
medida ao consello
escolar?

Non

sobre a revisión da medida.
Notificación ao interesado (ou representantes legais)
e á Inspección Educativa.

Resolución da dirección
suspendendo as medidas correctoras.
Comunicación ao alumno/familia.
Inmediatamente executiva. Fin á vía administrativa.

26

Si

Cabe
suspensión de
medidas correctoras
por compromiso
de convivencia?

Non

Fin

03

