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1.- DATOS DO CENTRO 

 

Nombre del Centro: CPR EL PILAR  (Maristas) 

Dirección: Rúa Venezuela, 20 

Código do Centro: 36011257 

Localidad: VIGO  (Pontevedra) 

Teléfono: 986 420 022 Fax: 986 483 064 

Correo electrónico:  cpr.elpilar@edu.xunta.es  // elpilar.vigo@maristascompostela.org  

Web:  www.maristasvigo.es 

 

 

 

O Centro docente denominado Colexio Marista “O Pilar” é un Centro privado, de acordo ao dereito recoñecido 

pola Constitución Española (C.E. 27,6) e o disposto nos artigos 21 e 57 da LODE, adopta o presente Regulamento 

para a regulación do seu Réxime Interior. 

O Colexio Marista “O Pilar” é un centro de inspiración católica cuxo titular é o Instituto dos Irmáns Maristas do 

Ensino. A súa representante legal e máxima autoridade é o Irmán Provincial da Provincia Marista Compostela, con 

residencia na Casa Provincial (Avda. de Madrid, Km. 185 -47008 Valladolid). 

O Centro ten o número 36011257 no Rexistro de Centros na Consellería de Educación e Cultura. Imparte os niveis 

de Educación Infantil, Educación Primaria e Educación Secundaria Obrigatoria.  

O funcionamento do Centro, coa estrutura actual, outórgase en Resolución do 11 de febreiro de 1999, publicado 

o 5 de Marzo de 1999 (DOG nº 45, Páxina 2544). 

O Centro está acollido ao réxime de concertos regulado no Título IV da LODE e Título IV de LÓEA, redactada 

conforme á Disposición Final Segunda da LOMCE (BOE do 10 de decembro de 2013), no Regulamento de Normas 

Básicas sobre Concertos Educativos aprobado polo novo Real Decreto 360/1997, do 15 de Marzo, e nas súas 

normas de desenvolvemento. Están concertados os niveis de Infantil, Primaria e ESO con data de última 

modificación do 11 de febreiro de 1999. Así mesmo amplíase o concerto cunha unidade-psíquicos segundo a orde 

do 9 de agosto de 2016 que aparece recollida no DOGA nº 153 do venres 12 agosto 2016.  

 

 

 
 

 

mailto:cpr.elpilar@edu.xunta.es
mailto:elpilar.vigo@maristascompostela.org
http://www.maristasvigo.es/
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2.- INTRODUCCIÓN E FUNDAMENTACIÓN  

Aprender a convivir forma parte das finalidades básicas da educación e constitúe un dos principais 
desafíos dos sistemas educativos actuais na procura de sociedades máis modernas, xustas e democráticas, 
máis igualitarias, cohesionadas e pacíficas.  

Os distintos espazos, tempos e experiencias compartidas polos sectores da comunidade educativa no 
centro escolar son un marco ideal e privilexiado para o fomento da convivencia pacífica e democrática, así 
como para a creación dunha atmósfera educadora e solidaria, asumindo que no ámbito da escola se 
reproducen, en graos diversos, os conflitos que están presentes na sociedade e aos que o sistema educativo 
debe responder positiva e construtivamente. 

A educación nos valores cívicos e democráticos, que establecen solemnemente a Declaración Universal 
dos dereitos humanos e a lexislación internacional derivada, é un aspecto esencial da competencia básica 
social e cidadá que os distintos organismos supranacionais veñen promovendo desde hai anos. Consonte a 
isto, nos últimos anos as distintas Administracións educativas, os centros educativos e o seu profesorado, así 
como distintas entidades sociais promoven diferentes iniciativas neste terreo, como os programas de 
convivencia escolar, actividades de formación do profesorado e mesmo a posta en marcha de plans concretos 
no marco dos respectivos proxectos educativos dos centros. 

A Lei de fomento da educación e da cultura de paz, a Lei de medidas de protección integral contra a 
violencia de xénero, a Lei reguladora da responsabilidade penal do menor ou a Lei galega para a igualdade 
de homes e mulleres teñen que contemplarse, tamén, no marco xeral dunha maior atención da sociedade e 
dos seus representantes polos novos e distintos aspectos dos conflitos de convivencia. 

A escola é o primeiro lugar da convivencia cidadá. Queremos que o noso centro sexa un espazo onde se 
propicie a comunicación, o encontro entre as persoas, ordenado con principios e regras baseadas no diálogo 
e na resolución directa e pacífica dos conflitos; sen esquecer tamén que sexa un escenario do interpersoal 
que esixe a calidez do afecto e a comprensión, necesarios para adquirir seguridade e autoestima. 

 
Non pretendemos en ningún momento negar a existencia dos conflitos. Está claro que os conflitos 

existiron e seguirán a existir; son o resultado dunha sociedade plural e polo tanto enriquecedora, pero tamén 
competitiva e excluínte, onde é máis salientable o que nos separa que o que nos une: diferenzas 
socioeconómicas, de criterios, aspiracións, intereses contrapostos, prexuízos... Aprender a convivir forma 
parte das finalidades básicas da educación e constitúe un dos principais desafíos dos sistemas educativos 
actuais na procura de sociedades máis modernas, xustas e democráticas; máis igualitarias, cohesionadas e 
pacíficas, nas que fenómenos como o acoso escolar, a violencia doméstica, a violencia de xénero, o maltrato... 
non teñan cabida. 

 
Partindo dunha visión positiva dos conflitos, os principios que sustentan o Plan de Convivencia do CPR 

El Pilar, de Vigo  son os que seguen:  
 

▪ É o resultado da implicación de todos os sectores que formamos a Comunidade Educativa: 
profesorado, pais e nais, alumnado, persoal non docente, para o fomento dunha boa convivencia no 
Centro. Desde que cada alumno e cada alumna traspasa as portas do colexio, todo canto  acontece, non 
só o que pasa dentro das aulas, adquire carácter educativo e pode facilitar ou dificultar a convivencia. 
Cando na escola xorden problemas de convivencia, todas as persoas da comunidade educativa debemos 
ser parte da súa solución. Nesta liña, o Plan de Convivencia do noso centro educativo debe propiciar 
cambios positivos nos modelos de organización escolar, nos currículos, no profesorado, na formación 
permanente do mesmo, no alumnado, nas relacións coas familias; é dicir, no contexto xeral do centro 
escolar. 
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▪ É o resultado dun traballo coordinado a nivel horizontal (ámbito local), é vertical respecto da 
Convivencia que se desprende das directrices e referentes da nosa estrutura como Provincia Marista 
Compostela.  
 

▪ O papel da familia é fundamental porque leva a cabo a socialización primaria, as primeiras aprendizaxes 
que van marcar o desenvolvemento posterior do alumnado. Na medida en que poidamos traballar 
conxuntamente, nos ámbitos familiar e escolar, teremos máis garantías de lograr todos os obxectivos 
que nos propoñemos. 

 

▪ A prevención é a principal recomendación para a mellora da convivencia, en consecuencia o noso 
traballo céntrase en previr as condutas contrarias a ela. Dámoslle prioridade a aquelas actuacións 
destinadas ao coñecemento previo dos dereitos e deberes de todos os membros da comunidade 
educativa e das normas necesarias para unha convivencia pacífica e respectuosa. 

 
▪ Entendemos a convivencia como un fin educativo a traballar que vai máis alá da mera aplicación de 

medidas disciplinarias. É para nós un obxectivo formativo en si mesmo e fundamental en todo proceso 
educativo. Pretendemos establecer a organización e o funcionamento do noso colexio en base ao 
respecto e a responsabilidade persoal, a participación e o traballo cooperativo, ao rexeitamento de toda 
discriminación e á compensación das desigualdades. 

 
▪ As actitudes a desenvolver e a organización do Centro en materia de convivencia baséanse nas Normas 

de Convivencia establecidas no RRI en vigor. A Comunidade educativa  (Familias, profesorado, PAS e 
alumnado) ten que actuar conforme ao disposto neste regulamento. Cando sexa necesaria 
unha  corrección terá un propósito formativo, de modo que se garanta tanto o bo funcionamento xeral 
como a socialización ordenada e autónoma de todos os alumnos/as.  

 
▪ Estamos na procura dun estilo educativo que permita pasar da dependencia, a heteronomía, onde a 

norma a pon o outro, á autonomía e a liberdade, onde cada quen poida avaliar, revisar e analizar por si 
mesmo as súas propias normas e as súas propias eleccións. 

 
▪ Desenvolver unha convivencia adecuada na aula precisa que exista un bo nivel de coordinación entre o 

equipo docente. Dita coordinación establécese sobre o esencial, marcando unha actuación coherente 
e unha mesma liña de traballo: determinando os obxectivos básicos a conseguir co grupo-clase, 
consensuando tamén as normas co alumnado, posibilitando a interiorización das mesmas e a súa 
transferencia a outras situacións... É a nosa intención chegar a consensos que nos permitan elaborar 
protocolos de actuación eficaces, froitos dunha reflexión colectiva e adaptados ás necesidades 
particulares do noso centro. 

 
▪ A acción titorial é un instrumento básico para desenvolver a convivencia a través dela.  Cobra unha vital 

importancia a labor que se debe levar a cabo desde a titoría. Os/as titores/as poden propoñer dinámicas 
de consolidación do grupo-clase, desenvolvendo actitudes de comunicación, intercambio e 
coñecemento mutuo, de habilidades sociais, de formas de recoñecerse a si mesmos coas súas opinións, 
emocións e comportamentos..., achegando información ao resto do profesorado e ás familias. O noso 
Plan de Acción titorial é coordinado polo Equipo de Animación Local – EAL que garante na convivencia 
da escola o carácter propio dos nosos centros Maristas. Neste sentido tamén compre destacar o traballo 
do noso grupo de animación de ocio e  tempo libre – MARCHA, que proporciona aos alumnos da ESO, 
que o desexen, a posibilidade de compartir tempos non lectivos destinados ó crecemento persoal, e á 
adquisición de valores humanos e cristiáns. 

 
▪ A educación para a convivencia responde á necesidade de formar unha sociedade preparada que se 

respecta a si mesma, ós demais e responsabilizándose dos seus actos. A clave,polo tanto, non está en 
negar os conflitos, senón en aprender a resolvelos pacificamente, por medio do diálogo, da 
comunicación, do acordo, da negociación, do entendemento e da concordia. 
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▪ A convivir, a compartir vivencias xuntos, apréndese interactuando; fomentando as boas relacións 
interpersoais, o autocoñecemento, a autoestima, a autopacificación crítica; dende o diálogo, a escoita 
activa, a participación, o compromiso e a asunción de responsabilidades. Isto require un traballo 
compartido, sistemático e permanente no tempo. 

 
 

 
A partir da Lei orgánica 2/2006, de educación (LOE), tamén segundo a redacción dada pola Lei orgánica 8/2013, 

do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa, tal e como se recolle no seu artigo 121.2, unha das tarefas 

fundamentais que teñen encomendadas os centros educativos é a de elaborar o seu plan de convivencia, que 

pasará a formar parte do proxecto educativo do centro. Así mesmo, no preámbulo desta mesma norma dise que 

“ocupa un lugar relevante, na relación dos principios da educación, a transmisión daqueles valores que favorezan 

a liberdade persoal, a responsabilidade, a cidadanía democrática, a solidariedade, a tolerancia, a igualdade, o 

respecto e a xustiza”. Ademais, “proponse o exercicio da tolerancia e da liberdade dentro dos principios 

democráticos de convivencia e a prevención de conflitos e a resolución pacífica destes” como un dos fins do 

sistema educativo, e para a súa consecución faise extensivo a todos os niveis educativos e a todos os membros da 

comunidade escolar o obxectivo de traballar “a convivencia e a relación social e exercitarse na resolución pacífica 

de conflitos”. 

A normativa actual da Comunidade Autónoma de Galicia referida á convivencia escolar, é dicir, a actual Lei 
4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa, no seu artigo 10, fai mención 
ao plan de convivencia e normas de convivencia, indicando a súa inclusión no proxecto educativo de cada centro 
(PEC). 

Así mesmo, o artigo 11 do 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 que o 

proxecto educativo de cada centro docente incluirá un plan de convivencia que recolla e desenvolva os fins e 

principios establecidos no artigo 3 da Lei 4/2011 e os regulados nas leis orgánicas sobre a materia. O devandito 

plan de convivencia integrará o principio de igualdade entre mulleres e homes e establecerá, sobre a base dun 

diagnóstico previo, as necesidades, obxectivos, directrices básicas de convivencia e actuacións, incluíndo a 

mediación na xestión dos conflitos, e conterá actuacións preventivas, reeducadoras e correctoras. 
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2.- INTRODUCCIÓN E FUNDAMENTACIÓN  

 

Aprender a convivir forma parte das finalidades básicas da educación e constitúe un dos principais 
desafíos dos sistemas educativos actuais na procura de sociedades máis modernas, xustas e democráticas, 
máis igualitarias, cohesionadas e pacíficas.  

Os distintos espazos, tempos e experiencias compartidas polos sectores da comunidade educativa no 
centro escolar son un marco ideal e privilexiado para o fomento da convivencia pacífica e democrática, así 
como para a creación dunha atmosfera educadora e solidaria, asumindo que no ámbito da escola se 
reproducen, en graos diversos, os conflitos que están presentes na sociedade e aos que o sistema educativo 
debe responder positiva e construtivamente. 

A educación nos valores cívicos e democráticos, que establecen solemnemente a Declaración Universal 
dos dereitos humanos e a lexislación internacional derivada, é un aspecto esencial da competencia básica 
social e cidadá que os distintos organismos supranacionais veñen promovendo desde hai anos. Consonte a 
isto, nos últimos anos as distintas Administracións educativas, os centros educativos e o seu profesorado, así 
como distintas entidades sociais promoven diferentes iniciativas neste terreo, como os programas de 
convivencia escolar, actividades de formación do profesorado e mesmo a posta en marcha de plans concretos 
no marco dos respectivos proxectos educativos dos centros. 

A Lei de fomento da educación e da cultura de paz, a materia de Educación para a Cidadanía e os 
Dereitos Humanos no marco da Lei Orgánica de Educación, a Lei de medidas de protección integral contra a 
violencia de xénero, a Lei reguladora da responsabilidade penal do menor ou a Lei galega para a igualdade 
de homes e mulleres teñen que contemplarse, tamén, no marco xeral dunha maior atención da sociedade e 
dos seus representantes polos novos e distintos aspectos dos conflitos de convivencia. 

A escola é o primeiro lugar da convivencia cidadá. Queremos que o noso centro sexa un espazo onde se 
propicie a comunicación, o encontro entre as persoas, ordenado con principios e regras baseadas no diálogo 
e na resolución directa e pacífica dos conflitos; sen esquecer tamén que sexa un escenario do interpersoal 
que esixe a calidez do afecto e a comprensión, necesarios para adquirir seguridade e autoestima. 

 
Non pretendemos en ningún momento negar a existencia dos conflitos. Está claro que os conflitos 

existiron e seguirán a existir; son o resultado dunha sociedade plural e polo tanto enriquecedora, pero tamén 
competitiva e excluínte, onde é máis salientable o que nos separa que o que nos une: diferenzas 
socioeconómicas, de criterios, aspiracións, intereses contrapostos, prexuízos... Aprender a convivir forma 
parte das finalidades básicas da educación e constitúe un dos principais desafíos dos sistemas educativos 
actuais na procura de sociedades máis modernas, xustas e democráticas; máis igualitarias, cohesionadas e 
pacíficas, nas que fenómenos como o acoso escolar, a violencia doméstica, a violencia de xénero, o maltrato... 
non teñan cabida. 

 
Partindo dunha visión positiva dos conflitos, os principios que sustentan o Plan de Convivencia do CPR 

El Pilar, de Vigo  son os que seguen:  
 

▪ É o resultado da implicación de todos os sectores que formamos a Comunidade Educativa: 
profesorado, pais e nais, alumnado, persoal non docente, para o fomento dunha boa convivencia no 
Centro. Desde que cada alumno e cada alumna traspasa as portas do colexio, todo canto  acontece, non 
só o que pasa dentro das aulas, adquire carácter educativo e pode facilitar ou dificultar a convivencia. 
Cando na escola xorden problemas de convivencia, todas as persoas da comunidade educativa debemos 
ser parte da súa solución. Nesta liña, o Plan de Convivencia do noso centro educativo debe propiciar 
cambios positivos nos modelos de organización escolar, nos currículos, no profesorado, na formación 
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permanente do mesmo, no alumnado, nas relacións coas familias; é dicir, no contexto xeral do centro 
escolar. 

 
▪ É o resultado dun traballo coordinado a nivel horizontal (ámbito local), é vertical respecto da 

Convivencia que se desprende das directrices e referentes da nosa estrutura com Provincia Marista 
Compostela.  
 

▪ O papel da familia é fundamental porque leva a cabo a socialización primaria, as primeiras aprendizaxes 
que van marcar o desenvolvemento posterior do alumnado. Na medida en que poidamos traballar 
conxuntamente, nos ámbitos familiar e escolar, teremos máis garantías de lograr todos os obxectivos 
que nos propoñemos. 

 

▪ A prevención é a principal recomendación para a mellora da convivencia, en consecuencia o noso 
traballo céntrase en previr as condutas contrarias a ela. Dámoslle prioridade a aquelas actuacións 
destinadas ao coñecemento previo dos dereitos e deberes de todos os membros da comunidade 
educativa e das normas necesarias para unha convivencia pacífica e respectuosa. 

 
▪ Entendemos a convivencia como un fin educativo a traballar que vai máis alá da mera aplicación de 

medidas disciplinarias. É para nós un obxectivo formativo en si mesmo e fundamental en todo proceso 
educativo. Pretendemos establecer a organización e o funcionamento do noso colexio en base ao 
respecto e a responsabilidade persoal, a participación e o traballo cooperativo, ao rexeitamento de toda 
discriminación e á compensación das desigualdades. 

 
▪ As actitudes a desenvolver e a organización do Centro en materia de convivencia baséanse nas Normas 

de Convivencia establecidas no RRI en vigor. A Comunidade educativa  (Familias, profesorado, PAS e 
alumnado) ten que actuar conforme ao disposto neste regulamento. Cando sexa necesaria 
unha  corrección terá un propósito formativo, de modo que se garanta tanto o bo funcionamento xeral 
como a socialización ordenada e autónoma de todos os alumnos/as.  

 
▪ Estamos na procura dun estilo educativo que permita pasar da dependencia, a heteronomía, onde a 

norma a pon o outro, á autonomía e a liberdade, onde cada quen poida avaliar, revisar e analizar por si 
mesmo as súas propias normas e as súas propias eleccións. 

 
▪ Desenvolver unha convivencia adecuada na aula precisa que exista un bo nivel de coordinación entre o 

equipo docente. Dita coordinación establécese sobre o esencial, marcando unha actuación coherente 
e unha mesma liña de traballo: determinando os obxectivos básicos a conseguir co grupo-clase, 
consensuando tamén as normas co alumnado, posibilitando a interiorización das mesmas e a súa 
transferencia a outras situacións... É a nosa intención chegar a consensos que nos permitan elaborar 
protocolos de actuación eficaces, froitos dunha reflexión colectiva e adaptados ás necesidades 
particulares do noso centro. 

 
▪ A acción titorial é un instrumento básico para desenvolver a convivencia a través dela.  Cobra unha vital 

importancia a labor que se debe levar a cabo desde a titoría. Os/as titores/as poden propoñer dinámicas 
de consolidación do grupo-clase, desenvolvendo actitudes de comunicación, intercambio e 
coñecemento mutuo, de habilidades sociais, de formas de recoñecerse a si mesmos coas súas opinións, 
emocións e comportamentos..., achegando información ao resto do profesorado e ás familias. O noso 
Plan de Acción titorial é coordinado polo Equipo de Animación Local – EAL que garante na convivencia 
da escola o caracter propio dos nosos centros Maristas. Neste sentido tamén compre destacar o traballo 
do noso grupo de animación de ocio e  tempo libre – MARCHA, que proporciona aos alumnos da ESO, 
que o desexen, a posibilidade de compartir tempos non lectivos destinados ó crecemento persoal, e á 
adquisición de valores humanos e cristians. 

 
▪ A educación para a convivencia responde á necesidade de formar unha sociedade preparada que se 

respecta a si mesma, ós demais e responsabilizándose dos seus actos. A clave,polo tanto, non está en 
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negar os conflitos, senón en aprender a resolvelos pacificamente, por medio do diálogo, da 
comunicación, do acordo, da negociación, do entendemento e da concordia. 

 
▪ A convivir, a compartir vivencias xuntos, apréndese interactuando; fomentando as boas relacións 

interpersoais, o autocoñecemento, a autoestima, a autopacificación crítica; desde o diálogo, a escoita 
activa, a participación, o compromiso e a asunción de responsabilidades. Isto require un traballo 
compartido, sistemático e permanente no tempo. 

 
 

 
A partir da Lei orgánica 2/2006, de educación (LOE), tamén segundo a redacción dada pola Lei orgánica 8/2013, 

do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa, tal e como se recolle no seu artigo 121.2, unha das tarefas 

fundamentais que teñen encomendadas os centros educativos é a de elaborar o seu plan de convivencia, que 

pasará a formar parte do proxecto educativo do centro. Así mesmo, no preámbulo desta mesma norma dise que 

“ocupa un lugar relevante, na relación dos principios da educación, a transmisión daqueles valores que favorezan 

a liberdade persoal, a responsabilidade, a cidadanía democrática, a solidariedade, a tolerancia, a igualdade, o 

respecto e a xustiza”. Ademais, “proponse o exercicio da tolerancia e da liberdade dentro dos principios 

democráticos de convivencia e a prevención de conflitos e a resolución pacífica destes” como un dos fins do 

sistema educativo, e para a súa consecución faise extensivo a todos os niveis educativos e a todos os membros da 

comunidade escolar o obxectivo de traballar “a convivencia e a relación social e exercitarse na resolución pacífica 

de conflitos”. 

A normativa actual da Comunidade Autónoma de Galicia referida á convivencia escolar, é dicir, a actual Lei 
4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa, no seu artigo 10, fai mención 
ao plan de convivencia e normas de convivencia, indicando a súa inclusión no proxecto educativo de cada centro 
(PEC). 

Así mesmo, o artigo 11 do 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 que o 
proxecto educativo de cada centro docente incluirá un plan de convivencia que recolla e desenvolva os fins e 
principios establecidos no artigo 3 da Lei 4/2011 e os regulados nas leis orgánicas sobre a materia. O devandito 
plan de convivencia integrará o principio de igualdade entre mulleres e homes e establecerá, sobre a base dun 
diagnóstico previo, as necesidades, obxectivos, directrices básicas de convivencia e actuacións, incluíndo a 
mediación na xestión dos conflitos, e conterá actuacións preventivas, reeducadoras e correctoras. 
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3.- PROCESO DE ELABORACIÓN DO PLAN DE CONVIVENCIA 

 
 

  

FASES DA ELABORACIÓN 

 

REFERENTES OU INSTRUMENTOS 

QUE HAI QUE UTILIZAR 
  

1
. 

S
e
n

s
ib

il
iz

a
c

ió
n

  

1.1. Creación da comisión de convivencia 
que será a encargada do traballo e 
divulgación deste entre a comunidade 
educativa. 

1.2. Sensibilización sobre a necesidade 
de promover unha convivencia positiva. 

“QUE” E “POR QUE” DO PLAN 

 

• Constitución da comisión de convivencia 

• Campaña de sensibilización. 

• Reunións explicativas con distintos sectores da 
comunidade educativa: ciclos, departamentos, 
titorías co alumnado, ANPA… 

• Cuestionario de convivencia masivo . 

  
2

. 
D

ia
g

n
ó

s
ti

c
o

 

 

 
2.1. Diagnóstico da situación en todos os ámbitos de relevancia para a convivencia. Analizar a 
realidade, aspectos que funcionan, dificultades e causas profundas. 

 

2.2. Características do centro e do seu 
contorno. 

“QUE” E “COMO” SOMOS 

 

 
• Proxecto educativo do centro. 

 

 
 

2.3. Análise da realidade do centro en 
materia de convivencia e clima escolar. 

COMO ESTAMOS 

 

• Modelos de rexistro para a análise da realidade 
do centro en materia de convivencia e clima 
escolar. 

• Cuestionarios para a avaliación da convivencia 
nos centros educativos. 

• Entrevistas, enquisa, outros. 

 

 
2.4. Análise das medidas e actuacións 
actuais. 

QUE FACEMOS 

 

• Normas de organización e funcionamento en 
vigor. 

• Informes, avaliacións e memorias dos plans do 
centro que incidan na convivencia escolar. 

• Contribucións da comunidade escolar. 

• Análise de accións que xa se realizan no centro 
en cada ámbito xeral de mellora da convivencia. 

  
3

. 
C

o
n

c
re

c
ió

n
 d

o
 p

la
n

  
3.1. Definición dos obxectivos do plan e 
do modelo de convivencia. 

QUE QUEREMOS 

 

• Valoración das contribucións dos distintos 
sectores da comunidade escolar. 

• Priorización das necesidades e obxectivos. 
Concrecións anuais destes. 

3.2. Rexistro das medidas do plan xa 
existentes e das novas estratexias de 
actuación. 

COMO O FAREMOS 

 

• Propostas de estratexias e actuacións que hai 
que desenvolver en materia de convivencia 
escolar. 
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3.1. SENSIBILIZACIÓN 

 
Coa sensibilización tratarase de concienciar da necesidade de conseguir unha boa convivencia no noso centro, 

destacando que se trata dunha responsabilidade compartida por toda a comunidade educativa. 

Tal como se recolle no artigo 6 do Decreto 8/2015, créase unha comisión de convivencia, no seo do consello 

escolar. 

▪ Composta por: 

– O seu presidente será a persoa titular da dirección do centro. 

Susana Sánchez del Tío 

– Representantes do alumnado. 

Gabriela Iglesias Fonvellida, Lorena Lemos 

– Representantes do profesorado. 

Sandra Iglesías e Saturnino Dafonte 

– Representantes das familias. 

Marta Suárez Marquez 

– Representantes do persoal de administración e servizos. 

Pablo Álvarez  

– Representante da titularidade do centro. 

Eduardo Montenegro 
 

As normas de organización e funcionamento dos centros privados concertados preverán a existencia dunha 

comisión no seo do consello escolar coas mesmas competencias que se lle atribúen no Decreto 8/2015 á comisión 

de convivencia do consello escolar dos centros públicos. 

A comisión de convivencia será a encargada de traballar esta sensibilización e da súa divulgación a todos os 

sectores da comunidade educativa. 

(Anexo 1). 

 
3.2. CARACTERÍSTICAS DO CENTRO E DA SÚA CONTORNA 

3.2.1 ANÁLISE SOCIOECONÓMICO 

 
Da análise das profesións das familias, pódese deducir que temos unha ampla diversidade dentro dos pais e nais 
que conforman as familias do noso centro. O perfil maioritario corresponde a un nivel socioeconómico medio, inda 
que nos atopamos con realidades moi distintas neste sentido. Atopándonos situacións económicas moi favorables 
(nivel socioeconómico alto) pero tamén realidades de moita precariedade (necesitadas de becas e axudas tanto 
da administración educativa coma por parte do colexio, que articula os seús propios sitemas de axuda). 
Non son excesivas as profesións liberais e os máis dos empregos sinalados son do sector dos servizos, funcionarios, 
xunto a algúns casos de pequenos negocios familiares, noutros casos declaránse traballadores autónomos.  
Cabe sinalar que o 11,47% dos nosos alumnos procede doutros paises, actualmente dos seguintes: Bolivia (5), 
Venezuela (40), Brasil (10) , Uruguay (1), Perú (6), Rusia (1), Argentina (1), Chile (1), Alemania (2), Portugal (2), 
Guatemala (1), China (1), Colombia (1), Italia (3), Costa Rica (1), Cuba (3), EEUU (4), Etiopía (5), Honduras (1), India 
(2), Jordania (1), Kazajstán (1), México (2), Panamá (2), Praguay (3), Reino Unido (3) y República Dominicana (1). 
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No obstante, hai que sinalar que moitos de nenos-as e mozos-as nacidos noutros paises xa contan coa 
nacionalidade española (adopcións, residencias prolongadas,...), e polo tanto non computan coma alumnado 
extranxeiro. 
Cada vez é mais frecuente a diversidade dentro da estructura familiar, contando con maior número de familias 
monoparentais e realidades distintas a concepción de familia tradicional. Ás veces estas realidades traducense en 
situacións de desequilibrio emocional e dificultades no rendemento académico e na convivencia, que abordamos 
co traballo do servizo de Orientación e as Titorias fundamentalmente. 

                  

3.2.2 ANÁLISE SOCIOCULTURAL DO PERFIL FAMILIAS 

 
Moitos dos pais e nais dos nosos alumnos teñen unha formación académica superior e moi diversa. Constátase 
por parte dos pais de alumnos unha preocupación pola formación académica e persoal dos seus fillos. Algo que se 
manifesta na comunicación familia-escola (reunións de pais organizadas polo colexio, axenda escolar, 
comunicación dixital,...).  
A maioría dos pais desexan para os seus fillos acadar a superación de estudos superiores e dedican esforzos e 
recursos para facilitar e animar á consecución deste obxectivo . 
As familias mostran a súa vontade de colaboración e participación no desenvolvemento da activiadde colexial 
participando na AMPA, no Consello Escolar ou na Comisión de convivencia do centro. Un síntoma do perfil 
sociocultural na nosa escola é o estar destes representantes das familias, pois é constructivo, con capacidade de 
aportar, respetuoso e educado. 
 
 

3.2.3 CARACTERISTICAS DO PERFIL DE ALUMNADO 

 
Como consecuencia das diferenzas de idades, son moi distintas as características e necesidades dos alumnos, no 
caso de tres anos ó comezo da súa vida escolar, e no caso dos alumnos de 16 anos que rematan a súa estanza no 
centro (por situar as realidades mais extremas). As nosas formulacións non poderán ser, polo tanto, uniformes en 
todas as etapas. As esixencias en canto á convivencia escolar e ás características das relacións entre iguais que se 
establecen no marco escolar haberán de ser diferentes. Tamén nas actividades que se programen no 
desenvolvemento deste plan de convivencia, e na forma de abordar as distintas problemáticas que puidesen xurdir 
nos distintos momentos evolutivos.  

 Pódese xeneralizar indicando que se valora e se apoia dende as familias todo o impartido e promovido dentro e 
fóra do Centro. A familia “tipo” do noso colexio valora os distintos aspectos da cultura, e fomenta entre os seus 
fillos as máis diversas actividades (culturais, deportivas, ...)  

 
A maioría dos alumnos pertencen a familias con estabilidade laboral e afectiva e que viven nun ambiente 
estruturado. Non obstante tamén contamos con alumnos que pertenzen a estructuras familias precarias, ou que 
se atopan en situación de acollida polas institucións públicas e privadas, casos nos que o traballo educativo non 
atopa reforzos os procesos da escola e por tanto dificulta acadar os obxectivos desexados en materia de 
aprendizaxe e convivencia.   

 

3.2.4. DESCRICIÓN DA CONTORNA 

 
- Tipo de vivendas. O colexio está situado na rúa Venezuela, rúa céntrica de Vigo. 
As vivendas son construcións modernas, a maioría do último terzo do século pasado, cun número variable de pisos, 
entre os 7-10. Non obstante unha porcentaxe significatriva dos alumnos vive lonxe da zona e mesmo temos casos 
de alumnado doutros concellos. 
É unha zona urbana con fácil acceso, ben comunicada, pero coas dificultades de tráfico propias dunha zona 
céntrica. 

 
- Acceso ao colexio. Ao centro accedese por dúas entradas : 
Ambas situadas na rúa Venezuela, unha entrada principal para todos os alumnos de primaria e de E.S.O. Outra 
entrada específica para todos os alumnos de Infantil. 
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- Infraestrutura dos servizos sociais.Debido á céntrica ubicación do Colexio, dispoñemos dunha ampla variedade 
de servizos médicos, culturais, relixiosos, comerciais e de ocio, ademais da proximidade ó Concello de Vigo e a 
posibilidade de disfrutar do espazo natural do parque do Castro.  
 

 
3.3 ANÁLISE OU DIAGNÓSTICO DA SITUACIÓN ACTUAL DE CONVIVENCIA 

 
No curso 2015-16  seguindo o procedemento deseñado pola administración para a analise da convivencia nos 
centros escolares, adminístrouse o cuestionario ad hoc facilidado pola Consellería  de Educación. 

 
A proba aplicouse sobre os representantes máis salientables da comunidade escolar.                  

• Alumnos (400) desde 5º de EP a  4º da ESO.  

• Profesores (31).  

• Director (1) 

• Familias (91).  

• PAS(1). 

 
O deseño do cuestionario supón un salto significativo nos modelos de  analise de convivencia, e permite obter 
resultados muy concretos  sobre os que implementar medidas remediadoras proactivas a diferentes niveis. 

 
Os resultados da enquisa ( que se detallan posteriormente), no noso centro, amosan  porcentaxes altamente  
faborables na meirande parte dos indicadores, e  por parte de todos los sectores, especialmente no  referente as 
familias.   

 
A luz dos devanditos  resultados, podemos considerar  que o actual modelo de  xestión da convivencia é 
sustancialmente eficiente, ainda que presenta fendas nas que mellorar.  

 
Tendo en conta os resultados das enquisas e a análise de centro realizada no apartado 3.2., concretamos o 
seguinte diagnóstico de necesidades por sectores: 

 
 

No ámbito dos alumnos: 

• A xestión de conflitos  realízase  de xeito habitual  mediante modelos proactivos, debemos reforzar e coidar 

esta práctica. 

                              

Sancións/medidas correctoras (castigo) 
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O alumnado síntese partícipe  na toma de decisión da aula e do centro. Necesitamos coidar os canais de 

participación existentes (frecuencia, contidos...) e valorar a ampliación de couces de participación do alumnado. 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

Dicir mentiras ou rumores sobre outro e  chegar tarde a clase percíbense  como   elementos negativos  que 

entorpecen a convivencia entre iguais. Temos un desafío neste sentido coas ferramentas de comunicación dixital. 

Haberá que incidir nos programas de educación e sensibilidade no uso das redes sociais. Ademais de traballar a 

través das titorías no reforzo de valores coma o respecto, tolerancia e honradez, especialmente entre iguais. 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os principais momentos e lugares de conflito, continúan a ser: o recreo, o  intercambio de clase,  ás entradas e 

saídas da clase, nos arredores do centro, e durante ás clases. Inda que os rexistros de incidencias significativas de 

conflitos entre alumnos recollidas nas xefaturas e na dirección e baixo (entre 10 e 20 nun curso académico tendo 

en conta os últimos 5 anos) compre estar atentos e revisar os protocolos de atención a estes espazos e a presenza 

activa dos seus responsables. 
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No ámbito dos profesores: 

▪ Evidenciase a necesidade de  dar visibilidade as estruturas organizativas e físicas do 
centr 

▪  
▪  

 
no referente a convivencia. Isto tradúcese na implementación de espazos específicos en materia de convivencia 

(aula de contención), maior presenza e visibilidade do Plan de convivencia entre o claustro de profesores. 

 
 

 

 

 

 

 
 

▪ Sobre a relación coas familias considérase moi satisfactoria.  
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

Explicítase a necesidade de formación en ferramentas de xestión de aula. O equipo directivo deberá poñer 

medidas a través das actividades de formación para os docentes. 
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Sobre o coñecemento dalgúns protocolos/programas/actuacións que poidan considerarse favorables da 

convivencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No ámbito das familias: 

Apreciase unha  alta satisfacción das familias co centro, en xeral. Se ben é certo que hai casos nos que os alumnos 

e as familias non atopan o benestar desexado no grupo clase, ou no colexio en xeral, atopando problemas 

convivencias e de integración que ás veces derivan nun cambio de centro. Estamos a falar dun máximo de dous-

tres alumnos curso en tódalas etapas do colexio (a día de hoxe). Xeralmente estas realidades van asociadas a unhas 

características persoais particulares que dificultan a integración, pero dende as titorías, orientación e as xefaturas 

debemos seguir traballando en sintonía, para seguir articulando aquelas medidas que poidan remediar estas 

situacións, que non aumente a tendencia nestes casos.  

 
Grao de satisfacción  co centro ao que asiste o meu fillo/a. 
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Faise preciso unha maior difusión de documentos relacionados coa convivencia  tales como o Plan de Convivencia, 

RRI, PXAD, así das estruturas organizativas do centro. 

 

Sobre o coñecemento dos documentos ou actuacións, referidos á convivencia, no centro. 

 

 

 

 

 

 

Optimizar a programación de tempos para mellorar a participación das familia. 

 
Sobre a participación activa na vida do centro e as relacións coa comunidade educativa 
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3.4. CONCRECIÓN DO PLAN 

3.4.1. OBXECTO, FINS E PRINCIPIOS DO PLAN 

 

O plan de convivencia, ten como referentes os fins e principios informadores da convivencia nos centros docentes, 

recollidos no artigo 3 da Lei 4/2011, recollendo aqueles principios consensuados pola comunidade educativa que 

rexerán todas as actuacións e intervencións. 

Na Comunidade Autónoma galega, os obxectivos xerais do Plan de convivencia, aparecen regulados no artigo 12 

do Decreto 8/2015 e relaciónanse cos fins e principios regulados no artigo 3 da Lei 4/2011. 

Ver Anexo 2. 

 

3.4.2. OBXECTIVOS ESPECÍFICOS 

Este apartado recolle a formulación dos obxectivos consensuados que o centro se propón acadar na mellora da 

convivencia, atendendo ao diagnóstico elaborado.  

Ver Anexo 3 

 

3.4.3. ACTUACIÓNS, MEDIDAS OU PROGRAMAS 

Recollese neste apartado, primeiramente, as liñas xerais de actuación con intención de permanencia 

PLAN DE CONVIVENCIA 

 

           SENSIBILIZACIÓN     DIAGNÓSTICO 

 

    

  

Obxecto, fins e principios informadores da 

convivencia 

Normativa 

OBXECTIVOS 

 

ACTUACIÓNS, MEDIDAS E/OU PROGRAMAS 

 

Responsables, recursos, instrumentos, protocolos, modelos, temporización, indicadores de logro... 

 

SEGUIMENTO E AVALIACIÓN + DIFUSIÓN 
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(organización xeral da convivencia no centro) e, a continuación, as actuacións anuais do plan de convivencia 
que se desenvolverán en cada curso. 

As medidas seleccionadas: 

– Son acordes cos obxectivos e principios do modelo de convivencia definido e asumido polo centro. 

– Establécense tanto medidas de carácter preventivo (traballan a convivencia para evitar que se produzan 
situacións de risco e/ou conflito) como de intervención (actúan cando os conflitos ou situacións contrarias á 
convivencia se manifestan). 

As actuacións, medidas ou programas que se desenvolverán para favorecer a convivencia nútrense 

especialmente do artigo 15 do Decreto 8/2015. 

Este rexistro de medidas recibe a aprobación e compromiso de toda a comunidade educativa para previr os 
posibles problemas de convivencia e mellorar as relaciones da comunidade escolar. 

 
Ver Anexo 4 

 

3.4.3.1. ORGANIZACIÓN XERAL DA CONVIVENCIA DO CENTRO 

  

3.4.3.1.1. Normas de convivencia do centro: 

As normas de convivencia do centro concretadas neste documento axústanse á Lei 4/2011, do 30 de xuño, de 
convivencia e participación da comunidade educativa, ao Decreto 8/2015 e ás disposicións que a desenvolvan. 
 
 
As NORMAS XERAIS DE CONVIVENCIA aparecen recollidas no artigo 7 do título VIII do noso NOF e que se detallan 

a continuación: 

1. O obxectivo fundamental é desenvolver unhas relacións positivas entre os diferentes membros da 
comunidade educativa para lograr un clima escolar adecuado que facilite o logro dos obxectivos 
educativos e o éxito escolar. As normas de convivencia do Centro definen as características das condutas 
que deben promoverse para lograr: 

 

a) O crecemento integral da persoa. 
b) Os fins educativos do Centro, no desenvolvemento do Carácter Propio e no Proxecto Educativo 

do Centro. 
c) O desenvolvemento da Comunidade Educativa. 
d) Un bo ambiente educativo e de relación no Centro. 
e) O respecto aos dereitos de todas as persoas que participan na acción educativa. 

 

2. Sen prexuízo das establecidas no NOF e no Plan de Convivencia, son NORMAS DE CONVIVENCIA do 
Centro: 
 
a) O respecto á integridade física e moral e aos bens das persoas que forman a Comunidade Educativa 

e daquelas outras persoas e institucións que se relacionan co Centro con ocasión da realización das 
actividades e servizos do mesmo. 

b) O respecto á diversidade e a non discriminación.  
c) A corrección no trato social, en especial, mediante o emprego dunha linguaxe correcta, educada e 

respectuosa. 
d) O interese por desenvolver o propio traballo, o traballo cooperativo e en equipo e función con 

responsabilidade. 
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e) O respecto polo traballo e función de todos os membros da Comunidade Educativa. 
f) A cooperación nas actividades educativas e de convivencia.  
g) A boa fe e a lealdade no desenvolvemento da vida escolar. 
h) O coidado no aseo e imaxe persoal e a observancia das normas do Centro sobre esta materia. 
i) O cumprimento da normativa do Centro respecto á vestimenta orientadas a garantir que non 

atenten contra a súa dignidade, non supoñan unha discriminación por razón de sexo ou un risco 
para a súa saúde ou integridade persoal, e a dos demais membros da comunidade educativa, ou non 
impidan ou dificulten a normal participación do alumnado nas actividades educativas. 

j) A actitude positiva ante os avisos e correccións.  
k) A axeitada utilización do edificio, mobiliario, instalacións e material do Centro, conforme ao seu 

destino e normas de funcionamento, así como o respecto á reserva de acceso a determinadas zonas 
do Centro. 

l) O respecto ás normas de organización, convivencia e disciplina do centro. 
m) A regulación do uso excepcional de dispositivos móbiles ou electrónicos como ferramenta 

pedagóxica. 
n) En xeral, o cumprimento dos deberes que se sinalan na lexislación vixente e no presente 

Regulamento aos membros da Comunidade Educativa e de cada un dos seus estamentos, 
especialmente os derivados do Carácter Propio e do Proxecto Educativo do Centro.  

 

As normas de convivencia serán de obrigado cumprimento. 

 

AS NORMAS PARTICULARES DE CONVIVENCIA: 

Entendemos as normas como un recurso que facilita a convivencia entre todos os membros da comunidade 
educativa, e que garanten os dereitos de todos, polo que consideramos necesario e valioso a súa aceptación 
e  cumprimento. 

I.- A escolarización neste Centro Marista leva consigo a aceptación dos principios educativos do Ideario.  

II.- As presentes normas son de obrigado cumprimento tanto no recinto escolar como en actividades 
complementarias e extraescolares organizadas polo centro inda que se realicen fóra do recinto 
escolar. 

 
As normas que regulan a convivencia no centro refírense a:  
 

✓ Entradas e saídas de clase. Ausencias e atrasos.. 

✓ Vestiario. 

✓ Hábitos: Limpeza e orde. Uso e coidado do material. Uso do baño. Comidas 

✓ Comunicación: quendas de palabra, escoita activa 

✓ Obxectos que traen de casa: Móbil. Xoguetes electrónicos. Diñeiro 

✓ Accións prexudiciais para a saúde: -  Tabaco. Alcol. Outras drogas 

✓ Respecto, disciplina - Desobedecer ao profesor/a. Incumprimento de sancións. Alcumes. 

Insultos. Pelexas. Discusións. Agresións físicas ou morais. Malos tratos. Acoso. 

 
 

Entradas e saídas, ausencias e atrasos 
 

1. A puntualidade será unha norma do noso traballo. Todos os alumnos deben estar puntualmente na 
clase ó comezar os “Bos días” (momento inicial da xornada) e ás horas correspondentes despois 
de cada recreo ou entrada da tarde. Os nenos de 1º a 3º Primaria  forman filas no patio antes da 
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subida á súa clase os dos curso de 4º a 6º de primaria subirán directamente dende o patio as clases 
esperando nestas os profesores - titores. Os atrasos deben estar xustificados.  

2. Por motivos de seguridade non se permitirá a presenza de familiares ou acompañantes en 
corredores e aulas da E. Primaria e ESO, salvo autorización previa da Dirección ou Xefaturas de 
Estudos. Os alumnos de Primaria acudirán cos seus profesores ata as súas clases; os seus pais ou 
acompañantes (ordinariamente) deixaranos e recolleranos no patio.  

3. Evitaranse calquera tipo de entrevistas non concertadas no patio para que os profesores poidan 
estar atendendo aos seus alumnos. Para avisos e comunicacións breves dispoñemos da 
posibilidade de comunicados dixitais  ou ben a través da axenda escolar da que dispoñen todos os 
nosos alumnos, dispensada polo colexio. 

4. Os balóns deben ir collidos cando esteamos nas filas ou dentro do edificio. Por motivos de 
seguridade, non se poderá xogar ó fútbol no patio cuberto. Os días de chuvia non se baixan os 
balóns ó recreo. Así mesmo, non se permite o uso de monopatíns, patíns, bicicletas nos patios do 
colexio, salvo uso específico na materia de educación física ou en actividades extraescolares 
deportivas. 

5. Toda ausencia ou retraso debe ser xustificada por escrito, polos pais, a ser posible con antelación, e 
se non é posible, no momento de incorporarse á clase. No xustificante consignaranse a data, as 
horas de falta de asistencia e o motivo e a sinatura do responsable legal do alumno/a. O modelo a 
cubrir facilitaselle ás familias en formato dixital ou papel. 

6. Son faltas xustificables aquelas que por motivos médicos, legais ou familiares graves sexan a causa 
da non asistencia á clase. O resto das situacións consideraranse coma faltas no xustificables.  

7. Cando un alumno precise saír traerá una petición por escrito dos seus pais ou titores legais, co 
motivo, data e tempo previsto de ausencia que deberá presentar ó titor para que a asine. Unha 
vez asinada, os alumnos entregarán a autorización na portería ao saíren. 

8. No intercambio de clases os alumnos deben permanecer nas súas respectivas aulas: Non se pode 
saír da aula sen permiso dos profesores. 

9. Non se poderá subir ás clases antes de que soe a música, nin se permanecerá nas mesmas ou nos 
corredores durante os tempos de lecer, agás que estea un profesor. Como normal xeral non se 
empregará o recreo para castigos na clase. 

Vestiario 

 

10. Por respecto e educación asistiremos ao colexio aseados e cunha vestimenta axeitada as 
asctividades propias dun centro escolar. Os alumnos evitarán mostrar a roupa interior, e, así 
mesmo, levar roupa excesivamente curta e explícita.  

11. Nas clases non se permite o uso de roupa e calzado propio da competición deportiva (equipacións 
de equipos,...).  

12. Na actividades ordinarias do colexio non se permite roupa pensada para a praia, bañadores, 
chanclas, camisetas sen mangas. E tampouco o acceso ao colexio con gorra, gafas de sol, nin 
complementos deste estilo. 

 

Hábitos: Limpeza e orde. Uso e coidado do material. Uso do baño. Comidas 

 

13. O titor e os profesores de cada aula encargaranse de manter a orde, coidar a limpeza e manter un 
ambiente acolledor no lugar habitual de traballo. Os pupitres deben quedar ordenados, tamén as 
cousas dentro deles. Deben facilitar o traballo do servizo de limpeza mantendo as mesas limpas e 
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evitando que  queden papeis tirados polo chan. E mesmo tamén para o posible uso da aula en 
actividades extraescolares. 

14. O material e instalacións do centro debe coidarse facendo bo uso del. A deterioración ou rotura 
por uso neglixente deste ocasionará a reparación e/ou reposición inmediata deste por conta do 
interesado. Do mesmo modo respectamos as pertenzas dos compañeiros. 

15. A axenda é un instrumento útil e valioso que proporciona o centro, a todos os alumnos a partir de 
1º de Primaria, para a organización persoal (anotando tarefas, controis, incidencias... ) e como 
instrumento de comunicación coas familias (observacións bidireccionais pais - profesores, 
concertación de entrevistas,... ). Se algún alumno a extravía ou estraga debe adquirir unha en 
administración. 

16. Durante a clase, e nos cambios de clase non poderán saír ó baño agás situacións moi específicas, 
e autorización expresa dos profesores. Debemos recordarlle ós alumnos e alumnas que teñen que 
ir ó baño antes de entrar na clase e durante os recreos.  

17. Ordinariamente non se pode comer nas aulas, nin nos corredoiros. 

18. No colexio non podemos administrar medicamentos. Excepcionalmente,  colaboramos coas 
familias neste senso, sempre e cando os pais entregan a correspondente autorización , asinada, e 
baixo supervisión médica. 

19. No uso do comedor os alumnos gardan as debidas medidas de respecto e boa educación na mesa, 
a comida que se lles serve deben consumila na súa totalidade. Ata 2º de Primaria os alumnos serán 
axudados polo persoal de dito servizo. 

 

Comunicación 

 

20. É desexable un comunicación fluída entre o centro e as familias. Realizarase de varias formas 
posibles:   

Colectivas: 

- Circulares 
- Páxina web (noticias) e redes sociais (Facebook e Twitter) 
- Plataforma dixital (comunicados e anuncios) 
- Taboleiros de anuncios do colexio. 
Persoais: 

- Plataforma dixital (comunicados e solicitudes de entrevista) 
- Axenda Escolar 
- Telefónicamente. 

 
 

Obxectos que traen de casa: Móbil. Xoguetes electrónicos. Diñeiro 

 
21. Norma xeral:  Está prohibido o uso do móbil durante o horario lectivo e unha vez traspasado o 

portón de entrada e a porta principal de saída, salvo para actividades formativas que deben contar 
coa autorización expresa do profesor e sempre baixo a súa supervisión. Durante o tempo de 
comedor e posterior recreo estará vixente a mesma norma. Os alumnos que traian o móbil ao 
centro deberán mantelo apagado. En ningún caso o centro se responsabiliza da súa perda ou furto, 
correspondendo a cada alumno a súa garda e custodia. 

22. Durante o horario escolar o móbil é de uso exclusivamente académico e, polo tanto non se pode 
ver ou facer fotos, entrar en portais non educativos, chatear, facer descargas, utilizar redes sociais, 
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etc… A utilización de imaxes de profesores e compañeiros sen a debida autorización é un delicto 
tipificado e penado pola lei. Así mesmo, o profesor que se atope na aula poderá supervisar, 
comprobar e corrixir as actividades que se estean levando a cabo e o contido das mesmas, 
asegurando que o uso do móbil está sendo o axeitado e que están abertas só as aplicacións que se 
precisan para esa actividade educativa. Tamén está prohibido baixar o móbil á clase de EF. 

23. Durante as saídas complementarias sen pernocta non se permitirá o uso do móbil xa que están 
incluídas dentro do horario lectivo. Durante as saídas complementarias con pernocta o seu uso será 
regulado para cada unha delas polo profesorado encargado das mesmas. 
 
24. No caso de que un alumno incumpra alguna das normas anteriores, o profesorado está facultado 
para retirar temporalmente o móbil. O profesor enviará unha incidencia pedagóxica en LC informando 
á familia e ao titor correspondente do incidente, ademais de retirar o mesmo, solicitando que o 
alumno retire a súa tarxeta ou, no seu defecto, que o apague. O móbil non será devolto ata que a 
familia veña solicitalo. Se un alumno se nega a facelo, será enviado a Xefatura de Estudos quen 
informará á familia sobre o feito e, no caso de que o alumno persista na súa actitude, será privado do 
seu dereito de asistencia ao centro. 
 
 

Tabaco. Alcol. Outras drogas 

 

25. Debido á importancia destes aspectos a posesión, uso ou consumo destas substancias 
considerarase, en calquera caso, como conduta gravemente contraria á convivencia do centro xa 
que son consideradas actividades contra a saúde. Isto sen prexuízo doutras consecuencias 
derivadas da lexislación específica para quen posúa estas substancias. 

Respecto, violencia, pelexas. Agresións  físicas ou morais. malos tratos, acoso. 

 

26. O respecto polos demais implica evitar calquera acción que menoscabe os seus dereitos. Evitamos 
calquera forma de agresión verbal, física, psicolóxica ou moral. Quedan terminantemente 
prohibidos os enfrontamentos e as pelexas. Todos somos responsables de non participar 
activamente nestas prácticas, e ademais debemos colaborar na finalización destes episodios se se 
producen na nosa presenza.  

27. Para obter o maior proveito das clases requírese atención, interese, estímulo, traballo e orde. Polo 
tanto non se permitirán condutas que interfiran ou prexudiquen o correcto desenvolvemento da 
clase. Tal é o caso das disrupcións ocasionadas voluntariamente, risas e menosprezos pola 
equivocacións e/ou opinións dun compañeiro, reiterada falta de atención, facer caso omiso das 
indicacións do profesor/a,... 

28. A observación e cumprimento destas normas de convivencia debe manterse fóra do recinto 
escolar, durante o desenvolvemento de actividades extraescolares ou complementarias. 

 

As normas de convivencia deben salvagardar os dereitos dos menbros de esta comunidade educativa, e a súa vez 
favorecer o cumprimento dos deberes.  

Os dereitos e deberes dos diferentes membros da comunidade educativa aparecen recollidos no título II (A 
comunidade educativa), capítulo 1, artigos 5 e 6 e son os seguintes: 

    

Os membros da Comunidade Educativa teñen dereito a: 

a) Ser respectados nos seus dereitos e na súa integridade e dignidade persoais. 
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b) Coñecer o Carácter Propio, o Proxecto Educativo e o Regulamento de Réxime Interno do Centro. 
c) Participar no funcionamento e na vida do Centro, de conformidade co disposto no presente 

Regulamento. 
d) Celebrar reunións dos respectivos estamentos no Centro, para tratar asuntos da vida escolar, previa 

a oportuna autorización da Entidade Titular.  
e) Constituír asociacións dos membros dos respectivos estamentos da Comunidade Educativa, de 

acordo co disposto na lei.  
f) Presentar peticións e queixas formuladas por escrito ante o órgano que corresponda en cada caso. 
g) Reclamar ante o órgano competente naqueles casos nos que sexan conculcados os seus dereitos. 
h)  Exercer aqueloutros dereitos recoñecidos nas leis, no Carácter Propio do Centro e no presente 

Regulamento.  
 

Os membros da Comunidade Educativa están obrigados a: 

a) Aceptar e respectar os dereitos da Entidade Titular, os alumnos, os profesores, os pais, o persoal de 
administración e servizos e os outros membros da Comunidade Educativa. 

b) Respectar o Carácter Propio, o Proxecto Educativo, o presente Regulamento, as normas de 
convivencia e outras normas de organización e funcionamento do Centro e das súas actividades e 
servizos e a autoridade e as indicacións ou orientacións educativas do equipo directivo e do 
profesorado. 

c) Respectar e promover a imaxe do Centro. 
d) Asistir e participar nas reunións dos órganos dos que formen parte.  

 
En canto aos alumnos aparecen recollidos nos artigos 13 e 14 do capítulo 3 do mesmo título e que se reflicten a 
continuación: 
 

O exercicio dos seus dereitos por parte dos alumnos implicará o recoñecemento e respecto dos dereitos de todos 

os membros da Comunidade Educativa. Os alumnos teñen dereito a: 

 

a) Recibir unha formación integral que contribúa ao pleno desenvolvemento da súa personalidade. 

b)  Ser respectados na súa liberdade de conciencia, así como nas súas conviccións relixiosas e morais, 
de acordo coa Constitución Española. 

c) A acceder ás tecnoloxías da información e a comunicación na práctica educativa e ao uso seguro de 
internet. 

d) A recibir unha educación que favoreza a asunción dunha vida responsable para o logro dunha 
sociedade libre e igualitaria, así como á adquisición de hábitos de vida saudable, a conservación do 
medio ambiente e a sostenibilidade. 

e) Ser valorados no seu rendemento escolar conforme a criterios públicos e obxectivos. 

f) Recibir orientación escolar, persoal e profesional. 

g) Recibir a información que lles permita optar a posibles axudas compensatorias de carencias de tipo 
familiar, económico e sociocultural, así como de protección social nos casos de accidente ou 
infortunio familiar. 

h) Ser respectados na súa integridade física, dignidade persoal, identidade persoal e intimidade no 
tratamento dos datos persoais.  

i) Exercer o seu dereito de asociación, participación e reunión no centro, nos termos legalmente 
previstos. 

j) Manifestar discrepancias colectivamente a partir das reunións de delegados establecidas dende 5º 
de Primaria e outros canles estabrecidos. 

k) Aqueloutros que se determinen nas Normas de Convivencia do Centro. 
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l) Continuar a súa relación co Centro unha vez concluísen os seus estudos no mesmo. 

m) O respecto e promoción dos seus dereitos e gozar dun ambiente seguro no que poder desenvolverse 
como seres humanos. 

 

Os alumnos están obrigados a: 

a) Estudar, esforzarse para conseguir o máximo desenvolvemento segundo as súas capacidades e 
participar nas actividades formativas e, especialmente, nas orientadas ao desenvolvemento dos 
currículos. 

b) Respectar as ideas e principios derivados do Carácter Propio e da Entidade Titular. 

c) Seguir as directrices do Equipo Directivo e do profesorado respecto á súa educación e aprendizaxe, 
levar a cabo fóra das horas de clase os traballos que lles encomenden os profesores, así como 
respectar a súa autoridade. 

d) Asistir a clase con puntualidade e cumprir o horario e calendario escolar. 

e) Participar e colaborar na mellora da convivencia escolar e na consecución dun adecuado clima de 
estudo no Centro, respectando o dereito dos seus compañeiros á educación. 

f) Respectar a liberdade de conciencia e as conviccións relixiosas e morais do resto de membros da 
Comunidade educativa. 

g) Respectar a dignidade, identidade, integridade e intimidade de todos os membros da devandita 
Comunidade. 

h) Respectar as normas de organización, convivencia e disciplina do Centro. 

i) Conservar e facer un bo uso das instalacións e materiais didácticos do Centro.  

j) Coñecer e respectar os valores democráticos da nosa sociedade, expresando as súas opininións 
respectuosamente. 

k) Mostrar o debido respecto e consideración aos distintos membros da Comunidade Educativa. 

l) Aqueloutros que se determinen no Plan de Convivencia e nas Normas de Convivencia do Centro. 

 

No capítulo 4, nos artigos 16 e 17,  recóllense os dereitos e deberes dos profesores e que se reflicten a 
continuación: 

 

O profesorado ten os dereitos individuais e colectivos previstos na lexislación laboral aplicable e no convenio 

colectivo do sector. Os profesores teñen dereito a: 

a) Desempeñar libremente a función educativa sen exceder os límites da lexislación, o Carácter Propio 
ou este Regulamento.  

b) A súa formación permanente. 

c) Participar na elaboración das Programacións de Etapa. 

d) Desenvolver a súa metodoloxía de acordo coa Programación da Etapa e de forma coordinada polo 
Departamento e Equipo de Curso correspondente. 

e) Exercer libremente a súa acción avaliadora de acordo cos criterios establecidos nas Programacións 
de Etapa, de acordo co marco pedagóxico da Entidade Titular. 

f) Utilizar os medios materiais e as instalacións do Centro para os fins educativos, de acordo coas 
normas reguladoras do seu uso. 

g) Participar na toma de decisións pedagóxicas que corresponden ao Claustro, aos órganos de 
coordinación docentes e aos equipos educativos que impartan clase no mesmo curso. 

h) Gozar da presunción de veracidade no marco dos procesos disciplinarios, de acordo coa normativa e 
lei de autoridade vixente. 

i) Reunirse no Centro, de acordo coa lexislación vixente, sen prexuízo do normal desenvolvemento das 
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actividades docentes. 

j)  Presentar ao Equipo Directivo cantas iniciativas, pedimentos, suxestións e queixas estimen 
oportunas. 

k)  Ser informados axeitadamente dos acordos adoptados polos distintos órganos colexiais. 

l)  A recibir o respecto, a consideración e a valoración social da familia, a comunidade educativa e a 
sociedade, compartindo entre todos a responsabilidade no proceso educativo do alumnado. 

m) Participar nos órganos de participación do centro segundo a lexislación vixente. 

 

O profesorado ten os deberes propios da relación de natureza laboral que o une co Titular do Centro quen exercerá 
o poder de dirección propio da mesma. Os profesores teñen deber de: 

 

 

a) Exercer as súas funcións tendo en conta a lexislación vixente e ás condicións estipuladas no seu 
contrato e/o nomeamento e ás directrices da Entidade Titular. 

b) Promover e participar nas actividades incluídas na Programación Xeral Anual. 

c) Cooperar no cumprimento dos obxectivos do Proxecto Educativo do Centro e seguir, no desempeño 
das súas funcións, as directrices establecidas nas Programacións de Etapa. 

d) Participar na elaboración da programación específica da área ou materia que imparte, no seo do 
Equipo educativo do curso e do departamento correspondente.  

e) Elaborar a programación de aula de acordo ao marco pedagóxico proposto pola Entidade Titular e 
seguindo a lexislación vixente. 

f) Avaliar o proceso de aprendizaxe do alumnado e facilitar aos alumnos ou aos seus pais ou titores as 
información que se deriven dos instrumentos de avaliación utilizados para realizar as valoracións do 
proceso de aprendizaxe. Sobre a custodia e arquivo de documentos e tarefas de avaliación seguirase 
o marcado na lexislación vixente. 

g) Orientar aos alumnos nas técnicas de traballo e de estudo específico da súa área ou materia, dirixir 
as prácticas ou seminarios relativos á mesma, así como analizar, comentar con eles as probas 
realizadas e atender, na medida do posible as suxestións dos alumnos, a fin de conseguir un mellor 
proceso de ensinanza-aprendizaxe. 

h) Colaborar no mantemento da orde e disciplina en todo momento e actividade dentro do exercicio 
das súas función, favorecendo o respecto mutuo con pais e alumnos. 

i) Cumprir puntualmente o calendario e horario escolares. 

j) Implicarse no seu perfeccionamento e desenvolvemento profesional.  

k) Coidar o seu propio proceso de formación permanente. 

l) Gardar sixilo profesional de canta información teña acceso pola súa condición e posto de traballo.  

m) Impartir unha ensinanza cuxa calidade estea acorde coas esixencias actuais en canto aos contidos e 
metodoloxías e introducir, co coñecemento do Xefe de Estudos, correccións metodolóxicas que 
adecuen a programación inicial á consecución dos obxectivos da materia programada. 

n) Asistir ás reunión programadas e as Xuntas de Avaliación, emitindo con obxectividade o seu xuízo e 
gardando secreto das deliberacións. 

o) Manter un trato correcto cos alumnos, profesores e demais membros da Comunidade Educativa, 
promovendo o espírito de acollida e de familia. 

p) Controlar as ausencias e faltas de puntualidade dos alumnos. 

q) Cooperar no cumprimento dos obxectivos fundamentais do Centro, seguindo as indicacións dos 
membros do Equipo Directivo dentro do seu ámbito de competencia. 

r) Respectar e facer respectar o Carácter Propio do Colexio. 

s) Absterse de realizar actividades que puidesen poñer en dúbida a súa independencia avaliadora: 
como impartir clases particulares aos seus alumnos ou doutro profesor do Colexio, con 
contraprestación económica ou doutro tipo. 
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t) Estar informados da lexislación educativa actual. 

u) Asumir a política da protección da infancia que promove a Entidade Titular. 

v) Aquelas que determine a normativa vixente. 

 

Os dereitos e deberes dos Pais, Nais e/ou titores legais aparecen recollidos nos artigos 20 e 21 do capítulo V e son 

os seguintes: 

Os pais ou titores teñen dereito a: 

a) Que no centro se imparta o tipo de educación definido no Carácter Propio e no Proxecto Educativo 
do Centro. 

b) Que os seus fillos ou pupilos reciban unha educación coas máximas garantías de calidade, en 
consonancia cos fins establecidos na Constitución, no correspondente Estatuto de Autonomía e nas 
leis educativas. 

c) Participar nos asuntos relacionados co desenvolvemento do proceso educativo dos seus fillos no 
Centro. 

d) A estar informados sobre o progreso de aprendizaxe e integración socio-educativa dos seus fillos. 

e) A ser oídos naquelas decisións que afecten á orientación académica e profesional dos seus fillos. 

f) Ser recibidos polos profesores do Centro nos horarios establecidos. 

g) Ser informadas puntualmente das faltas de asistencia dos seus fillos ao centro. 

h) Subscribir co Centro un compromiso educativo para procurar un axeitado seguimento do proceso de 
aprendizaxe dos seus fillos, conforme ao modelo proposto pola Entidade Titular e sendo informado 
o Consello Escolar. Este compromiso educativo será respectuoso co carácter propio do centro e o seu 
proxecto educativo.  

i) Ser informadas das normas de convivencia establecidas no centro. 

j) Recibir notificación puntual das condutas contrarias ou gravemente prexudiciais para a convivencia 
realizadas polos seus fillos. 

k) Recibir información das actividades e réxime de funcionamento do centro, así como das avaliacións 
das que poida ser obxecto dentro da lexislación educativa. 

l) Recibir información sobre os libros de texto e os materiais didácticos adoptados no centro. 

m) Participar na vida do centro e no Consello Escolar. 

n) Utilizar as instalacións do centro nos termos que estableza a Entidade Titular do Centro. 

 

 Os deberes dos pais ou titores: 

1. En relación co Centro e os profesores:   

a) Procurar a axeitada colaboración entre a familia e o Centro, a fin de acadar unha maior efectividade 
na tarefa educativa. 

b) Asistir ás entrevistas e reunións ás que sexan convocados por membros do equipo directivo, o titor 
ou os profesores para tratar asuntos relacionados coa educación dos seus fillos. 

c) Adoptar as medidas necesarias para que os seus fillos cursen os niveis obrigatorios da educación e 
asistan regularmente a clase. 

d) Estimular aos seus fillos e pupilos para que leven a cabo as actividades de estudo que se lles 
encomenden e propiciar as circunstancias que, fóra do Centro, poidan facer máis efectiva a acción 
educativa do mesmo. 

e) Informar aos educadores daqueles aspectos da personalidade e circunstancias dos seus fillos que 
sexan relevantes para a súa formación e integración no contorno escolar, cambio de tutela, garda e 
custodia, e patria potestade, así como comunicar calquera cambio de enderezo ou teléfono. 
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f) Participar de xeito activo nas actividades que se establezan en virtude dos compromisos educativos 
que o Centro institúa coa familia, para mellorar o rendemento dos seus fillos e, no seu caso, da súa 
conduta. 

g) Colaborar no cumprimento das medidas correctoras impostas aos seus fillos e pupilos no 
desenvolvemento do plan de traballo a realizar fóra do Centro a que estas poidan dar lugar. 

h) Cumprir as obrigas que se derivan da relación contractual co Centro. 

i) Respectar o exercicio das competencias técnico-profesionais do persoal do Centro. 

j) Apoiar a acción do profesorado, especialmente en presenza dos seus fillos. 

k) Xustificar, por escrito, as faltas de asistencia ou puntualidade dos seus fillos. 

l) Respectar as normas de organización e convivencia do Centro naqueles aspectos que lles concirnen. 

m) A participación nas actuacións previstas no Plan de Convivencia do Centro nos termos nel 
contemplados. 

n) Aceptar as decisión que sexan adoptadas polos órganos de goberno do Centro dentro do marco do 
presente Regulamento. 

o) Exercitar responsablemente as facultades que lles confire a patria potestade. 

p) Asinar o compromiso educativo do centro. 

1. En relación aos seus fillos, en canto alumnos do Centro: 

a) Apoiar o labor educativo que se realiza con eles. 

b) Facilitarlles os medios necesarios para a realización das actividades e tarefas. 

c) Facilitar o cumprimento das obrigas dos seus fillos respecto ao Centro (puntualidade, aseo, orde...). 

d) Recoller persoalmente ou mediante persoa autorizada aos alumnos menores de 18 anos que teñan 
que ausentarse do Centro en horario escolar. 

e) Estimulalos no respecto ás normas de convivencia do Centro como elemento que contribúe á súa 
formación. 

f) Participarán de xeito activo nas actividades que se establezan en virtude dos compromisos educativos 
que o Centro estableza coa familia, para mellorar o rendemento dos seus fillos. 

 
Así mesmo aparecen reflectidos tamén os dereitos e deberes do persoal de administración e servizos nos 
artigos 22 e 23 do capítulo 6 do mesmo título. 
 

Dereitos do persoal de administración e servizos. 

a) Ser integrado como membro da Comunidade Educativa. 

b) Ser informado acerca dos obxectivos e organización xeral do Centro e participar na súa execución 
naquilo que lles afecte. 

c) A súa formación permanente. 

 

Deberes do persoal de administración e servizos. 

a) Exercer con eficacia as súas función con arranxo ás condicións estipuladas no seu contrato e/ou 
nomeamento. 

b) Procurar o seu perfeccionamento e desenvolvemento profesional. 

c) Gardar sixilo sobre as informacións que reciben por razón do seu posto. 

d) Informar á Dirección ou a instancias superiores informacións importantes para o bo funcionamento 
do Centro. 
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Recóllense tamén os dereitos e deberes doutros posibles membros da comunidade educativa (colaboradores, 

antigos alumnos, voluntarios e outros) que participen na acción educativa do centro de acordo aos programas que 

determine a Entidade Titular do Centro nos artigos 26 e 27. 

Estes membros da Comunidade Educativa terán dereito a: 

a) Facer público no ámbito escolar a súa condición de colaboradores ou voluntarios. 

b) Exercer as súas funcións nos termos establecidos pola lexislación que lles sexa aplicable e pola 
Entidade Titular. 

 

Estes membros da Comunidade Educativa estarán obrigados a: 

a)  Desenvolver a súa función nos termos establecidos nos programas aos que se refire o artigo 25 do 
presente Regulamento. 

b) Non interferir no normal desenvolvemento da actividade do Centro. 

 

 

 

 

3.4.3.1.2. Condutas contrarias á convivencia a súa corrección. 

Art. 125.-   

1. As condutas do alumnado que perturban a convivencia no centro poderán ser 

cualificadas como: 

 
a) Condutas contrarias ás normas de convivencia do centro, que serán consideradas como 

leves. 

b) Condutas gravemente prexudiciais para a convivencia no centro, que poderán ser 

consideradas como graves ou moi graves. 

 

2.   As actuacións correctoras das condutas perturbadoras da convivencia, das que se 

informará ao Consello Escolar, recollidas no apartado anterior poderán ser: 

 

a) Actuacións inmediatas, aplicables en primeira instancia directamente polo profesorado 
presente, no uso das súas capacidades e competencias e tendo en conta a súa 
consideración de autoridade pública, a todas as condutas que perturban a convivencia 
no centro, de acordo cos artigos 131 e 136 deste Regulamento, co obxectivo principal 
do cesamento da conduta, podendo ser seguidas de medidas posteriores. 
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b) Medidas posteriores: unha vez desenvolvidas as actuacións inmediatas, e tendo en 

conta a cualificación posterior da conduta de acordo co establecido no apartado 

anterior. Poderanse adoptar as seguintes medidas posteriores:  

 

1º Medidas de corrección, ás que se refire o artigo 132 e seguintes deste 

Regulamento.  

As medidas de corrección poderanse levar a cabo no caso de condutas 

cualificadas como contrarias ás normas de convivencia do centro, e 

consideradas como faltas leves. As medidas de corrección que se adopten 

serán inmediatamente executivas. 

 

2º Procedementos de acordo abreviado. 

Os procedementos de acordo abreviado teñen como finalidade axilizar as 

actuacións posteriores das condutas perturbadoras para a convivencia, 

reforzando o seu carácter educativo mediante a executividade inmediata. 

Poderanse levar a cabo con calquera conduta perturbadora xa sexa a súa 

cualificación como contraria á convivencia no centro, e considerada como 

falta leve, ou gravemente prexudicial para a convivencia no centro, e 

considerada como falta grave ou moi grave, e concretaranse na apertura de 

procesos de mediación, procesos de acordo reeducativo e a aceptación 

inmediata de sancións. 

 O acollemento a estes procedementos é voluntario e necesita do acordo das 

partes e conflito para o seu inicio, podendo ofrecerse e acollerse a eles todo 

o alumnado do centro. 

  

3º Apertura de procedemento sancionador. 

 No caso de condutas cualificadas como gravemente prexudiciais para a 

convivencia no centro, e consideradas como faltas graves ou moi graves e 

non se acollesen a un procedemento de acordo abreviado, procederase á 

apertura de procedemento sancionador, de conformidade co artigo 138 e 

seguintes deste Regulamento. 

Na apertura do procedemento sancionador terase en consideración as 

circunstancias que impediron a adopción dun procedemento de acordo 

abreviado. 
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Sección Segunda: aspectos xerais. 

 Art. 126.- Criterios para a aplicación das actuacións correctoras.  

1. A comunidade educativa, e en especial o profesorado, ante as condutas dos alumnos 

perturbadoras da convivencia no centro, aplicará as correccións que, no seu caso, 

correspondan. 

2. Os alumnos non poden ser privados do exercicio do seu dereito á educación e, no caso da 

educación obrigatoria, do seu dereito á escolaridade. 

3. En ningún caso se levarán a cabo correccións que menoscaben a integridade física ou a 

dignidade persoal do alumno. 

4. Nos casos en que fose necesario, realizarase a oportuna asistencia e orientación 

psicopedagóxica ás vítimas e ás persoas agresoras. 

5. Garantirase ao alumnado vítima de situación de acoso escolar a protección da súa 

integridade e dignidade persoal e do seu dereito á educación, debendo primar sempre o 

interese da vítima sobre calquera outra consideración no tratamento destas situación. 

Esta protección garantírase mediante medidas cautelares que impidan a ameaza, o 

control ou o contacto entre vítima e causantes da situación de acoso. 

6.- Para o caso de alumnado menor de idade non emancipado, as persoas proxenitoras ou 

representantes legais deste deberán ter puntual información sobre as correccións de 

condutas que lles afecten, nos termos previstos neste Regulamento. 

7.- Os criterios para a aplicación das actuacións correctoras son: 

a) As actuacións correctoras das condutas perturbadoras terán un carácter educativo e 

recuperador, debendo contribuír á mellora do proceso educativo do alumnado, a garantir 

o respecto aos dereitos e á mellora nas relacións de todos os membros da comunidade 

educativa.  

d) As actuacións correctoras deberán ser proporcionadas ás características da conduta 

perturbadora do alumnado e Terán en conta o seu nivel académico e idade, así como as 

circunstancias persoais, familiares ou sociais que poidan ter incidido na aparición da 

devandita conduta. 

e) As condutas incluídas como reiteración na comisión de condutas contrarias ás normas de 

convivencia no centro, cualificadas coa consideración de moi graves, levarán asociada 

como medida correctora a expulsión, temporal ou definitiva, do centro. Durante as etapas 

de escolarización obrigatoria, a expulsión definitiva suporá o cambio de centro. 

5.- As medidas de corrección que se leven a cabo sobre o incumprimento do deber de estudo 

durante o desenvolvemento da clase, dificultando a actuación do profesorado e do resto 

de alumnos e que, dada a súa reiteración, puidesen ser consideradas como condutas 
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disruptivas no ámbito escolar, deberán ir acompañadas polas actuacións de axuste 

curricular e as estratexias de traballo que se estimen necesarias por parte do profesorado. 

Art. 127.- Aspectos formais dos procedementos correctores  

1. No exercicio das función de corrección de condutas contrarias á convivencia, a constatación 
de feitos constitutivos de condutas gravemente prexudiciais para a convivencia deberán 
formalizarse por escrito, previa tramitación dos procedementos de corrección, utilizando o 
Anexo IV.  

2. O documento de constatación dos feitos elaborado polo profesorado considérase, excepto 

proba en contrario, acreditación suficiente destes e, polo tanto, contará coa presunción 

de veracidade de conformidade co establecido no artigo 11.2 da Lei 4/2011, de 

convivencia e participación da comunidade educativa e a Lei de autoridade do 

profesorado. 

3. As citacións aos alumnos ou, se fosen menores de idade non emancipados, tamén as 

persoas proxenitoras ou representantes legais destas, realizaranse por calquera medio de 

comunicación inmediato que permita deixar constancia fehacente de terse realizado e da 

súa data. 

4. A resolución de procedementos sancionadores notificaranse á nai ou ao pai, ao titor legal do 

alumno, ou a propio alumno se fose maior de idade, nun prazo máximo de doce días 

lectivos desde que se tivo coñecemento dos feitos que deron lugar á incoación do 

procedemento, e comunicarase igualmente á Inspección Educativa. 

 

Art. 128.-  Ámbito das condutas a corrixir. 

1. A facultade de levar a cabo actuacións correctoras sobre as condutas perturbadoras da 

convivencia estenderase á socorridas dentro do recinto escolar en horario lectivo, 

durante a realización de actividades complementarias ou extraescolares ou nos servizos 

de comedor e transporte escolar. 

2. Tamén poderán levarse a cabo actuacións correctoras en relación con aquelas condutas dos 

alumnos que, aínda que se realicen fóra do recinto escolar, estean directa ou 

indirectamente relacionadas coa vida escolar e afecten a algún membro da comunidade 

educativa. Todo iso sen prexuízo da obriga de poñer en coñecemento das autoridades 

competentes as devanditas condutas e de que puidesen ser sancionadas por outros 

órganos ou administración, no ámbito das súas respectivas competencias. 
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Art. 129.- Gradación das medidas correctoras e das sancións. 

1. A efectos da gradación das medidas de corrección e das sancións, considéranse 

circunstancias que atenúan a responsabilidade: 

a) O recoñecemento da conduta, así como o pedimento de escusas e a reparación 

espontánea do dano producido xa sexa físico ou moral. 

b) A falta de intencionalidade. 

c) O carácter ocasional da conduta. 

d Cando tralo proceso de mediación escolar que se leve a efecto, non poida chegarse a un 

acordo ou este non se poida cumprir por causas non imputables ao alumno infractor. 

e) Outras circunstancias de carácter persoal que poidan incidir na súa conduta. 

f) Aqueloutras que estableza a lexislación vixente. 

 

2. Aos mesmos efectos, considéranse circunstancias que agravan a responsabilidade: 

a) A premeditación. 

b) A reiteración. 

c) A incitación ou estímulo á actuación individual ou colectiva lesiva dos dereitos dos demais 

membros da comunidade educativa. 

d) A alarma social causada polas condutas perturbadoras da convivencia, con especial 

atención a aqueles actos que presenten características de acoso ou intimidación a outro 

alumno. 

e) A gravidade dos prexuízos causados ao centro ou a calquera dos integrantes da 

comunidade educativa. 

f) A publicidade ou xactancia de condutas perturbadoras da convivencia a través de aparellos 

electrónicos ou outros medios. 

b) Causar dano, inxuria ou ofensa aos compañeiros de menor idade ou aos recen 

incorporados ao Centro. 

d) Calquera acto que entrañe ou fomente a violencia, a discriminación, o racismo, a 

xenofobia ou o menoscabo dos principios do Carácter Propio ou do Proxecto Educativo, 

tendo a mesma consideración se estas condutas son realizadas a través de medios 

electrónicos, telemáticos ou tecnolóxicos que teñan causa nunha relación que xurda no 

ámbito escolar. 
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f) As condutas atentatorias contra os dereitos dos profesionais do Centro, a súa integridade 

física e moral, a súa dignidade e a súa autoridade. 

g) A realización de forma colectiva. 

h) Aqueloutras que estableza a lexislación vixente. 

 

3. No caso de que concorran circunstancias atenuantes e agravantes ámbalas dúas poderán 

compensarse cando a reiteración se refira á conduta especificada no artigo 125 5., as 

medidas a levar a cabo sobre a devandita conduta deberán contemplar a existencia, no 

seu caso, de programas específicos de actuación sobre as mesmas. 

 

Art. 130.- Responsabilidade e cooperación institucional 

1. Os alumnos que individual ou colectivamente causen danos de forma intencionada ou por 
neglixencia ás instalacións do centro ou ao seu material, así como aos bens e pertenzas de 
calquera membro da comunidade educativa, quedan obrigados a reparar o daño causado 
ou facerse cargo do custo económico da súa reparación, no termos previstos na lexislación 
vixente. 

2. Cando se incorra en condutas tipificadas como agresións físicas ou morais, haberá de 
repararse 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. 

3. Os alumnos que subtraesen bens do centro ou de calquera membro da comunidade escolar 
deberán restituír o subtraído, de acordo coa lexislación vixente, sen prexuízo da corrección 
a que houbese lugar. 

4. Os pais ou titores legais do alumno serán responsables civís nos termos previstos nas leis.  
5. Naqueles supostos nos que, unha vez levada a cabo a corrección oportuna, o alumno siga 

presentando reiteradamente condutas perturbadoras para a convivencia no centro, este 
dará traslado, previa comunicación aos pais ou titores legais no caso de menores de idade, 
ás institucións públicas do ámbito sanitario, social ou doutro tipo, da necesidade de adoptar 
medidas dirixidas a modificar aquelas circunstancias persoais, familiares ou sociais do 
alumno que poidan ser determinantes da aparición e persistencia das devanditas condutas. 

6. As audiencias e comparecencias das nais e pais ou dos titores legais do alumnado menor de 
idade nos procedementos regulados neste Regulamento son obrigatorias e a súa 
desatención reiterada e inxustificada será comunicada ás autoridades competentes, a 
efectos da súa posible consideración como incumprimento dos deberes inherentes á patria 
potestade ou á tutela. 

7. Para o caso de comisión de condutas que se deriven en actos que puidesen ser constitutivos 
de delito ou falta penal, a dirección do centro, a instancia propia ou de calquera membro da 
comunidade educativa, deberá poñelo en coñecemento da Administración Educativa e dos 
corpos de seguridade correspondentes, ou do Ministerio Fiscal, sen prexuízo de tomar as 
medidas preventivas oportunas. 
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Sección Terceira: condutas contrarias ás normas de convivencia no centro. 

  

Art. 131.- Cualificación. Se consideran condutas contrarias ás normas de convivencia as seguintes: 

  

a) As manifestacións expresas contrarias aos valores e dereitos democráticos legalmente 

establecidos. 

b) As accións de desconsideración, imposición de criterio, ameaza, ofensa, insulto e falta de 

respecto, en xeral, aos membros da comunidade educativa, sempre que non sexan 

cualificadas como faltas. 

c) A falta de asistencia inxustificada a clase e/ou as faltas reiteradas de puntualidade, nos 

termos establecidos polas normas de convivencia. 

d)  A incorrección na presenza, motivada pola falta de aseo persoal ou na indumentaria, que 

puidese provocar unha alteración na actividade do centro, tomando en consideración, en 

todo caso, factores culturais ou familiares. 

e) O incumprimento do deber de estudo durante o desenvolvemento da clase, dificultando a 

actuación do profesorado e do resto de alumnos. 

f)  O deterioro leve das dependencias do centro, do seu material ou de pertenzas de outros 

alumnos, realizado de forma neglixente ou intencionada. 

g) A utilización inadecuada de aparellos electrónicos. 

h) Calquera outra incorrección que altere o normal desenvolvemento da actividade escolar e 

non constitúa falta segundo o artigo 136 deste Regulamento. 

 i) Portar calquera obxecto, substancia ou produto expresamente prohibido polas normas do 

centro que sexa perigoso para a saúde ou 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. 
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Art. 132.- Actuación inmediata 

1. As actuacións inmediatas teñen como obxectivo o cesamento da conduta perturbadora da 

convivencia, sen prexuízo da súa cualificación como conduta contraria ás normas de 

convivencia ou gravemente prexudicial para a convivencia no centro, ao obxecto de 

aplicar as medidas posteriores previstas neste Regulamento segundo artigo 125 2.b) 

2. As medidas de corrección que se poden adoptar no caso de condutas contrarias ás normas 

de convivencia do centro son as seguintes: 

 

a) Esixencia de pedimento público ou privado de desculpas. 
b) Suspensión do dereito a permanecer no lugar onde se estea levando a cabo a 

actividade durante o tempo que estime o profesor, quedando garantido, en todos os 
casos, o control do alumno e a comunicación posterior, no caso de ser necesario, ao 
Titor, Xefe de Estudos ou Director, respectivamente, segundo a natureza da falta. 

c) Amoestación pública ou privada, deixando constancia por escrito de telo realizado, e 
comunicación por escrito aos pais da amoestación. 

d) Modificación temporal do horario lectivo, tanto no referente á entrada e saída do 
centro como ao período de permanencia nel, por un prazo máximo de 15 días lectivos. 

e) Realización de tarefas que contribúan á mellora e desenvolvemento das actividades 
do centro ou, se procede, dirixidas a reparar o dano causado ás instalacións ou ao 
material do centro ou ás pertenzas doutros membros da comunidade educativa.  

f) Realización de tarefas de apoio a outros alumnos e profesores.  
g) Cambio de grupo do alumno por un máximo de 1 semana. 
h) Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares do centro por un 

período máximo de 2 semanas.  
i) Suspensión do dereito de asistir a determinadas clases por un período non superior a 

3 días lectivos. Durante o devandito período quedará garantida a permanencia do 
alumno no centro, levando a cabo as tarefas académicas que se lle encomenden.  

j) 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 haberá de realizar os 
deberes ou traballos que se determinen para evitar a interrupción no proceso 
formativo. 

 

Art. 133.- Órgano competente para a corrección e procedemento 

 
O profesorado da alumna ou alumno, oído este e dando conta á persoa que ocupe a xefatura 

de estudos no caso das medidas previstas nos apartados a), b), c) e f) do artigo 132 deste 

Regulamento. 

O Titor do alumno, oído este e dando conta á persoa que ocupe a xefatura de estudos, no caso 

das medidas previstas nos apartados a), b), c) e f) en caso de ser fóra do horario lectivo, 

do artigo 132 deste Regulamento. 
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Xefatura de estudos ou a persoa titular da dirección do centro, oídos alumno, e o seu profesor 

ou titor, no caso das medidas previstas nos apartados a), b), c), f) e g) do artigo 132 deste 

Regulamento. 

A persoa titular da dirección do centro, oídos alumno e o seu profesor ou titor, no caso das 

medidas previstas nos apartados h), i) e j) do artigo 132 deste Regulamento. A imposición 

destas medidas correctoras comunicarase á nai ou ao pai ou titor legal do alumno antes 

de que estas se fagan efectivas, así como á comisión de convivencia do Centro. 

Os alumnos aos que se lles apliquen as medidas correctoras dunha conduta contraria ás 

normas de convivencia relacionadas coa suspensión de asistencia a algunhas clases ou ao 

centro, no seu caso, se fosen menores non emancipados, as persoas proxenitoras ou 

representantes legais destes poderán amosar o seu desacordo coa aplicación das 

mesmas, no prazo de dous días lectivos, mediante escrito dirixido á dirección do centro, 

que despois de analizar e valorar as alegacións presentadas, ratificará ou rectificará a 

medida correctora. 

 

 

Art. 134. Réxime de prescrición. 

 

 As condutas contrarias ás normas de convivencia no centro prescribirán no prazo de 1 mes, 

contado a partir da data da súa comisión. Así mesmo as medidas correctoras impostas por 

estas condutas, prescribirán no prazo de 30 días desde a súa imposición. 

 

Sección Cuarta: Condutas gravemente prexudiciais para a convivencia no Centro. 

  

Art. 135- Cualificación. 

 Son condutas gravemente prexudiciais para a convivencia no Centro, e por iso, cualificadas como 

faltas, as seguintes: 

 

a) A falta de respecto, indisciplina, inxurias, ofensas, ameaza e agresión verbal ou física, 
directa ou indirecta, ao profesorado, a calquera membro da comunidade educativa e, 
en xeral, a todas aquelas persoas que desenvolvan a súa prestación de servizos no 
centro educativo. 

b) A suplantación de personalidade en actos da vida docente e a falsificación ou 
subtracción de documentos e material académico. 
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c) O deterioro grave, causado intencionadamente, das dependencias do centro, do seu 
material ou dos obxectos e as pertenzas dos demais membros da comunidade 
educativa ou nas instalacións ou pertenzas das institucións coas que se relacione o 
Centro. 

d) As actuacións e as incitacións a actuacións prexudiciais para a saúde e a integridade 
persoal dos membros da comunidade educativa do centro. 

e) A reiteración na comisión de condutas contrarias ás normas de convivencia no centro 
ou o incumprimento das correccións impostas. 

f) As condutas que atenten contra a dignidade persoal doutros membros da comunidade 
educativa, que teñan como orixe ou consecuencia unha discriminación ou acoso 
baseado no xénero, a orientación ou identidade sexual, ou unha orixe racial, étnico, 
relixioso, de crenzas ou de discapacidade, ou que se realicen contra o alumnado máis 
vulnerable polas súas características persoais, sociais ou educativas. 

g) As actuacións que constitúan acoso escolar, é dicir, calquera forma de vexación ou 
maltrato 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 vacío social, 
con independencia do lugar onde se produza. Terán a mesma consideración as 
condutas realizadas a través de medios electrónicos, telemáticos ou tecnolóxicos que 
teñan causa nunha relación que xurda no ámbito escolar. 

h) A gravación, manipulación ou difusión por calquera medio de imaxes ou informacións 
que atenten contra o dereito ao honor, á dignidade da persoa, á intimidade persoal e 
familiar e á propia imaxe dos demais membros da comunidade educativa. 

i) As actuacións gravemente prexudiciais para a saúde e integridade persoal dos 
membros da comunidade educativa do centro ou a incitación a elas. E portar calquera 
obxecto, substancia ou produto gravemente perigoso para a saúde ou integridade 
persoal de calquera membros da comunidade educativa. En todo caso, reputarase 
indisciplina grave a resistencia ou negativa a entregar os obxectos cando é requirido 
para iso polo profesorado. 

j) Os actos inxustificados dirixidos a impedir o normal desenvolvemento das actividades 
do Centro ou atenten contra o Carácter Propio ou Proxecto Educativo. 

k) As condutas atentatorias de palabra ou obra contra os representantes en órganos de 
goberno ou contra o equipo directivo e os actos individuais ou colectivos de desafío á 
autoridade do profesorado e ao persoal de administración e de servizos. 

l) Aquelas que se cualifiquen como tales pola lexislación vixente. 
  

Art. 136.- Corrección. 

  

As condutas gravemente prexudiciais para a convivencia no Centro poderán ser corrixidas 

mediante:  

a) Realización de que contribúan á mellora e desenvolvemento das actividades do centro ou, 

se procede, dirixidas a reparar o dano causado ás instalación ou ao material do centro ou 

ás pertenzas doutros membros da comunidade educativa.  

b) Suspensión do dereito a participar nas actividades complementarias ou extraescolares do 

centro por un período superior a 2 semanas e inferior a 1 mes. 
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c) Cambio de grupo do alumno.  

d) Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases ou a todas elas, por un período 

superior a 4 días e inferior a 1 semana, sen que iso comporte a perda do dereito á 

avaliación continua e entregando ao alumno un programa de traballo para o devandito 

período, cos procedementos de seguimento e control oportunos, coa fin de garantir o 

devandito dereito. 

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 haberá de 

realizar os deberes ou traballos que se determinen para evitar a interrupción no proceso 

formativo. 

f) Cambio de centro con carácter excepcional e regularase de acordo co art 40 de lei 4/2011. 

h) Aqueloutras que determine a lexislación vixente. 

 

  

 

Art. 137.-Órgano competente e procedemento. 

 

1. A corrección de condutas gravemente prexudiciais para a convivencia do centro, require a 
instrución dun procedemento corrector e poderá realizarse mediante dous procedementos 
diferentes: conciliado ou común. 

2. Utilizarase un ou outro procedemento dependendo das características concretas da 
conduta que se vaia a corrixir, das circunstancias en que se produza e da idade, as 
circunstancias persoais, familiares ou sociais do alumnado e os seus antecedentes en 
relación coa convivencia escolar. 

3. Correspóndelle á dirección do centro decidir a instrución e o procedemento que se vai 
seguir en cada caso, previa recollida da necesaria información, esta información previa 
deberá estar realizada no prazo máximo de dous días lectivos desde que se tivo 
coñecemento dos feitos. 

4. A Dirección do centro informará ao profesorado titor do alumno corrixido e ao Consello 
Escolar das condutas gravemente prexudiciais para a convivencia que fosen corrixidas. 

5. No centro docente quedará constancia da corrección das condutas gravemente 
prexudiciais para a convivencia coa finalidade de apreciar a reincidencia de condutas, no 
seu caso. 
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Art. 138.- Incoación do expediente sancionador ou instrución dun procedemento corrector: 

 

1. As condutas gravemente prexudiciais para a convivencia no centro só poderán ser 

sancionadas previa tramitación do correspondente procedemento. 

2. O procedemento iniciarase de oficio mediante acordo do director do centro, a iniciativa 

propia ou a proposta de calquera membro da comunidade educativa, nun prazo non 

superior a dous días lectivos desde o coñecemento dos feitos. 

3. A incoación dos procedementos sancionadores formalizarase co seguinte contido: 

a) Feitos que motivan o expediente, data na que tiveron lugar, conduta gravemente 

prexudicial para a convivencia cometida e disposicións vulneradas. 

b) Identificación do alumno ou alumnos presuntamente responsables. 

c) Nomeamento dun instrutor docente e, no seu caso, cando a complexidade do 

expediente así o requira, dun secretario. Tanto nomeamento do instrutor como o do 

secretario recaerá no persoal docente do centro, estando ámbolos dous sometidos ao 

réxime de abstención e recusación establecido na Lei 30/1992, de 26 de novembro, de 

Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo 

Común. O acordo de incoación conterá unha expresa referencia ao réxime de 

recusación. 

d) Non seu caso, a posibilidade de acollerse aos procesos para a resolución de conflitos 

establecidos no capítulo 3 deste Regulamento. 

4. A incoación do procedemento comunicarase ao instrutor e, se o houbese, ao secretario, e 

simultaneamente notificarase ao alumno e aos seus pais ou titores legais, cando este sexa 

menor de idade. Así mesmo, comunicarase, no seu caso, a quen propuxese a súa 

incoación ao inspector de educación do centro, a quen se manterá informado da súa 

tramitación. 

 

b).- Medidas cautelares ou correctoras provisionais. 

1. Por propia iniciativa ou a proposta do instrutor, o Director do Centro poderá adoptar 
motivadamente as medidas cautelares de carácter provisional que sexan necesarias para 
garantir o normal desenvolvemento da actividade do centro e asegurar a eficacia da 
resolución final que puidese recaer. As medidas cautelares poderán consistir no cambio 
temporal de grupo, ou na suspensión temporal da asistencia a determinadas clases, 
actividades complementarias ou extraescolares ou ao propio centro. 

2. Nos casos en que fose necesario, realizarase a oportuna asistencia e orientación ás vítimas 
e ás persoas agresoras. 
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3. Garantíraselle ao alumnado vítima de situacións de acoso escolar a protección da súa 
integridade e dignidade persoal e do seu dereito á educación, debendo primar sempre o 
interese da vítima sobre calquera outra consideración no tratamento destas situacións. 
Esta protección garantiríase mediante medidas cautelares que impidan a ameaza, o control 
ou o contacto entre vítima e causantes da situación de acoso. 

4. O período máximo de duración destas medidas será de 3 días lectivos. 
5. O tempo que permanecese o alumno suxeito á medida cautelar descontarase, no seu caso, 

da sanción a cumprir. 
6. As medidas cautelares adoptadas serán notificadas ao alumno, e, se este é menor de idade, 

aos seus pais ou titores legais. O director poderá revogar, en calquera momento, estas 
medidas. 

 

c).- Instrución. 

1. O instrutor, desde o momento en que se lle notifique o seu nomeamento, levará a cabo as 

actuacións necesarias para o esclarecemento dos feitos e a determinación das 

responsabilidades, formulando, no prazo de cinco días lectivos, un prego de cargos que 

conterá os seguintes extremos utilizando o Anexo V: 

a) Determinación dos feitos probados que se imputan ao alumno de forma clara e 

concreta. 

b) Identificación do alumno ou alumnos presuntamente responsables. 

c) No seu caso, circunstancias que reduzan ou acentúen a responsabilidade. 

d) Medidas correctoras ou sancións aplicables. 

e) Data de efecto da medida correctora. 

2. O prego de cargos ou proposta de resolución notificarase e dará audiencia ao alumno e aos 

seus pais ou representantes legais se aquel fose menor, concedéndolle un prazo de tres 

días desde o día da citación para presentarse para alegar canto estime oportuno e 

propoñer a práctica das probas que á defensa do seus dereitos ou intereses conveña. Se o 

instrutor acordara a apertura de período probatorio, este terá unha duración non 

superior a dous días. 

Na referida comparecencia poderán acceder a todo o actuado e do resultado estenderase 

acta. 

3. Concluída a instrución do expediente o instrutor redactará no prazo de dous días lectivos a 

proposta de resolución ben propoñendo a declaración de non existencia de infracción ou 

responsabilidade sobre os feitos ben apreciando a súa existencia, en cuxo caso, a 

proposta de resolución conterá os seguintes extremos: 

a) Feitos que se consideren probados e probas que o acrediten. 
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b) Cualificación da conduta ou condutas perturbadoras no marco do presente 

Regulamento. 

c) Alumno ou alumnos que se consideren presuntamente responsables. 

d) Sanción aplicable de entre as previstas no artigo 49 e valoración da responsabilidade 

do alumno, con especificación, se procede, das circunstancias que a agraven ou 

atenúen. 

e) Data de efecto da medida correctora. 

f) Especificación da competencia do director para resolver. 

g) Posibilidade de solicitar ante o consello escolar, no prazo de dous días lectivos desde 

a recepción da resolución, a revisión da medida correctora imposta. 

 

4. O instrutor, acompañado do profesor-titor, dará audiencia ao alumno, e se é menor, tamén 

aos seus pais ou representantes legais, para comunicarlles a proposta de resolución e 

poñerlles de manifesto o expediente, concedéndolles un prazo de dous días lectivos para 

formular alegacións e presentar os documentos que estimen pertinentes. 

 

5. Recibidas polo instrutor as alegacións e documentos ou transcorrido o prazo de audiencia, 

elevará todo o expediente ao órgano competente para adoptar a súa resolución final. 

 

d).- Resolución. 

1. Corresponde ao director do centro, no prazo máximo de dous días lectivos desde a 

recepción do expediente, a resolución do procedemento sancionador.  

A Dirección do centro notificará por escrito ao alumno ou, de ser menor de idade non 

emancipado, ás persoas proxenitoras ou representantes legais deste a resolución 

adoptada no prazo dun día lectivo a partir da recepción da proposta da instrutora ou do 

instrutor, remitíndoa á xefatura territorial correspondente. 

2.  A resolución debe conter os feitos imputados ao alumno, a falta que tales feitos constitúen 

e disposición que a tipifica, a sanción que se impón e os recursos que cabe interpoñer 

contra ela. 

3. A resolución notificarase ao alumno e, no seu caso, aos seus pais ou representantes legais e 

ao membro da comunidade educativa que instou a iniciación do expediente, nun prazo 

máximo de vinte días lectivos desde a data de inicio do procedemento. 
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4. Esta resolución, de conformidade co disposto no artigo 127.f) da Lei Orgánica 2/2006, de 3 

de maio, de Educación, será comunicada ao claustro e ao consello escolar do centro quen, 

a instancia de pais ou titores, poderá revisar a decisión adoptada e propoñer, no seu caso, 

as medidas oportunas, no prazo máximo de cinco días lectivos. 

Se o instrutor do expediente forma parte do consello escolar do centro deberá absterse de 

intervir. 

5. Contra a resolución poderase presentar recurso de alzada ante a Dirección Provincial de 

Educación correspondente nos termos previstos nos artigos 114 e seguintes da Lei 

30/1992, de 26 de novembro. 

6. A resolución non será executiva ata que se resolvese o correspondente recurso ou 

transcorrerese o prazo para a súa interposición. Non obstante, na resolución se poderán 

adoptar as medidas cautelares precisas para garantir a súa eficacia en tanto non sexa 

executiva. 

 Art. 139.- Réxime de prescrición 

1.  As condutas gravemente prexudiciais para a convivencia nos centros docentes, tipificadas 

neste decreto, prescriben aos catro meses da súa comisión. 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, en cuxo caso o prazo de prescrición non empezará a 

computarse mentres esta non cese. 

3.  No caso das condutas gravemente prexudiciais para a convivencia, interromperá a 

prescrición da iniciación, con coñecemento do interesado, do procedemento para a 

corrección da conduta, reanudándose o cómputo do prazo de prescrición no caso de 

producirse a caducidade do procedemento. 

4. 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 impoñe. As medidas correctoras das condutas leves contrarias á 

convivencia prescriben aos catro meses da súa imposición. 

 

 

3.4.3.1.3. Aula de convivencia inclusiva. 

A consellería con competencias en materia de educación regula o réxime de funcionamento das aulas 

de convivencia inclusiva previstas no artigo 19.3 da Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e 

participación da comunidade educativa, cuxa vocación é substituír o tempo de expulsión do alumnado 

que estivese temporalmente privado do seu dereito de asistencia ao centro, como consecuencia da 

imposición de medidas correctoras, buscando a reincorporación á súa propia aula no menor tempo 

posible, na forma que se recolle no artigo 8.4.d) deste decreto. 
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O obxectivo da Aula de Convivencia é converterse nunha alternativa á expulsión do centro para aqueles 

alumnos e alumnas sancionados con esta medida. Preténdese favorecer un proceso de reflexión, por 

parte de cada alumno o alumna que sexa atendido na mesma, acerca das circunstancias que motivaron 

a súa presenza nela. 

O obxectivo prioritario será, pois, que o alumando comprendan o alcance, para si mesmos e para os 

demais, das súas condutas e, sobre todo, que aprendan a facerse cargo das súas propias accións, 

pensamentos, sentimentos e comunicacións cos demais. Este proceso aumenta as habilidades de 

pensamento reflexivo e de autocontrol, á vez que lles proporciona un espazo para a análise das súas 

propias experiencias e a busca dunha resolución efectiva dos conflitos interpersoais. 

 

Obxectivos da Aula de Convivencia: 

• Posibilitar que aprendan a responsabilizarse das súas propias accións, pensamentos, 

sentimentos e comunicacións cos demais. 

• Contribuír a desenrolar actitudes cooperativas, solidarias e de respecto. 

• Posibilitar que a alumna ou alumno síntase competente dende o punto de vista emocional e na 

realización de certas tarefas. 

• Reconstruír e favorecer a súa autoestima e autocontrol. 

• Axudarlle a adquirir unha boa disposición cara as tarefas escolares. 

• Resolver os conflitos de xeito pacífico dende o diálogo e a reflexión. 

• Compensar as deficiencias que impiden a algúns alumnos o alumnas súa integración escolar. 

  

• Educar para a vida, potenciando as relacións interpersoais de cada alumna o alumno, e dicir, 

para a súa integración satisfactoria na comunidade. 

• Mellorar a vida académica e persoal da alumna ou alumno. 

En definitiva preténdese mellorar o clima de convivencia da aula e do centro en todos os espazos 

escolares: aulas, corredores, patio, etc. 
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Criterios e condicións para que unha alumna ou alumno sexa atendido na Aula de Convivencia 

A Aula de Convivencia é un espazo educativo onde o alumnado poderá acudir exclusivamente cando se 

vexa privado do seu dereito a participar no normal desenvolvemento das actividades lectivas como 

consecuencia da imposición dunha corrección ou medida disciplinaria por algunha das condutas 

tipificadas nos artigos 14 e seguintes da LEI 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da 

comunidade educativa. É necesario, por tanto, que o alumando recibira algunha corrección pola súa 

conduta, pero non é suficiente, xa que non todos os alumnos ou alumnas sancionados teñen que ser 

derivados a dita Aula. Tampouco é preciso que unha alumna ou alumno estea toda a xornada escolar na 

Aula, o Plan de Convivencia deberá establecer as condicións adicionais para que unha alumna ou alumno 

sexa atendido nela. 

Para derivar o alumando a Aula de Convivencia, deberá considerarse, especialmente, si con esta medida 

vanse acadar os obxectivos establecidos no Plan de Convivencia. Ademais, este Plan de Convivencia do 

centro podería propoñer outras condicións que deberían darse, como por exemplo: 

• Ser reincidente na súa actitude e conduta contra as normas de convivencia. 

• Asinar un Compromiso de Convivencia que implique directamente traballar algún dos 

obxectivos da Aula. 

• Presentar deficiencias na súa autoestima, autocontrol, relacións persoais, disposición cara as 

tarefas escolares ou integración escolar e/ou social. 

• A expulsión non favorecería a corrección da conduta e non é percibida pola alumna ou alumno 

como un castigo. 

• A atención na Aula de Convivencia pode mellorar a súa actitude e sen esta atención non se 

garante que se manteña o seu proceso educativo. 

 

 

Criterios pedagóxicos para a atención educativa do alumnado. Programación de actuacións do 

Departamento de Orientación. 

 

Cada Equipo de Nivel e Departamento Didáctico deberán incluír na súa programación as actividades 

formativas que as alumnas e os alumnos realizarán durante a súa permanencia na Aula, de forma que 

se garante a continuación do seu proceso formativo. Ditas actividades serán adaptadas en función das 

necesidades e características de cada alumna ou alumno. 
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Por outra parte, o orientador programará as actuación encamiñadas a favorecer un proceso de reflexión 

por parte de cada alumna ou alumno que sexa atendido na aula, baseándose nos principios que definen 

e determinan a Cultura da Paz. É dicir: 

 

 

• Respectar a vida 

 • Rexeitar a violencia 

• Compartir cos demais 

• Escoitar para entender 

• Conservar o planeta 

• Comprender a importancia da solidariedade 

 

Procedemento de derivación á aula de convivencia 

Cando a un alumno ou alumna lle sexa imposta unha das correccións ou medidas disciplinarias que lle 

impida participar no normal desenrolo das actividades lectivas, a directora verificará si se cumpre as 

condicións previstas no Plan de Convivencia para a aplicación de esta medida. De ser  así, decidirá a 

resolución a adoptar. É conveniente aclarar que a derivación a Aula de Convivencia non substitúe a 

corrección imposta anteriormente. 

Algunhas consideracións sobre os pasos a seguir si se decide a derivación da alumna ou alumno a Aula 

de Convivencia: 

• O equipo educativo determinará as actividades formativas que este deberá realizar, de entre as 

previstas na programación de cada departamento, e as entregará, nos prazos estipulados, a xefatura de 

estudos. 

• O orientador determinará as actuacións dirixidas ó proceso de reflexión que o alumnado deberá 

realizar, de entre as previstas na Programación da Aula, e as entregará, nos prazos estipulados a xefatura 

de estudos. 

• A xefatura de estudos, co asesoramento do orientador, elaborará un informe indicando o 

motivo, os obxectivos, o número de días, o número de horas e as actividades formativas e de reflexión 

que realizará o alumno ou alumna. 

• A xefatura de estudos comunicará a resolución á alumna ou alumno, ós responsables da Aula, á 

familia e á Comisión de Convivencia. 

• Comunicación á familia: A xefatura de estudos comunicará á familia por escrito e en entrevista 

persoal, se é posible, a resolución de derivación a Aula de Convivencia, indicando  o motivo, os 
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obxectivos, o número de días e o número de horas, así como as actividades formativas e de reflexión 

que realizará. Durante dita entrevista, podería solicitarse tamén a colaboración da familia ou algún tipo 

de compromiso pola súa parte co fin de acadar os obxectivos fixados. 

 

• O responsable da Aula deberían coordinarse entre si para asegurar a atención da alumna ou 

alumno e co titor ou titora, así como cos demais profesores e profesoras del equipo educativo. 

• A xefatura de estudos encargarase posteriormente de realizar o seguimento da evolución do 

alumno ou alumna e de comunicarllo á familia e ás persoas responsables da Aula de 

Convivencia. 

 

 

Funcionamento e persoas responsables 

Para a creación da aula de convivencia deberá contarse cun número suficiente de profesores e 

profesoras que pola súa disposición horaria e/ou dispoñibilidade se encargue da atención  educativa 

 do alumnado que asista á mesma. Sería desexable que esta aula estivera atendida por profesoras e 

profesores voluntarios. No noso caso, non hai profesorado con dispoñibilidade horaria polo que, cando 

sexa necesario,  asignarase profesorado de garda para a Aula. 

Proposta de funcionamento: 

Noméase a xefa de estudos de Primaria e a xefe de estudos de Secundaria como responsables da 

coordinación de tódalas actuacións realizadas polas persoas responsables da Aula, así como de reunir 

toda a información para a súa comunicación ós Equipos Educativos, ó Departamento de Orientación e ó 

titor ou titora. 

Encargaranse, igualmente, de recoller os materiais que cada alumno o alumna deba traballar durante a 

súa estancia na Aula e de entregarllo ós correspondentes responsables da Aula durante ese horario. 

Supervisarán o cuadrante de asistencia de alumnas e alumnos e a adxudicación da responsabilidade da 

atención da Aula, en función dos seus horarios e das necesidades de persoal para atender a  todos os 

alumnos e alumnas derivados á Aula. 

O profesorado que asuma, segundo as necesidades, a responsabilidade da Aula realizarán os controles 

de asistencia do alumnado derivado á mesma, traballarán cos alumnos e alumnas facilitándolles o 

material e anotando a evolución do alumnado así como o seu comportamento y actitude. De todo elo 

dará conta a persoa responsable para que esta llo comunique as diversas instancias educativas 

interesadas no caso no prazo mais breve posible. 

Instalacións e material didáctico 

A Aula de Convivencia sitúase no andar ... 
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Está situada nun lugar que a fai accesible tanto a Primaria como a Secundaria, cercana e importante, o 

mais cerca posible dos despachos dos cargos directivos. 

As Xefaturas de Estudo entregarán o material de traballo ós profesores ou profesoras encargados en 

cada momento da Aula para que estes poidan atender ó alumno ou alumna, segundo o establecido na 

resolución de derivación, cando chegue. 

A dirección do centro será o órgano competente para ditar a resolución pola que se acorda que un 

alumno ou alumna sexa atendido ou atendida na aula de convivencia inclusiva, garantindo, en todo caso, 

o trámite de audiencia aos pais, nais, titores ou titoras, se fose menor de idade non emancipado/a 

 

3.4.3.1.4. Escola de nais e pais. 

No desenvolvemento normativo actual, en materia de convivencia, amósase grande interese polo 

papel que as familias do noso alumnado desenvolven en todo o seu proceso educativo e, polo tanto, 

trátase de ofrecer diferentes vías de participación.   

Tendo en conta este desenvolvemento normativo, cómpre indicar que o plan de convivencia de cada 

centro recollerá, de ser o caso, a creación da escola de nais e pais do centro, segundo se indica no 

artigo 27 do Decreto 8/2015:   

Finalidade da escola de nais e pais: propoñer iniciativas tendentes a previr e resolver conflitos de 

convivencia, mellorar a convivencia e fomentar o respecto mutuo e a tolerancia no centro educativo. 

Estas propostas serán elevadas ao consello escolar de cada centro e serán recollidas na memoria anual 

da comisión de convivencia.   

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

- Contribuír ao crecemento persoal dos seus fillos ou fillas a través do diálogo e da educación en 

valores, desenvolvendo unhas axeitadas normas de convivencia no contorno familiar.   

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

- Recoñecer o seu papel como axentes educativos, xunto co profesorado, actuando como portadores 

de aspectos significativos para o desenvolvemento integral dos seus fillos ou fillas. - Mellorar as 

condicións afectivas, sociais e escolares que lles faciliten a aprendizaxe aos seus fillos ou fillas e un 

desenvolvemento harmónico da súa personalidade.   

O funcionamento da Escola de Familia, nome adoptado no colexio para a escola de pais e nais, tivo 

diversas propostas o longo dos anos. Dende un prantexamento sobre diferentes temáticas xerais ata a 

proposta de temas por etapas e niveis co ánimo de ofertar unha intervención máis adaptada as 

necesidades de cada unha das idades, mantendo a estrutura de:  Unha sesión por trimestre para 4º EI 

 Unha sesión trimestral para 5ºy6º EI  Unha sesión trimestral para 1º-6º EP  
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A participación ven sendo escasa polo que neste curso ofertase baixo a fórmula de café coloquio para 

as familias de educación infantil coa temática do Modelo Educativo Compostela, especialmente sobre 

o Icrezco.  

Ademais o longo do curso realízanse sesións informativas e formativas para:  Dúas sesións con 

tódalas familias: o No primeiro trimestre: lema do curso, modelo educativo,… o No segundo trimestre: 

protección da infancia:  maltrato  As familias de alumnado de nova incorporación ao colexio.  As 

familias do alumnado que remata Educación Infantil.  Dúas sesión para as familias do alumnado de 1º 

de ESO para a explicación e seguimento da mochila dixital.  As familias do alumnado que remata 4º 

de ESO para a orientación vocacional e profesional.  

  

3.4.3.2. ACTUACIÓNS ANUAIS DO PLAN DE CONVIVENCIA 

 

Neste apartado se planificarán as actuacións que hai que desenvolver en materia de convivencia a través 

dunha concreción anual do plan de convivencia, que formará parte da programación xeral anual, e que 

deberá explicitar, para cada un dos obxectivos específicos  os seguintes apartados: 

• Concreción das actuacións, que se poden catalogar en referencia a: 

– Organización (Anexo 5). 

– Formación (Anexo 6). 

– Relacións interpersoais (Anexo 7). 

– Intervención directa (Anexo 8). 

– Difusión entre todos os membros da comunidade educativa (Anexo 9). 

• Relación entre as actuacións do plan de convivencia e outros documentos do centro (Anexo 10). 

• Os responsables das actuacións (Anexo 11). 

• A temporización e os recursos (Anexo 12). 

• Os indicadores de logro e os instrumentos de avaliación (Anexo 13). 

 

3.4.4. MECANISMOS DE COORDINACIÓN E COLABORACIÓN NO DESENVOLVEMENTO DO 

PLAN 

Todos os membros da comunidade educativa coordinaranse de maneira coherente, especificándose as 

seguintes actuacións: 

- Actuacións previstas para a consecución dos obxectivos, explicitando para cada unha destas as persoas 

responsables, os recursos dispoñibles e os procedementos que se deben seguir. 

- Actuacións conxuntas dos órganos de goberno e de coordinación docente do centro en relación co 

tratamento da convivencia neste. 

- Actuacións conxuntas dos equipos docentes do centro, en coordinación cos que exercen a orientación, 

para o tratamento da convivencia nos grupos de alumnos e alumnas. 
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- Actuacións da titora ou do titor e do equipo docente de cada grupo de alumnos e alumnas para 

favorecer a integración do alumnado de novo ingreso, tanto na aula como no centro. 

- Actuacións específicas para a prevención e o tratamento da violencia sexista, racista e calquera outra 

das súas manifestacións, recollidos nos diferentes protocolos e programas específicos recollidos neste 

plan de convivencia (apartado 3.4.4.) 

- Relación cos diferentes sectores institucionais e sociais do contorno que poidan participar no plan de 

convivencia, especificando o seu modo de participación e de colaboración. 

3.4.5. SEGUIMENTO, AVALIACIÓN E PROPOSTAS DE MELLORA DO PLAN 

 

Polo seu propio carácter, o Plan de Convivencia é un documento aberto, debendo algunhas das súas 

partes necesariamente ser actualizadas con carácter anual, a partir dos indicadores de convivencia no 

centro, en función das situacións e do grado de consecución dos obxectivos.  

Coñecer de cerca a posta en práctica do Plan de Convivencia permitirá detectar os desaxustes ou 

dificultades e, con isto, poder corrixilos no momento no que se produzan, garantindo así o seu correcto 

desenvolvemento.   

Para isto, a Comisión de Convivencia ten como tarefa facer o seguimento periódico e sistemático do 

mesmo. Dado que na composición deste están representados todos os sectores da comunidade 

educativa, serán os membros da Comisión os encargados de recoller a información en cada un dos seus 

estamentos para sometela a análise, valorala e propoñer e implementar os axustes necesarios de 

maneira inmediata. Partindo dos indicadores de logro, hanse de elaborar as ferramentas necesarias para 

a observación e recollida da información necesaria para a súa avaliación. 

Así mesmo,  o Equipo Directivo elaborará, ao final de cada curso escolar, unha memoria do Plan de 

Convivencia que, tras a súa aprobación polo Consello Escolar, incorporarase á memoria final de curso.  

O Equipo Directivo arbitrará o procedemento para que a Comisión de Convivencia, o Claustro de 

Profesores, as Asociacións de Nais e Pais do alumnado e, no seu caso, a xunta de delegados e delegadas 

de alumnos e alumnas e as asociacións do alumnado, realicen as propostas de mellora que consideren 

pertinentes para a súa inclusión, se procede, en dita memoria.  

Ao comezo de cada curso escolar, os centros educativos revisarán o seu Plan de Convivencia co obxecto 

de analizar a evolución do estado da convivencia no centro e incorporar ao mesmo as propostas de 

mellora recollidas na memoria do curso anterior. Esta revisión será aprobada por maioría absoluta do 

Consello Escolar, incluída no Proxecto Educativo. 

3.4.6. DIFUSIÓN DO PLAN 

 

O equipo directivo do noso centro levará a cabo as actuacións necesarias para que o plan de 
convivencia sexa coñecido, aplicado e valorado por todos os sectores da súa comunidade educativa. 
Así mesmo, levará a cabo as actuacións necesarias para difundir as normas de organización e 
funcionamento do centro e as normas de convivencia na comunidade educativa. 
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A comisión de convivencia garantirá esta difusión, considerando entre as posibles canles para isto as 
seguintes: 

– Consello escolar. 

– Titorías de nais/pais, sobre todo nas reunións de principio de curso. 

– Reunións da xunta de delegados. 

– Reunións específicas con representantes das institucións ou organismos públicos ou 
privados dedicados á cultura no contorno do centro educativo. 

– ANPA do centro ou dos centros educativos do contorno. 

Os medios para levar a cabo esta difusión son: 

– Reunións informativas, comunicacións   escritas, sesións   de traballo
 titorial, asembleas... 

– Folletos, trípticos. 

– Exposición nos lugares oportunos do centro: paneis informativos, carteis... 

– Páxina web. 

Os momentos clave para facer esta difusión son: 

– Ao inicio do curso: infórmase da concreción anual do plan de convivencia para o curso 
e dalgún punto importante estable deste (punto de partida, obxectivos e plan que se vai seguir), 
tanto nas reunións que se levan a cabo coas familias, como co propio alumado e o equipo 

docente.  

– Ao longo do curso: cando se dispoña de nova información, información dos avances, 
novos acordos… e cando a situación así o requira, nas sesións de titoría específicas, na 
consolidación de xunta de delegados, etc.  

 

 

3.5. PROTOCOLOS E PROGRAMAS ESPECÍFICOS 

O Plan de Convivencia debe incluír cantos protocolos se consideren oportunos e necesarios para a 

mellora da convivencia en cada centro educativo, pero hai unha serie de protocolos que pola súa 

importancia cómpre incluír.  A continuación faise unha breve descrición e crease un documento 

específico para cada un deles. 

 

3.5.1. PROTOCOLO DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN E TRATAMENTO DO ACOSO ESCOLAR 

 

A administración educativa pon á disposición dos centros un protocolo xeral de prevención, detección 

e tratamento do acoso escolar e ciberacoso, a través das instrucións do 17 de xuño de 2013, que 

veñen de ser revisadas tras a publicación do Decreto 8/2015, ó que nos remitimos.  

O documento tamén ofrece un bloque de estratexias de prevención que os centros educativos 
deberán poñer en práctica co obxecto de previr a aparición de situacións de acoso escolar ou mesmo 
doutras situacións contrarias á convivencia escolar. 
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Estas estratexias de prevención incluiranse no seu plan de convivencia, así como nas súas normas de 
organización e funcionamento (NOF), dentro do marco do proxecto educativo, para favorecer a 

convivencia no centro. 

 

 

 
 

3.5.2. PROTOCOLO DE ABSENTISMO 

 

O absentismo escolar é un problema ao que os centros educativos teñen que facer fronte dun xeito 

directo e permanente, e é motivo de preocupación, tanto para a comunidade educativa como para a 

sociedade en xeral, por incidir directamente no exercicio do dereito fundamental á educación. 

A Administración Pública establece un Protocolo para a prevención e o control do absentismo escolar 

en Galicia, que ten un carácter básico e de referencia, que adaptaremos a cada caso individual 

respondendo a nosa realidade. 

 

3.5.3. PLAN DE ACOLLIDA DO ALUMNADO NOVO 

 

A incorporación dun alumno ou alumna a un centro educativo, pode estar precedida dunhas 

connotacións especiais (sobre todo en caso de alumnos procedentes do estranxeiro ou dalgunha 

minoría) que deben terse en conta. En todo caso, faise necesario establecer medidas de atención 

específica axeitas ás súas necesidades. De que estas medidas sexan axeitadas, dependerá que este 

alumnado acade rapidamente unha boa integración escolar e que os educandos en xeral, aprendan na 

convivencia os valores de tolerancia e respecto mutuo.  

Con este Plan preténdese contextualizar a nosa resposta como Centro Educativo a esta realidade que 

se nos presenta ano tras ano na escolarización deste tipo de alumnado.  

É aquí onde queremos facer a distinción entre o proceso de matriculación e o de escolarización. A 

segunda é máis ampla que a primeira. A matriculación fai referencia a un trámite administrativo e 

puntual. A escolarización vai más aló, xa que ademais de contemplar á anterior, inclúe a toma de 

decisións sobre cuestións como o curso no que se debe incorporar 

 

3.5.4. PROTOCOLO ATENCIÓN EN URXENCIAS SANITARIAS E ATENCIÓN EDUCATIVA AO 

ALUMNADO CON ENFERMIDADE CRÓNICA 

 

A atención educativa nun contorno inclusivo e normalizado, e a aceptación das condicións de saúde 

como aspectos que acompañan a persoa ao longo da vida, que pode presentarse en calquera momento 
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e afectar a calquera individuo, debe ser un obxectivo prioritario. Esta tarefa compételle á totalidade da 

comunidade educativa e non é tarefa exclusiva de ningún colectivo en particular.   

A resposta educativa que require o alumnado con enfermidade crónica ou que sofre lesións como 

resultado dun accidente, durante o período do tempo máis ou menos prolongado no que, de ser o caso, 

non pode asistir ao centro educativo, concrétase na atención educativa hospitalaria e domiciliaria, 

garantíndose o retorno ao centro educativo en condicións de normalidade cando as condicións de saúde 

o permitan.   

O Decreto 229/2011 determina as características e condicións desta atención educativa hospitalaria 

e/ou domiciliaria, que terá por finalidade a continuidade do proceso formativo do alumnado que curse 

ensinanzas de réxime xeral en modalidade presencial en centros sostidos con fondos públicos e que, por 

prescrición facultativa, debido a enfermidade ou lesión, non poida asistir con regularidade ao centro por 

un período prolongado de tempo.  

A enfermidade é un dos factores que poden alterar o desenvolvemento ordinario da vida do alumnado. 

O impacto dunha enfermidade de media ou larga duración pode afectar ao proceso de socialización e 

formación, chegando incluso a condicionar o logro de aprendizaxes escolares.   

A enfermidade crónica aféctalle especialmente á nena ou ao neno que se atopa en pleno 

desenvolvemento físico, cognitivo, afectivo e social, polo que debe recibir información sobre o que lle 

está sucedendo. Esta información debe ser apropiada á súa idade e personalidade. Así mesmo, será 

necesario considerar os aspectos sociais e psicolóxicos implicados. A escola non pode nin debe 

permanecer allea a esta realidade da vida diaria de moitos nenos e nenas e do seu contorno.   

Especialmente relevante é a función titorial e orientadora, que corresponde, en xeral a todo o 

profesorado e moi especialmente ao profesorado titor e aos servizos de orientación educativa 

(Departamentos de Orientación e Equipos de Orientación Específicos). Desde esta óptica os centros 

abordan de xeito integrado, transdisciplinario e competencial a educación para a saúde e os estilos de 

vida saudables, así como as orientacións educativas para a adquisición das competencias clave que 

permiten a planificación e execución dun proxecto de vida realista e pleno, segundo o establecido na 

Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, na redacción dada pola Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para 

a mellora da calidade educativa. 

  

 

3.5.5. PROTOCOLO DE IDENTIDADE DE XÉNERO 

 

Co obxectivo de garantir a igualdade de trato e combater a discriminación por razóns de diversidade 

afectivo-sexual e identidade sexual, publícase a Lei 2/2014, que inclúe a mención expresa á 

eliminación de calquera indicio de discriminación que poidamos apreciar no sistema educativo, entre 

outras, por razóns de identidade de xénero.  

Medidas e actuacións  



55 
 

Aparecen recollidas na seguinte dirección electrónica: 

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/identidade_xenero_galego_a_23_03_18_definitivo.p

df  

- Comunicación ao centro 

- Intervención do Departamento de Orientación  

- Establecemento das medidas de atención ás necesidades do/a menor 

- Recomendacións educativas e organizativas en relación co xénero que o/a menor sente como 

propio 

- Medidas para a información e formación da comunidade educativa  

- Medidas de prevención, detección e intervención ante posibles casos de discriminación, acoso 

escolar, violencia de xénero ou maltrato infantil por identidade de xénero 

 

3.5.6. PLAN DE IGUALDADE 

 

As medidas específicas do plan de igualdade aparecen recollidas na seguinte ligazón:  

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/i_plan_de_actuacions_para_a_igualdade_nos_ 

centros_educativos_de_galicia_2016_2020.pdf  

EIXES DO PLAN DE ACTUACIÓNS PARA A IGUALDADE NO CENTRO   

EIXE 1   

Afondar no modelo de coeducación e introducir a perspectiva de xénero nas dinamicas educativas.   

 

EIXE 2   

Fomentar dinámicas educativas libres de estereotipos de xénero, favorecendo que o alumnado poida 

desenvolver o seu proxecto vital sen condicionamentos, desde a liberdade e diversidade de opcións.   

EIXE 3   

Integrar a perspectiva de xénero no traballo cara ao éxito escolar e garantir que a formación inicial e 

ao longo da vida, acolle a todo o alumnado na súa diversidade (étnica, cultural, social, económica, 

funcional, sexual, de xénero, lingüística,…).   

EIXE 4   
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Educar desde a diversidade para unhas relacións afectivas e sexuais saudables e repectuosas, e para 

unha convivencia harmónica que integre a diversidade de xénero, sexual, e afectiva.   

EIXE 5   

Traballar as relacións de uso abusivo do poder e a violencia sistémica no exercicio das relacións 

persoais, co fin de visibilizar os mecanismos que sustentan a violencia de xénero, e favorecer relacións 

pacíficas e positivas para todos os membros da comunidade.   

EIXE 6   

Abordar a detección precoz e resposta eficaz e sistémica á violencia de xénero e outras formas de 

abuso, discriminación e violencia asociadas, con especial atención á prevención e compensación de 

situacións de discriminación múltiple.  

Medidas   

• Revisar materiais didácticos vinculados a programas e proxectos educativos co fin de garantir a 

perspectiva de xénero.  

 • Difundir os principios da coeducación, da igualdade e da educación afectiva e sexual na comunidade 

educativa.   

• Realizar accións informativas con recomendacións sobre aspectos de organización e planificación 

nos centros desde o respecto e a integración da igualdade.   

• Revisión dos documentos internos do centro para explicitar as medidas reeducativas e reparadoras 

aplicables no caso de condutas contrarias á convivencia por razón de xénero.   

• Realizar accións formativas sobre materiais didácticos coeducativos.  

• Impulsar a formación e participación das familias a través das Escolas de Nais e Pais como 

instrumento de acción coeducativa e de fomento da promoción da igualdade de oportunidades.   

• Favorecer a implicación das familias nos programas de innovación educativa que están a traballar no 

ámbito da igualdade.   

•Promover unha elección do futuro académico e profesional libre de estereotipos de xénero, en 

particular poñendo en valor a vocación científica e tecnolóxica no alumnado feminino.   

• Realización de talleres e actividades educativas específicas para facilitar un proxecto persoal e 

profesional baseado na vocación e capacidades propias, libre de condicionamentos e usos sociais 

baseados en roles de xénero.  

 

3.5.7. PROTOCOLO DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN E INTERVENCIÓN DO RISCO SUICIDA 

NO ÁMBITO EDUCATIVO 
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A conduta suicida constitúe un problema complexo, multicausal e multifactorial. Pode entenderse 

como unha solución radical ao sufrimento psicolóxico intolerable. A persoa vese superada nos seus 

recursos e na súa capacidade de afrontamento, e non ve ningunha saída. As persoas con ideación 

suicida vense dominadas por dous pensamentos distorsionados que viven como reais: a desesperanza 

porque sempre van seguir sufrindo igual, e a crenza de que a súa perda será fácil de superar para os 

seus familiares e seres queridos xa que vivirán mellor sen eles.  

Desde esta visión global, a prevención do suicidio comprende unha serie de actuacións que van desde 

a provisión das mellores condicións posibles da educación da mocidade, o tratamento eficaz dos 

trastornos mentais, ata o control medioambiental dos factores de risco.   

Desde esta visión global, a prevención do suicidio comprende unha serie de actuacións que van desde 

a provisión das mellores condicións posibles da educación da mocidade, o tratamento eficaz dos 

trastornos mentais, ata o control medioambiental dos factores de risco.   

A Administración facilita unha dirección electrónica de consulta das medidas e actuacións a ter en 

conta:  

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protocolo_prevencion_deteccion_intervencion_risc

o_suicida_ambito_ educativo.pdf  

 

ACTUACIÓNS POR PARTE DOS SERVIZOS EDUCATIVOS   

A Organización Mundial da Saúde considera o ámbito educativo como un lugar excelente para 

desenvolver actividades preventivas axeitadas.   

O modelo de abordaxe do risco suicida no ámbito educativo ten como obxectivo a prevención no 

marco dunha escola saudable, a detección precoz e a intervención diante das condutas suicidas desde 

unha perspectiva interdisciplinaria. Dada a complexidade desta problemática, é necesaria a 

colaboración do sistema educativo cos dispositivos comunitarios de saúde mental, servizos sociais e 

asociacións ou institucións, para complementar accións dirixidas ao apoio e benestar do alumnado.   

Este modelo de actuación desenvólvese nos tres niveis de orientación educativa: a titoría, coordinando 

a detección dos factores de protección e de risco; o Departamento de Orientación, realizando a 

avaliación psicopedagóxica en contacto cos servizos sociosanitarios e solicitando a  

 

colaboración do Equipo de Orientación Específico, se o estima necesario, sempre en coordinación coa 

Dirección do centro e coa Inspección Educativa. Abordamos así a prevención, a intervención e 

posvención no ámbito educativo diante da conduta suicida. Concretamos as estratexias de prevención 

nos ámbitos do profesorado, equipo directivo, alumnado, familias e Administración Educativa. 

Describimos o proceso de intervención diante do intento autolítico e a elaboración do proceso de dó 

nos centros educativos no caso de suicidio  
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3.5.8. PROTOCOLO TDAH 

 

Prevención e intervención na organización do centro educativo.  

• Escolarizar o alumnado con TDAH nas aulas ordinarias, desenvolvendo as medidas de atención á 

diversidade adaptadas ás súas necesidades.   

• Sensibilizar o profesorado coas medidas de atención á diversidade para alumnado con TDAH, 

incluíndoas nos documentos do centro: Plan xeral de atención á diversidade e Plan de convivencia do 

centro educativo.   

• Que a orientadora ou o orientador informe o profesorado das conclusións da avaliación 

psicopedagóxica, das necesidades do alumnado nos diferentes ámbitos e das propostas de 

intervención interdisciplinaria que se realizan.   

• Informar e formar o profesorado, de xeito que coñeza as características do TDAH e as estratexias 

para realizar os axustes necesarios e que entenda que este alumnado ten un trastorno do 

neurodesenvolvemento e non confundilo con alumnado mal educado pola familia.   

• Establecer canles de coordinación entre todo o profesorado que lle imparte clase ao alumnado con 

TDAH, para unificar as pautas metodolóxicas, os sistemas de avaliación e as técnicas de control da 

conduta.   

• Incentivar a elección da titoría con alumnado con TDAH por parte do profesorado con experiencia e 

formación específica.   

• Sistematizar o intercambio de información nos cambios de curso e de etapa educativa ou de centro 

do alumnado con TDAH, para asegurar a continuidade do proceso formativo.   

• Garantir a coordinación entre a familia, o profesorado, os servizos de orientación e, a través da 

familia, os servizos sanitarios e/ou sociais e as entidades sen ánimo de lucro relacionadas co TDAH.  

O Departamento de Orientación ofrece asesoramento e colabora para a posta en marcha de medidas 

curriculares, estratexias pedagóxicas... que contribúan a optimizar o proceso educativo diste 

alumnado.   

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protocolo_de_consenso_sobre_tdah.pdf  

 

3.5.9. PROTOCOLO TEA 

 

A atención á diversidade nunha escola inclusiva puxo en valor a individualización do proceso de 

ensino-aprendizaxe, que debe adaptarse ás distintas realidades das alumnas e dos alumnos do sistema 

educativo: ás súas potencialidades, ao seu desenvolvemento, aos seus ritmos, aos seus estilos e ás 

súas particulares formas de ser e de aprender. E isto cobra especial significado cando se trata do 
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alumnado con trastorno do espectro do autismo (TEA), non tanto para recoñecer que ese alumnado 

existe, senón para abordar o seu proceso educativo de forma singular.   

 

3.5.10. PROTOCOLO MEDIACIÓN 

 

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

conflitos. 

Ademais, o artigo 8.1.g) desta mesma lei indica como un dereito do profesorado o de acceder á 

formación necesaria na atención á diversidade e na conflitividade escolar 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. 

No artigo 26 do Decreto 8/2015 defínese a mediación como unha estratexia de intervención imparcial 

para a resolución de conflitos, na que unha terceira persoa axuda as partes implicadas a alcanzar un 

acordo satisfactorio para ambas as dúas. 

Así mesmo, potencia a utilización da mediación como estratexia preventiva, resolutiva e reparadora na 

xestión de calquera conflito entre membros da comunidade educativa, con independencia dos 

procedementos correctores das condutas gravemente prexudiciais para a convivencia 

Cabe destacar que a mediación non substitúe o conxunto de normas que elabora un centro escolar  a 

través do seu plan de convivencia, pero si é un método construtivo para a resolución pacífica de 

conflitos: 

• Como unha medida previa naqueles conflitos para os que as normas de convivencia no centro 

educativo prevexan algún tipo de sanción, xa que as diferentes accións que a mediación pon en 

marcha poden favorecer a aprendizaxe das habilidades sociais necesarias para mellorar a convivencia. 

• Como unha medida para a resolución daqueles conflitos nos que non se produce unha 

transgresión a ningunha norma de convivencia do centro, pero nos que a mediación ofrece a 

posibilidade de abordalos de forma pacífica e dialogada. 

• Como unha medida posterior, reparadora, en casos de disfuncións á convivencia, abordados 

segundo o previsto na normativa, pero nos que ademais das medidas que o centro educativo adopte, 

a mediación preséntase como unha oportunidade de reconstrución, reconciliación e resolución. 

 

Neste mesmo artigo 26 do Decreto 8/2015 indícase que o plan de convivencia incluirá as directrices 

para a creación dos equipos de mediación, as características do seu funcionamento e as pautas de 

actuación que cómpre seguir para derivar un caso de conflito cara á mediación. 

No anexo II recollese o Programa de mediación.  
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3.5.11. PLAN DE PROTECCIÓN A INFANCIA 

 

Partindo de los principios y valores que guían a nosa misión como educadores, nos adherimos con 

firmeza a la política institucional promulgada por los Hermanos Maristas en defensa de los dereitos de 

los menores y nos proponemos reforzar la labor de protección a los mismos que siempre hemos 

desarrollado.  Este plan tiene el fin de facilitar esta tarea. Pretende ser un documento que contenga, 

de forma sencilla, ordenada y sistemática, las acciones preventivas que hay que realizar para ser 

eficaces en nuestro trabajo con respecto a la protección del menor.  Asimismo, quiere ser instrumento 

válido en el trabajo diario de los centros. Será el punto de partida de nuestros planes anuales y nos 

servirá para llevar a cabo las evaluaciones que nos permitan mejorar en el ámbito de la protección.    

 

3.5.12. PROTECCIÓN DE DATOS 

 

A protección de datos persoais supón, hoxe en día, un dos grandes retos que se presenta á comunidade 

educativa tendo en conta a cada vez maior relevancia e uso das novas tecnoloxías, polo que se fai preciso 

abordar a cuestión desde unha perspectiva global e coa implicación de todos os membros da 

comunidade educativa. 

Dentro da Estratexia Galega de Convivencia Escolar 2015-2020, enmárcase un Protocolo integral de 

protección de datos persoais e identidade dixital, que responde a esta visión global e integradora. 

Esta cuestión afróntase dende unha dobre vertente: por unha parte, a concienciación da necesidade de 

autoprotección dos propios datos, sobre todo no relativo ao uso que se fai deles nas novas tecnoloxías, 

é dicir, a identidade dixital, e, por outro lado, a necesaria protección por parte de todos os membros da 

comunidade educativa dos datos persoais aos que teñan acceso, en cumprimento da Lei orgánica de 

protección de datos de carácter persoal. 

A norma de referencia en materia de protección de datos de carácter persoal é a Lei orgánica 15/1999, 

do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, que ten por obxecto garantir e protexer, 

no que concirne ao tratamento dos datos persoais, as liberdades públicas e os dereitos fundamentais 

das persoas físicas, e especialmente do seu honor e intimidade persoal e familiar. Esta norma foi 

desenvolvida polo Real decreto 1720/2007, do 21 de decembro, polo que se aproba o regulamento de 

desenvolvemento da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter 

persoal. 

En definitiva, búscase facilitar unhas pautas concretas e claras no tratamento de datos persoais, que 

outorgue maior seguridade xurídica a todos os axentes implicados, e que permitan garantir e facilitar o 

cumprimento das previsións da Lei orgánica de protección de datos de carácter persoal. 

Nesta última liña enmárcase o noso protocolo, que aborda unha serie de pautas dirixidas a toda a 

comunidade educativa, de cara a dar maior seguridade xurídica na xestión e tratamento de todos os 

datos persoais por parte de todos os membros da comunidade educativa. Co asesoramento e o respaldo 

da nosa empresa responsable neste ámbito: PRODAT. 
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4.- ANEXOS  

4.1. ANEXO 1: COMISIÓN DE CONVIVENCIA 

Normas específicas para o funcionamento da comisión de convivencia do centro 

O réxime de funcionamento, composición e o desenvolvemento das funcións da comisión de 
convivencia concretase no noso plan de convivencia, de conformidade co establecido para os 
órganos colexiados na Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da 
Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia. 

 
Carácter 

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

 
Composición e elección dos seus membros 

Os seus membros serán elixidos polo consello escolar do centro, segundo o establecido no artigo 
6.2 do citado decreto. 

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

▪ Os integrantes da comisión de convivencia serán nomeados pola persoa responsable da 
dirección do centro, por proposta dos colectivos representados. 

▪ Composta por: 

– O seu presidente será a persoa titular da dirección do centro. 

– Representantes do alumnado. 

– Representantes do profesorado. 

– Representantes das familias. 

– Representantes do persoal de administración e servizos. 

– O titular do centro, no caso dos centros concertados. 

Todos os representantes estarán na mesma proporción na que se encontran representados no 
consello escolar do centro, aínda que non é requisito que sexan os mesmos. 

Unha das persoas integrantes actuará como secretaria e redactará a acta das súas reunións. 
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A composición da nosa Comisión de Convivencia recollese no apartado 3.1 Sensibilización do noso 
Plan. 

▪ Profesionais aconsellables na composición da comisión de convivencia: 

– Persoa que ocupe a xefatura do departamento de orientación. 

– Profesorado que realice a función específica de dinamizador da convivencia no centro, 
segundo a Orde do 17 de xullo de 2007 pola que se regula a percepción da compoñente 
singular do complemento específico por función titorial e outras funcións docentes. 

– Calquera outro membro da comunidade educativa que teña formación e 
sensibilidade nos temas relacionados coa convivencia. 
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Funcións/Actuacións da comisión de convivencia 

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

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

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

▪ Funcións, por delegación do consello escolar: 

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

– Adoptar as medidas preventivas necesarias para garantir os dereitos de todos os membros 
da comunidade educativa e o cumprimento das normas de convivencia do centro. 

– Impulsar accións dirixidas á promoción da convivencia, especialmente o fomento de 
actitudes para garantir a igualdade entre mulleres e homes, a igualdade de trato de todos 

os membros da comunidade educativa e a resolución pacífica dos conflitos. 

– Propoñerlle ao consello escolar as medidas que considere oportunas para mellorar a 
convivencia, así como dar conta a este, cando menos dúas veces ao longo do curso, das 
actuacións desenvolvidas e das correccións e medidas disciplinarias impostas. 

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

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

– Realizar o seguimento dos compromisos de convivencia subscritos no centro. 

– Elaborar unha memoria anual sobre a análise da convivencia e conflitividade no centro, no 
que se reflictan as iniciativas no ámbito do centro sobre a materia: este informe será 
trasladado ao consello escolar do centro e ao correspondente servizo territorial de 
inspección educativa. 

– Aqueloutras que lle sexan encomendadas polo consello escolar do centro ou  o órgano da 
Administración educativa con competencias na materia. 
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Posibilidade de asesoramento/colaboración 

Cando a comisión de convivencia o considere oportuno, e co obxecto de que informen no ámbito 
das súas respectivas competencias, poderá solicitar: 

▪ O asesoramento dos profesionais do departamento de orientación que interveñen no centro. 

▪ Colaboración: 

– Do profesorado titor relacionado co tema que se analice. 

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

– Doutros profesionais segundo a problemática de que se trate. 

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

Plan de reunións/xuntanzas 

▪ Mínimas: 

– Ordinarias: tres xuntanzas anuais de carácter ordinario, unha por trimestre. 

– Extraordinarias: cantas veces sexa convocada por: 

– A súa presidencia por iniciativa propia. 

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

4.2. ANEXO 2: FINS E PRINCIPIOS DO PLAN DE CONVIVENCIA 

 

 

 

 

 

 

OBXECTIVOS XERAIS OBXECTIVOS ESPECÍFICOS 

1. Facilitarlles 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 no centro. 

a. Promover a formación permanente do profesorado en temas 
relacionados coa convivencia. 

b. Recoller nas normas de organización e funcionamento do centro 
(NOF) accións ou propostas de mellora da convivencia nos 
distintos espazos do centro (especial atención aos accesos, patios 
de recreo, zonas de xogo, servizos etc.), así como nos momentos 
de maior actividade (entradas, saídas, cambios de clase, recreos 
etc.). 
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4.3. ANEXO 3: OBXECTIVOS ESPECÍFICOS 

OBXECTIVOS XERAIS OBXECTIVOS ESPECÍFICOS 

1. Facilitarlles 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 no centro. 

c. Promover a formación permanente do profesorado en 
temas relacionados coa convivencia. 

d. Recoller nas normas de organización e funcionamento do 
centro (NOF) accións ou propostas de mellora da 
convivencia nos distintos espazos do centro (especial 
atención aos accesos, patios de recreo, zonas de xogo, 
servizos etc.), así como nos momentos de maior actividade 
(entradas, saídas, cambios de clase, recreos etc.). 

2. 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 

c. Coñecer a existencia das posibles problemáticas 
relacionais que existen na comunidade educativa 
(alumnado-familias-profesorado). 

d. Establecer vías de sistematización das actuacións en 
materia de convivencia que se desenvolven no centro. 

e. Revisión e adaptación dos documentos de organización e 
de xestión de xeito que favorezan o clima de centro. 

4. Facilitar a prevención, detección, 
tratamento, seguimento, xestión e 
resolución dos conflitos que poidan 
producirse no centro e aprender a utilizalos 
como fonte de experiencia e aprendizaxe. 

h. Promover unha cultura de resolución pacífica de conflitos 
baseada no diálogo. 

i. Propoñer actuacións que fagan que as aulas e os centros 
sexan lugar res de aprendizaxe e práctica da convivencia. 

5. Facilitar a prevención, detección e 
eliminación de todas as manifestacións de 
violencia, especialmente do acoso escolar, 
da violencia de xénero e das actitudes e 
comportamentos xenófobos e racistas. 

j. Deseñar mecanismos que faciliten a análise das causas e 
das consecuencias das problemáticas detectadas, así 
como a prioridade na súa resposta. 

k. Elaborar protocolos de notificación e actuación ante 
distintas situación contrarias á convivencia (disrupción, 
violencia de xénero, agresións verbais, acoso escolar...). 

6. Facilitar a conciliación e/ou a mediación 
para a resolución pacífica dos conflitos 

l. Crear, formar e manter un equipo plural de mediación 
estable no centro, integrado por persoas representantes 
dos distintos sectores da comunidade. 

7. Contribuír desde o ámbito da convivencia 
á adquisición das competencias básicas, 
particularmente das competencias social e 
cidadá e para a autonomía e iniciativa 
persoal. 

m. Formar os diferentes membros da comunidade educativa 
en habilidades comunicativas e de relación: a linguaxe 
asertiva 

8. Fomentar e facilitar a participación, a 
comunicación e a cooperación das familias 
no mantemento da convivencia nos centros 
docentes. 

n. Prever, no plan de convivencia, as propostas de mellora da 
convivencia desde a perspectiva dos diferentes 
compoñentes da comunidade escolar (alumnado, 
profesorado, familias e persoal de administración e 
servizos). 

o. Elaborar de forma consensuada as normas de convivencia 
do centro e de aula. 
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9. Establecer, incrementar e consolidar as 
relacións con entidades e institucións do 
contorno que contribúan á construción de 
comunidades educadoras e a unha 
convivencia de calidade que potencie os 
dereitos e liberdades fundamentais 

p. Establecer as liñas básicas  de  colaboración  e comunicación 
con outras institucións que contribúan á mellora da 
convivencia no centro: concello, benestar, sanidade, 
xustiza, igualdade… e con outras organizacións non oficiais 
(ONG, fundacións...). 

 

 

4.4. ANEXO 4: MEDIDAS QUE AFECTAN A ORGANIZACIÓN 

Exemplificación de actuacións 

Revisar as estratexias e procedementos de información, participación e toma de decisións utilizadas 

nos órganos unipersoais e colexiados do centro para mellorar as estruturas e canles de participación. 

Promover a participación na elaboración e revisión dos documentos do centro, destacando os valores 

e normas que pretenden desenvolver actitudes prosociais de igualdade, respecto e diálogo, 

fomentando o consenso na toma de decisións. 

Establecer canles para a denuncia de situacións de acoso ou maltrato con  garantía de 

confidencialidade: caixa de reclamacións, queixas e suxestións; taboleiro de denuncias e queixas vía 

telemática, correo electrónico de solicitude de axuda... 

Revisión nos departamentos/equipos, CCP e claustro, a primeira semana de setembro, das normas 

incluídas no plan e establecer acordos sobre formas de abordar o traballo destas normas co alumnado. 

Durante o mes de setembro dedicar tempo nas aulas de todos os niveis ao  traballo sobre as normas 

do plan. 

Adopción de acordos entre o profesorado respecto dos criterios de esixencia de normas e tratamento 

da disciplina coa finalidade de manter unha liña de conduta coherente, uniforme e sistemática. 

Esixencia do cumprimento das normas por parte do profesorado, con independencia de que sexa ou 

non titor, a todo o alumnado do centro naquelas situacións que o requiran. 

Deseño de actividades e formas de organización que posibiliten a participación do alumnado na 

formulación das normas do centro/aula, establecemento de sancións, difusión e avaliación do 

cumprimento, dentro do marco normativo. 

Colaboración do profesorado na implantación das normas establecidas para o adecuado 

funcionamento dos servizos (aulas, comedor, transporte...). 

Potenciar o funcionamento da comisión da convivencia. 

Promover encontros, conferencias e obradoiros para a toda a comunidade educativa, orientados á 

construción dunha convivencia positiva. 
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Vixiar as zonas comúns (aseos, corredores, recreos, entradas e saídas...) e mellorar as zonas de ocio 

(organizar grupos de xogo...). 

Organizar o centro de forma respectuosa coa diversidade e aceptación desta como un valor positivo, 

fomentando a inclusión. 

Potenciar un estilo de dirección que favoreza a participación e a comunicación dos problemas 

(liderado). 

Incluír nas programacións dos diferentes departamentos, para desenvolver ao longo do curso, a 

realización dalgún traballo cooperativo entre o alumnado. 

Incorporar no plan de acción titorial actividades para analizar o clima de aula e establecer as normas 

de convivencia. 

Garantir que todos os membros da comunidade educativa coñezan os seus dereitos e deberes. 

4.5. ANEXO 5: MEDIDAS PARA MELLORAR A FORMACIÓN DO PROFESORADO 

Exemplificación de actuacións 

▪ Incluír no plan anual de formación do centro actividades formativas, propostas desde os 
equipos de ciclo, relacionadas coas distintas medidas recollidas no plan de convivencia e que 
aglutinen o maior número de profesores e profesoras posible. 

▪ Promover desde a comisión de convivencia e asociación de nais e pais actividades informativas 
e formativas para nais e pais en relación cos temas de convivencia. 

▪ Elaborar orientacións e establecer programas de formación para todos os membros da 
comunidade educativa sobre a prevención e resolución de conflitos. 

– Formación específica do profesorado, elaboración de materiais e documentos, protocolos 
de actuación axustados ao propio centro… 

– Formación de familias: pautas para previr o acoso e outras formas de violencia desde a 
familia. Impulsar a creación de escolas de pais e nais. 

– Formación do alumnado: técnicas de resolución pacífica de conflitos, potenciar o uso 
positivo das TIC e o espírito crítico ante os contidos aos que acceden, ser coidadoso cos datos 
persoais, onde aparecen e a quen se proporcionan; non responder a provocacións a través 
dos medios tecnolóxicos; cando unha ameaza é persistente, hai que gardar o que se poida a 
xeito de proba do sucedido, pechar a conexión e pedir axuda a unha persoa adulta. 

▪ Elaborar orientacións e establecer programas formativos dirixidos ao  profesorado e ás familias, 
coa intención de previr e actuar ante situacións de  ciberacoso: sensibilización sobre o uso 
saudable e razoable das TIC, aprender a transmitirlles aos menores a confianza suficiente para 
que poidan recorrer a  eles en caso necesario, aprender a apoiar ao menor en caso de 
confirmarse o ciberacoso e en caso de ameazas graves presentar a correspondente denuncia 
no organismo competente. 
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4.6. ANEXO 6: MEDIDAS PARA MELLORAR AS RELACIÓNS PERSOAIS 

Exemplificación de actuacións 

▪ Potenciar a participación de todo o alumnado nos xogos e outras actividades evitando as 
exclusións. 

– Realización de entrevistas individuais co alumnado que rexeita os seus compañeiros, 
recollendo información e reflexionando sobre as actitudes de rexeitamento cara aos 
compañeiros e compañeiras procurando que se poñan no lugar do rexeitado e perciban os 
seus sentimentos. 

– Transmisión na aula de mensaxes de acollida a todos os compañeiros nos nosos xogos (todos 
podemos xogar, só non xoga o que non quere). 

▪ Coidar as relacións entre o profesorado e do profesorado coas familias, de xeito que constitúan 
un modelo para as relacións entre o alumnado. 

▪ Ensinar a dialogar como un medio para confrontar ideas, defender os nosos puntos de vista, 
argumentalos, fomentando todas as actitudes básicas que o fan posible (escoita, comprensión, 
respecto das formulacións das outras persoas, argumentación, sinceridade e calma…), para 
facer do diálogo unha estratexia habitual nas situacións da vida do centro. 

▪ Incrementar as actividades en parellas e pequenos grupos. 

▪ Fomentar a través do traballo en grupo a valoración persoal de cada alumno, axudando a que 
perciban que as súas achegas son importantes para o grupo. 

▪ Formular como obxectivo educativo aprender a traballar en grupo, planificando a súa 
consecución e valorando o seu logro nas avaliacións. 

▪ Formular as actividades en pequenos grupos, transmitíndolle ao alumnado os obxectivos que 
pretendemos lograr, as tarefas que deben realizar, as tarefas e os roles que lles corresponden 
aos diferentes membros do grupo, os recursos dispoñibles e o tempo. 

▪ Potenciar o traballo en equipo do profesorado como modelo do  traballo  en equipo do 
alumnado e como medio para desenvolver un proxecto común de centro e desenvolver unha 
cultura de colaboración. 

▪ Educar sentimentos, actitudes e valores, ensinando a: 

– Expresar adecuadamente as emocións, recoñecer as dos demais e asumir actitudes de 
respecto cara ás emocións dos demais. 

– Desenvolver a empatía, poñéndose no lugar dos outros. 

– Coñecer as consecuencias emocionais que poden ter as formas de relacionarse cos 
compañeiros e compañeiras. 

– Ser asertivos superando a timidez e a inseguridade. 

– Identificar as situacións de violencia/abuso. 

– Rexeitar adecuadamente os violentos e abusadores e a non valorar estes modelos de 
comportamento. 
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▪ Aplicar programas específicos para o traballo de valores coma o respecto e a solidariedade, 
habilidades básicas de interacción social e hábitos e actitudes que fomenten a convivencia, 
dedicando tempo semanal a este tipo de programas. 

▪ Introducir estratexias específicas de desenvolvemento emocional, habilidades sociais e axuda 
persoal. 

▪ Organizar grupos de traballo que favorezan as relacións persoais. 

▪ Traballar na clase sobre modos adecuados de relación: falar, escoitar con respecto aos demais... 

▪ Proporcionarlle ao alumnado unha educación para a igualdade entre mulleres e homes e regular e 
explicitar nas NOF do centro as medidas de corrección de comportamentos sexistas. 

– Os titores e as titoras elaborarán material didáctico para aplicar nas titorías presenciais que 

aborden os seguintes temas: 

– Fomentar valores de participación, solidariedade e tolerancia, respectando o principio 
de non discriminación entre os sexos. 

– Cuestionar e rexeitar os estereotipos sexistas (na publicidade, na linguaxe, nas relacións 
interpersoais, nos xogos…). 

– Valorar a necesidade de fomentar por igual expectativas profesionais para homes e mulleres. 
 

 

4.7. ANEXO 7: MEDIDAS DIRIXIDAS Á DIFUSIÓN DO PLAN 

▪ Presentación do plan de convivencia ao profesorado. 

– Realización dun claustro extraordinario para a presentación do plan de convivencia ao 

profesorado. 

– Entrega de carpetas informáticas que conteñan o plan de convivencia, as NOF, o PEC, o PAT, o 

PAD... (documentos relacionados). 

– Entrega dun documento resumo do plan de convivencia no que se expliciten fundamentalmente 

as normas, medidas correctoras e/ou reeducadoras e procedementos de actuación, para incluír 

en carpetas informáticas específicas de  cada etapa/ciclo ou nivel. 

▪ Elaborar e implantar protocolos de acollida do profesorado de nova incorporación, explicando os 

aspectos fundamentais do plan de convivencia e incluíndo na documentación entregada o 

documento resumo deste. 

▪ Presentación do plan de convivencia ao persoal de administración e servizos. 

– Realización dunha reunión para a presentación do plan de convivencia ao profesorado. 

– Entrega de carpetas informáticas que conteñan o plan de convivencia, as NOF, o PEC, o PAT, o 

PAD... (documentos relacionados). 

– Entrega dun documento resumo do plan de convivencia. 

▪ Dar a coñecer entre o alumnado o plan de convivencia e as NOF. 

– Desenvolver traballos de análise do plan de convivencia e das NOF nas sesións de titoría 

presencial. 
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– Propiciar asembleas de aula e reunións de representantes do alumnado para analizar distintos 

aspectos do plan de convivencia e das NOF. 

▪ Informar as nais e pais/titores legais nas reunións de inicio de curso sobre o plan de convivencia e 

NOF, entregando dípticos resumo. 

▪ Incluír no periódico escolar/revista dixital/web do centro... información sobre a elaboración, 

aplicación e contidos do plan de convivencia. 

▪ Divulgar entre o profesorado, alumnado e familias orientacións básicas sobre o acoso e a súa 

prevención. 

 

4.8. ANEXO 8: RELACIÓN DO PLAN CO NOF, PAT, PAD 

Relacións entre o plan de convivencia e as normas de Organización e Funcionamento: 

 

a) No bloque dos principios educativos das NOF figuran: 

▪ Os dereitos do alumnado, os referidos á formación integral e coeducativa, respecto á identidade, 
integridade e dignidade persoal, protección contra toda agresión física e moral, participación no 
proceso educativo e na confección das normas de convivencia e na resolución pacífica de conflitos. 

▪ Od deberes do alumnado, aqueles que teñen que ver con tolerancia e respecto á liberdade, á 
integridade e á dignidade de toda a comunidade educativa; coa non discriminación; coa implicación 
na vida do centro e na consecución dun clima axeitado de estudo; co respecto ás normas de 
organización, convivencia e disciplina; coa asistencia regular á clase; o coidado dos recursos e 
instalacións etc. 

▪ As finalidades educativas, aspectos relacionados con rexeitamento a todo comportamento 
discriminatorio; formación para a resolución pacífica dos conflitos e para a convivencia; coordinación 
e cooperación do profesorado; promoción de metodoloxías de aprendizaxe cooperativa; promoción 
das relacións escola-familia etc. 

b) No bloque da estrutura pedagóxica figuran: 

▪ Criterios de adscrición do profesorado e os criterios para completar os seus horarios. 

▪ Articulación dos funcionamento dos equipos docentes (reunións ordinarias, liñas de 
comunicación...). 

▪ O control da asistencia do profesorado e os criterios para as substitucións. 

▪ Os criterios para a distribución do alumnado e as medidas de atención ao alumnado con necesidades 
específicas de apoio educativo. 

▪ O procedemento para o control da asistencia, a xustificación das  faltas e a forma de ausentarse do 
centro antes do remate da xornada. 

c) No bloque da participación das familias figuran: 

▪ Os procedementos para a implicación e a participación das familias (obter información, facilitar 
información, atencións individuais, atencións colectivas, recursos para a ANPA, espazos para 
reunións…). 
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d) No bloque das normas de convivencia e de relación figuran: 
 

▪ As medidas de mellora, cunha clara finalidade educativa, con indicación das persoas competentes 
para a súa aplicación e os tempos para levalas a cabo. 

▪ O procedemento para a tramitación dun expediente disciplinario. 

▪ Os protocolos básicos de actuación ante distintas situacións relacionadas coa convivencia: acoso 
escolar, mediación… 

 
Relacións entre o plan de convivencia e o plan de acción titorial (PAT) 

 

O labor docente non pode realizarse á marxe dunha acción titorial permanente, e nesta tarefa, 
encomendada na súa maior parte ao profesorado titor, ten que implicarse toda a comunidade educativa 
co PEC como guía. 

Desde esa consideración da acción titorial, con máis razón se perciben as conexións entre o plan de 
convivencia e o plan de acción titorial. Se, como indican algúns autores e autoras, para ser un bo 
profesor ou unha boa profesora é necesario ser comprensivo, aberto, flexible, bo observador, amable; 
estar sempre dispoñible; saber escoitar, axudar, motivar, valorar e criticar; máis necesario é todo isto, 
se cabe, para educar na convivencia. 

En consecuencia, o desenvolvemento do plan de convivencia considera accións para realizar desde 
o plan de acción titorial, é dicir, explicítanse  actuacións promotoras de valores democráticos de 
convivencia, de cultura de negociación e diálogo, de cultura de paz. Polo tanto, incorporanse nos seus 
obxectivos e nas súas actuacións, cos matices e gradacións en función dos destinatarios –alumnado, 
familias, profesorado–, referencias explícitas a eses valores que se poden traducir, no bloque dos 
obxectivos do PAT, en: 

▪ Coñecer e valorar as características do grupo de alumnos e alumnas, tanto desde o punto de vista 
persoal, como no relativo á competencia curricular, ás estratexias de aprendizaxe, á motivación, aos 
intereses, ás preocupacións e inquedanzas, ás relacións persoais; coa finalidade de producir as 
respostas educativas adecuadas. 

– Revisión do expediente persoal de cada alumno e de cada alumna, para un previo coñecemento 
da súa realidade. 

– Información ao departamento de orientación, sobre o alumnado que presenta desaxustes no seu 
comportamento, incluído o rendemento académico. 

– Disposición para atender e orientar as diferentes inquedanzas do alumnado. 

▪ Fomentar a integración do novo alumnado e profesorado, desenvolvendo accións que favorezan a 
adaptación dos novos alumnos e alumnas, profesores e profesoras, e a súa interacción co resto do 
alumnado e do profesorado. 

– Elaboración de programas de acollida. 

– Desenvolvemento das accións previstas no programa de acollida do alumnado de nova 
incorporación (durante o proceso de admisión, durante a matriculación, durante a incorporación, 
nas transicións de etapa...). 

– Desenvolvemento das accións previstas no programa de acollida do profesorado de nova 
incorporación (ao comezo do curso e ao longo del). 

▪ Contribuír á formación integral do alumnado, en sintonía cos principios de tolerancia, igualdade, 
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respecto, solidariedade e paz, e cara á participación razoada e responsable na toma de decisións e 
na solución dialogada dos conflitos. 

▪ Promover a participación das familias no labor formativo, asesorándoas e informándoas daquilo que 
precisen e demanden, en especial, da importancia da estimulación dos fillos e das fillas, da 
promoción da súa autonomía, dos valores que hai que considerar, da relación familia-alumnado-
profesorado e de todo aquilo relacionado co proceso de ensino-aprendizaxe e coa formación dunha 
sociedade para a convivencia democrática. 

– Informar o alumnado e as familias ao comezo do curso sobre a vida no centro, especialmente dos 
principais aspectos que figuran na NOF e na programación xeral. 

– Establecer un horario semanal de atención individual ás familias que posibilite a participación. 

– Planificar reunións xerais coas familias e das temáticas que se van abordar. 

– Asesorar as familias sobre o seu papel no proceso de maduración e desenvolvemento dos seus 
fillos e fillas. Elaboración e difusión de documentos informativos sobre a infancia, adolescencia, 
relacións persoais, educación afectivo-emocional etc. 

– Informar o alumnado e as familias, ao comezo do curso sobre a vida no centro, especialmente 
dos principais aspectos que figuran na NOF e na programación xeral. 

▪ Deseñar e desenvolver, en colaboración co departamento de orientación, algún programa facilitador 
da detección precoz de dificultades de convivencia e de relación. 

▪ Establecer unha liña de coordinación entre o equipo docente, especialmente no que atinxe os 
aspectos metodolóxicos. 

▪ Unificar medidas e procedementos de intervención e modelos de informes. 

▪ Establecer unha liña de coordinación entre os distintos niveis, ciclos e etapas. 

▪ Controlar a puntualidade e o absentismo e informar puntualmente a xefatura de estudos e a familia. 

▪ Colaborar co departamento de orientación nos programas previstos para cada nivel e ciclo, 
especialmente na posta en marcha das medidas de atención á diversidade. 

▪ . Incorporar a convivencia aos aspectos que se deben incluír nas sesións de avaliación dos grupos. 

▪ Informar trimestralmente o consello escolar da situación da convivencia no centro. 

▪ Incorporar un informe sobre a convivencia á memoria anual de cada curso. 
 

Relacións entre o plan de convivencia e o plan de atención á diversidade (PAD): 

No Plan xeral de atención á diversidade (PAD), regulado no Decreto 229/2011, concrétaranse todas as 
actuacións e medidas de atención á diversidade que o centro educativo deseña e desenvolve para 
axeitar a resposta educativa ás necesidades da totalidade do seu alumnado. 

No PAD, e referido ao plan de convivencia, concretaranse aspectos básicos para a convivencia do 
centro como: 

▪ As medidas e actuacións de tipo curricular, relacional e organizativo para promover a convivencia, a 
non discriminación e o respecto polas diferenzas. 

▪ O xeito de optimizar a organización dos recursos do centro para dar resposta ás necesidades de todo 
o alumnado e en particular daquel con necesidade específica de apoio educativo. 

▪ As liñas de colaboración con pais/nais e con diferentes servizos  externos ao centro para lle dar 



                                                                                                                                              
    Colexio El Pilar · Vigo 

R/ Venezuela, 20 - C.P. 36203 -  Vigo  -  Tlfns. 986 42 00 22  / 986 42 00 19  -  Fax: 
986 48 30 64  

www.maristasvigo.es | elpilar.vigo@maristascompostela.org 

resposta á diversidade. 

▪ Os principios de atención á diversidade nas decisións de carácter pedagóxico, organizativo e de 
xestión do centro. 

▪ Os procedementos para a escolarización e atención do alumnado procedente do estranxeiro. 

▪ A organización das medidas ordinarias e extraordinarias de atención ao alumnado con necesidades 
específicas de apoio educativo para contribuír á consecución das competencias básicas e dos obxectivos 
das diferentes etapas e ensinanzas. 

 

4.9. ANEXO 9: RESPONSABLES DAS ACTUACIÓNS 

A comunidade educativa 

Todos os membros da comunidade educativa son axentes responsables da convivencia escolar nos termos 
establecidos neste decreto e participarán na elaboración, no desenvolvemento, no control do cumprimento 
e na avaliación do plan de convivencia e das normas de convivencia do centro. 

A comunidade educativa no seu conxunto velará pola aplicación daquelas medidas que vaian encamiñadas 
a fomentar o respecto ás diferenzas, entre elas, a igualdade efectiva entre mulleres e homes. 
 
O consello escolar 

O consello escolar do centro educativo, ademais das funcións que lle atribúe o artigo 127 da Lei orgánica 
2/2006 e o artigo 57 da Lei orgánica 8/1985, do 3 de xullo, reguladora do dereito a educación, terá as 
seguintes: 

a) Elixir as persoas representantes da comisión de convivencia, de acordo co establecido no artigo 
6.2 deste decreto. 

b) Establecer directrices para a elaboración do plan de convivencia e das normas de convivencia do 
centro. 

c) Realizar anualmente o seguimento e a avaliación do plan de convivencia e das normas de 
convivencia do centro. 

d) Propor actuacións en relación coa convivencia para todos os sectores da comunidade educativa, 
especialmente as relacionadas coa resolución pacífica de conflitos. 

 

4.10. ANEXO 10: TEMPORALIZACIÓN E RECURSOS 

Temporización 
 

Ó longo de todo o curso escolar desenvolveranse as diferentes actuacións relacionadas con todos os 
ámbitos relativos ó Plan de Convivencia. A temporalización estará marcada polo carácter de cada un 
destos ámbitos que se levarán a cabo nos seguintes momentos.   

• Presentación e difusión do plan: primeiro trimestre  

• Aplicacións das normas de convivencia do centro e conductas contrarias á convivencia: ó longo 
de todo o curso 

• Actuacións cos diferentes protocolos, programas e plans: ó longo de todo o curso 

• Mecanismos de coordinación e colaboración: ó longo de todo o curso 
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• Seguimento, avaliación e propostas de mellora: tercer trimester.  
 

 Recursos 

▪ Documentos do centro: PEC, PAT, PAD, NOF, plan de convivencia, protocolos (de acoso escolar, de 
mediación...), normas de convivencia... 

▪ Programacións didácticas. 

▪ Estratexias metodolóxicas: aprendizaxe cooperativa, traballo en grupo… 

▪ Programas específicos de traballo (habilidades sociais, técnicas de traballo 
intelectual...). 

▪ Materiais elaborados polo propio centro para traballar a convivencia. 

▪ Recursos materiais mercados polo centro para traballar a convivencia. 

▪ Inspección educativa. 

▪ Escola de nais e pais. 

▪ Servizos externos ao centro (servizos sociais e de saúde, xurídicos, de seguridade cidadá...). 

▪ Outros. 
 

4.11. ANEXO 11: INDICADORES DO LOGRO 

Para evidenciar o éxito obtido nas distintas accións é preciso seleccionar indicadores de logro.  

Para medir os indicadores pódense empregaremos distintos instrumentos de avaliación: 

▪ Cuestionarios para o alumnado, profesorado e familias ou outros instrumentos acordados. 

▪ Anotacións. 

▪ Instrumentos de autoavaliación para o alumnado. 

▪ Informes dos titores e equipo directivo. 

▪ Informes da comisión de convivencia e consello escolar. 

▪ Reproducións de calquera tipo. 

▪ Diarios. 

▪ Entrevistas. 

▪ Cuestionarios. 

▪ Memoria final de curso, incluíndo valoracións de todos os implicados sobre as repercusións das 

medidas adoptadas na vida do centro. 

▪ Outros. 
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4.12. ANEXO 12: CONCRECIÓN ANUAL 

 

4.13. ANEXO 13: CRITERIOS DE AVALIACIÓN ANUAL  

 

INDICADOR Nº 1: Cumplimiento de los objetivos propuestos en el Plan de convivencia.  

1.  ¿Se han alcanzado los objetivos propuestos en el Plan de convivencia?.  
2.  ¿El Plan de convivencia ha dado respuesta a los aspectos del entorno que inciden en 
la convivencia escolar?.  

INDICADOR Nº 2: Desarrollo de las actividades incluidas en el Plan de convivencia.  

1. ¿Con el desarrollo de las actividades se han dado respuesta a los objetivos del Plan de 
convivencia?.  
2. ¿Las actividades se han desarrollado con la temporalización prevista?.  

INDICADOR Nº 3: Implicación general de los diferentes sectores de la comunidad educativa en el Plan de 
convivencia  

1. ¿Cuál ha sido el grado de implicación de los diferentes sectores de la comunidad 
educativa?.  
2. ¿Cuál ha sido el grado de implicación del profesorado en la prevención y resolución 
de conflictos?  
3. ¿Se ha implicado el alumnado en las actuaciones de mediación?. 
 4. ¿Cuál ha sido el grado de colaboración de las familias en las diferentes actuaciones 
de corrección llevadas a cabo en el centro?  

INDICADOR Nº 4: Funcionamiento de la Comisión de Convivencia del centro  

Difusión do Plan 
O Plan de Convivencia do Centro, unha vez 
aprobado polo Consello Escolar, debe ser 
coñecido e asumido por todos  Sectores 

O grupo Dinamizador garantirá a súa difusión. Se propoñen 
algúns canles de difusión: 
- Consello Escolar. 
- Titorías con Pais, reunións principio de curso. 
- Reunións da Xunta de Delegados Reunions específicas con 
representantes das institucións públicas ou privadas dedicados 
á cultura na localidade ou barrio 
- Tablóns de anuncio, Folletos, Dípticos, Revista do Centro, 
Sitio Web do Centro 
- Ampas… 

Desenvolvemento do Plan 
Realizarase de maneira coherente, 
coordinada e dende o compromiso de 
todos os membros da Comunidade 
Educativa 

En cada curso escolar concretaranse as actuacións a través do 
Programa Anual de Convivencia, que formará parte da PGA e 
deberán explicitarse: 
- Obxectivos específicos 
- As accións e/ou actividades 
- Os responsables 
- A temporalización 
- Os recursos 
- Os indicadores de logro 
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1. ¿Cuántas veces se ha reunido a lo largo del curso la Comisión de convivencia?. 
 2. ¿Cuáles han sido los principales temas tratados por la Comisión de Convivencia?. 
 3. ¿La Comisión de Convivencia ha realizado el seguimiento del Plan de Convivencia?. 
4. ¿Ha colaborado la Comisión de Convivencia en la planificación de medidas 
preventivas y en la resolución de conflictos en el centro?. 

 INDICADOR Nº 5: Participación del coordinador de convivencia en la dinamización de la convivencia en 
el centro   

1. ¿Ha participado en la dinamización, gestión y evaluación de la convivencia en el 
centro?. 
 2. ¿Cuáles han sido las intervenciones más destacadas como mediador y como 
dinamizador de  la cooperación de las familias?.  

INDICADOR Nº 6: Coordinación del coordinador de convivencia con el Dpto. de Orientación/EOEP 

1. ¿Cuál ha sido el grado de colaboración con el jefe de estudios, tutores y Comisión de 
coordinación pedagógica en el desarrollo de las actividades previstas en el Plan de 
Convivencia?, ¿y en la aplicación del Plan de Acción Tutorial?.  
 2. ¿Cuál ha sido el grado de coordinación y colaboración con el EOEP/Dpto. de 
Orientación del centro?.  
3. ¿Cuáles son las principales necesidades formativas del coordinador para el 
desempeño de las competencias atribuidas?.  

INDICADOR Nº 7: Actividades formativas dirigidas a la mejora de la convivencia para los miembros de la 
comunidad educativa.  

1. ¿Se han realizado actividades formativas dirigidas a la mejora de la convivencia para 
los miembros de la comunidad educativa? ¿Qué tipo de actividades?.  
2. ¿Cómo ha sido la respuesta y la implicación en las actividades por parte de los 
diferentes sectores de la comunidad educativa?.  

INDICADOR Nº 8: Existencia de mecanismos de detección temprana en casos de desatención familiar o 
situaciones externas al centro que tengan repercusiones sobre la escolarización del alumnado  

1. ¿Existen mecanismos de detección temprana en casos de desatención familiar –riesgo 
social- o situaciones externas al centro que tengan repercusiones sobre la 
escolarización -absentismo- del alumnado? 

INDICADOR Nº 9: Existencia, y conocimiento, de protocolos propios de actuación en situaciones de 
conflicto en función de características específicas  

1. ¿Existen protocolos claros y conocidos de actuación en situaciones de conflicto en 
función de las características del mismo?  

INDICADOR Nº 10: Evolución del número, tipo y gravedad de los conflictos respecto del curso pasado.  

1.  Considerando los datos relativos a incidencias incorporados a la “aplicación informática para la 
gestión de la convivencia”, ¿qué valoración se hace de la convivencia en el centro?.  

2.  ¿Cómo se considera la evolución del número, tipo y gravedad de los conflictos respecto del 
curso pasado?.  

INDICADOR Nº 11: Valoración global de la situación de la convivencia escolar en el centro 
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 1. ¿Cuál es el grado de satisfacción de la comunidad educativa en relación con la situación de la 
convivencia escolar?.  

 2.  ¿Se han establecido mecanismos para medir el grado de satisfacción de la comunidad 
educativa?.  

3. ¿Cuáles son las principales propuestas de continuidad y de mejora?.  

 

4.14. ANEXO 14: INFORME DE SEGUIMIENTO E AVALIACIÓN ANUAL  

NOMBRE DEL CENTRO LOCALIDAD 

  
CODIGO DEL CENTRO CURSO ESCOLAR FECHA 

   
  INDICADOR PUNT OBSERVACIONES 

   
P

LA
N

 D
E 

C
O

N
V

IV
EN

C
IA

 

 
Nº 1 

Cumplimiento de los objetivos propuestos en el Plan de 
convivencia. 
0 > No se ha cumplido ninguno……………….........……10> Se han 
cumplido todos 

  

 
Nº 2 

Desarrollo de las actividades incluidas en el Plan de 
convivencia. 
0 > No se ha desarrollado ninguna ……...........……10> Se han 
desarrollado todas 

  

 
 

Nº 3 

 
Implicación general de los diferentes sectores de 
la comunidad educativa en el Plan de convivencia 
0 > No tienen ninguna implicación…..........…10> La 
implicación es total 
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Nº 4 

Funcionamiento de la Comisión de Convivencia del centro (en 
caso de no valorar se entenderá que no existe Comisión) 
0 > Funcionamiento muy deficitario………...............10> 
Funcionamiento excelente 
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Nº 5 

Participación del coordinador de convivencia en la 
dinamización de la convivencia en el centro (en caso de no 
valorar se entenderá que aún no ha sido nombrado) 
0 > No ha participado……..........….……....10> Ha participado de 
forma muy activa 

  

 
Nº 6 

Coordinación del coordinador de convivencia (en caso de 
haber sido nombrado) con Dpto. de Orientación/EOEP 
0 > No ha existido coordinación..............10> Ha existido una 
coordinación muy alta 
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Nº 7 

Actividades formativas dirigidas a la mejora de la convivencia 
para los miembros de la comunidad educativa. 
0 > No ha existido actividades…..............10> Ha habido un gran 
nº de actividades 
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Nº 8 

Existencia de mecanismos de detección temprana en casos de 
desatención familiar o situaciones externas al centro que 
tengan repercusiones sobre la escolarización del alumnado 
0 > No existen ni se detectan..........................10> Existen y se 
actúa de inmediato 

  

 
Nº 9 

Existencia, y conocimiento, de protocolos propios de 
actuación en situaciones de conflicto en función de 
características especificas. 
0 > No existen…….........…………………...10> Existen, son conocidos 
y aplicados. 
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Nº 10 

Evolución del número, tipo y gravedad de los conflictos 
respecto del curso pasado. 
0 > Muy negativa ……………………........………...…………… ….10> 
Muy positiva 

  

 


