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PLAN DE CONVIVENCIA IES LAURO OLMO ANO 2017 

O plan de convivencia escolar é un documento no que se van articular as liñas básicas 

do modelo de convivencia do noso centro educativo. 

Teremos como referencia lexislativa para facer o plan de convivencia.  

 LOE artigo 21-1  

 Lei 4/2011 do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade 

educativa (DOG 15/07/2011) 

 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.  

 

1- A ANÁLISE DA SITUACIÓN, PARTINDO DUN DIAGNÓSTICO PREVIO DA 
CONVIVENCIA NO CENTRO.  

 

1-1 ANÁLISE DA SITUACIÓN  
A partir dos informes remitidos pola consellería 
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1-2 SITUACIÓN DA CONVIVENCIA NO INSTITUTO.  
 
Cando nos referimos á convivencia, referímonos ao clima que debe darse nun 

centro educativo para facilitar o desenvolvemento persoal e académico do alumnado e 
o traballo do profesorado, sendo múltiples os elementos que interveñen á hora de 
cualificar o clima de convivencia.  

Simplificando, podemos establecer dúas categorías de elementos que van 
condicionar o resultado da convivencia e que subxacen na maior parte dos actos 
contrarios á mesma: estruturais e actitudinais. 

a) Estruturais: Elementos sobre os que, desde o Centro, pouco pódese actuar e 

que son alleos ao alumnado e que son: 

 sistema educativo (normativa, sistema de promoción e repetición, xornada 
escolar, número de materias)  

 O espazo físico do Centro e as súas aulas. 

 O de alumnado por aula.  

 O profesorado, a cobertura de baixas do mesmo,.  
b) Actitudinais: 

 Do alumnado e as súas familias: status sociolaboral da familia, actitude cara á 
educación do seu fillo/a, estado emocional da familia, historial académico do 
alumno/a, actitude do/a alumno/a cara a os estudos e a súa contorna  

  No relativo ao profesorado: cohesión e compromiso do mesmo en torno ao 
Plan de Centro (que facer e como), sintonía co equipo directivo, capacidade de 
adaptación e formación. 
A actuación sobre as actitudes do alumnado forma parte da vida do Centro 

aínda que os resultados, cando se producen, non xorden no curto prazo. Sobre a 
familia é máis difícil a actuación aínda que existen canles de colaboración. Os 
elementos citados establecen as condicións nas que se vai a desenvolver a vida 
do Centro e por tanto o clima de convivencia.  
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Con carácter xeral, o Centro non ten problemas graves de convivencia, sen que 
isto queira dicir que todos os cursos non se produzan algún episodio grave. Tamén 
hai que sinalar que falamos do que vemos , pero intuímos e sabemos que se dan 
condutas inapropiadas que se escapan ao noso coñecemento e, por tanto, control. 
Apreciacións sobre os estado do instituto: 

A.- Destaquemos, pois case nunca é obxecto de comentario, que a maioría do 
alumnado non recibe ningunha amoestación.  

B.- A reiteración de condutas contrarias ás normas concéntrase basicamente 
no alumnado de 1º e 2º de ESO e nalgún alumno/a de 3º de ESO. Nos ciclos só 
nos cursos da FP básica son destacables as faltas de comportamento. 

En 4º de ESO e en postobligatoria non se practicamente dan casos de 
reincidencia que sexan sancionados con partes. Poderíase explicar polo número 
de alumnos e alumnas repetidores en 1º e 2º , que non son capaces de seguir as 
explicacións dos profesores e profesoras, non teñen ou perderon a motivación para 
estudar, carecen de disciplina e hábitos de estudo. Pero tamén son factores 
influentes: a dificultade de adaptación de parte do alumnado para pasar do sistema 
de primaria a secundaria, os condicionantes que impón o sistema en canto a 
materias, dotación de profesores e profesoras, desaxustes entre metodoloxías do 
profesorado e autonomía do alumnado para seguilas  

C.- Máis do 85 % dos partes impóñense polo profesorado nas clases por 
comportamentos que supoñen interrupción ou que dificultan o normal 
desenvolvemento das mesmas, despois de reiteradas chamadas de atención ao 
alumno. Desde esta perspectiva, tanto os illados como os reiterados sobre un 
mesmo alumno constitúen o núcleo do problema de convivencia no Centro.  

O resto de partes distribúense entre un amplo abanico de causas: reiteración 
en atrasos e faltas de puntualidade, uso de móbiles, fumar, pequenos danos ao 
material do Centro. Ocasionalmente por agresións entre compañeiros. 

 D.- Entre 2º e 3º de ESO prodúcese un importante descenso do número de 
partes e alumnado afectado, a razón é simple, o alumnado de peor comportamento 
coincide co alumnado que fracasa academicamente e que ao cumprir 16 anos 
abandona o Centro no tránsito entre 2º e 3º aínda que queda algún que 
normalmente adoita abandonar ao longo deste último curso.Para o alumnado que 
vai peor créanse grupos de atención á diversidade como o PEMAR, e no noso 
centro temos outra vía para alumnado con fracaso escolar en 1º e 2º pero con 
interese en ensinanzas técnicas que é a FP básica. Solicitamos tamén os contratos 
programa para 1º e 2º da ESO que se desenvolven no 2º e terceiro trimestre do 
curso co apoio de 2 profesores os martes e xoves de 16 a 18 horas.  

 
1-3  ORGANIZACIÓN INTERNA E PROFESORADO. 
 
 Os criterios de traballo son: 

 Revisión sistemática e continua dos procedementos de traballo e normas de 
actuación cotiáns para melloralos, en especial os que afectan á comunicación e 
relación coas familias e os das situacións e espazos nos que se producen 
condutas  non desexadas (Cambios de clase, recreos, uso do patio e 
biblioteca, expulsións de aula, tramitación de partes?) 

 Dar relevancia e facilitar o traballo dos/as titores/as, en especial os de 1º e 2º 
da ESO, dada a importancia que sobre a conduta e resultados académicos do 
grupo ten a acción titorial. 

 Selección dos mesmos e reunións para establecer criterios de actuación e 
información achega do alumnado do seu grupo, antes do comezo de curso. 
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 Reunións semanais por nivel con Departamento de Orientación e Xefatura de 
Estudos para analizar a marcha dos grupos, situacións concretas e propostas 
de actuación. 

 Descargar, na medida do posible, aos/as titores/as de labores burocráticos 
para que centren o seu tempo e esforzo no seu alumnado e a comunicación 
coas familias. 

 Análise semanal, desde o equipo directivo da marcha da convivencia e das 
correccións que correspondan. 
 

1-4. COAS FAMILIAS 
 
  A familia é un factor crave e determinante na conduta e vida académica de 
todo/a alumno/a. 

Desde o Centro tense moi pouca capacidade para modificar aquelas pautas de 
comportamento das mesmas que son prexudiciais para o rendemento escolar dos 
seus fillos/as.  
Realízanse actuacións de colaboración, apoio e formación ás familias, na medida na 
que estas o permiten. Dende o IES Lauro Olmo dámoslle moita importancia á 
actuación das familias a través do programa COMUNICA-T. 
As principais actuacións son: 

 Recepción temperá ás familias cuxos fillos/as son de novo ingreso. En cada 
curso convídallas a visitar o Centro, coñecer as súas instalacións, 
funcionamento e características. 

 Información continua por parte dos/as titores/as do rendemento e marcha dos 
seus fillos/as. 

 Información e orientación académica e pre-laboral desde o Departamento de 
Orientación especialmente para aquelas familias con fillos/as en risco de 
abandono e fracaso escolar. 

 Implicación das familias na vida escolar dos seus fillos/as apelando á 
importancia da mesma. 

 En ocasións, negociando a modificación das correccións a través da 
subscrición de compromisos de convivencia. 

 Mantemento dunha colaboración estreita coa Asociación de Pais e Nais.Aínda 
constatando que a maior parte dos alumnos e alumnas que presentan 
problemas de comportamento proceden de familias desestruturadas e por tanto 
pouco colaboradoras co Instituto, cremos que se poden ampliar os espazos de 
actuación coas familias e en especial coa AMPA 

 

1-5 TIPOS DE CONFLITOS 
 
TIPOS DE CONFLITOS MÁIS FRECUENTES  

Segundo se reflicten nos partes de amoestación son: 
 • Disrupción no aula: falta de respecto cara ao profesor/a, falar a destempo, 
levantarse sen permiso, falar con compañeiros/as 
 • Distracción e falta de atención.  
• Esquecer do material para o desenvolvemento da clase.  
• Faltas inxustificadas de puntualidade ou de asistencia a clase.  
• Desconsideración cara aos compañeiros/as  
• Cuestionase continuamente a autoridade do profesor/a  
• Pequenas pelexas en espazos comúns (baños, patio, corredores,...), insultos de tipo 
racista,sexista, ou sobre as características físicas.  
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O 65 % das amoestacións corresponden a 1º e 2º de ESO O 25 % das amonestacións 
corresponden a 3º e 4º de ESO O 10 % corresponde a alumnado de Bacharelato e 
Ciclos Formativos  
CAUSAS:  

No ALUMNADO podemos atopar falta de motivación, dificultades de aprendizaxe, 
impulsividade e pouca reflexión, falta de ferramentas para resolver os problemas ou 
certas situacións adecuadamente, ausencia dun referente de autoridade, ... Non ven 
no estudo unha vía que lles resolva o futuro. En moitos casos a súa motivación é o 
diñeiro.  
Nalgunhas FAMILIAS hai una falta de colaboración e implicación por parte dos pais e 
nais nos asuntos escolares, relacionados cos seus fillos/as (non revisan se traen o 
material a clase, se teñen tarefas para realizar en casa, se estudan, etc.) e ata ás 
veces, pouca responsabilidade ante o centro, en casos puntuais. Consideramos que é 
necesario un cambio de actitude e comportamento en parte do alumnado e as súas 
familias, insistir nunha serie de normas claras como pode ser a dosificación de 
horarios de televisión, ordenador e videoxogos, e remarcar uns valores (respecto, 
solidariedade, compañeirismo,igualdade homes/mulleres...) . En moitos casos os 
alumnos/as pasan moito tempo sos polos horarios de traballo dos pais. No  
PROFESORADO, prexudica o pouco diálogo individual titor/a – alumno/a, e a falta dun 
criterio común á hora de actuar en determinados conflitos, así como a falta de 
retroalimentación no proceso de información, comunicación e resolución dos conflitos. 
Na SOCIEDADE e na casa transmítense valores erróneos. Á escola esíxeselle que 
solucione problemas de convivencia, pero a sociedade móstranos continuamente 
exemplos do que non se debe facer. 
RESPOSTAS DO CENTRO Á SITUACIÓN DE CONVIVENCIA .  

A resposta educativa do equipo directivo e o profesorado no centro é a de 
promover a actitude de participación e as canles de diálogo e comunicación para 
solucionar calquera conflito e a de potenciar a mellora da convivencia a través da 
adquisición de habilidades para poder tratar e resolver os conflitos, fundamentalmente, 
na hora semanal de titoría. Aínda que os problemas de convivencia son escasos, se é 
verdade que a obrigatoriedade da Etapa educativa da ESO no centro que abarca dos 
12 aos 16 anos comporta, xunto a outros aspectos, a presenza nas aulas dun sector 
do alumnado que non encaixa ben coas actuais propostas educativas, xerando ás 
veces unha certa conflitividade. Isto estanos levando á reflexión de facer algún tipo de 
actuación específica con este alumnado dentro dun paradigma global de integración 
na súa clase e no centro.  
RELACIÓN COAS FAMILIAS  

A relación coas familias é boa, habendo reunións de información e coordinación de 
carácter global e particular nas horas fixadas na programación. É relevante a 
actuación dos titores/as na coordinación coas familias. As situacións particulares que 
afectan á convivencia e resolución de conflitos no centro adoita ser comentada coa 
familia, por se procede algún tipo de intervención, ou pola información que pode 
engadir sobre a conduta do propio alumno/a. Tamén de forma esporádica fanse 
charlas informativas-formativas para país e nais, co fin de dar pautas que melloren a 
educación dos seus fillos e a convivencia do centro 
 
2-  OS OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DO PLAN DE CONVIVENCIA DERIVADOS 

DA ANÁLISE PREVIA.  
 

a) Facilitarlles aos órganos de goberno e ao profesorado instrumentos e recursos en 
relación coa prevención da violencia e a mellora da convivencia no centro. 
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 b) Concienciar e sensibilizar a comunidade educativa sobre a importancia dunha 
adecuada 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) Fomentar nos centros educativos os valores, as actitudes e as prácticas que 
permitan mellorar o grao de aceptación e cumprimento das normas e avanzar no 
respecto á diversidade e no fomento da igualdade entre homes e mulleres.  
 
d) Facilitar a prevención, a detección, o tratamento, o seguimento, a xestión e a 
resolución dos conflitos que se poidan producir no centro e aprender a utilizalos como 
fonte de experiencia e aprendizaxe.  
 
e) 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.  
 
f) Facilitar a conciliación ou a mediación para a resolución pacífica dos conflitos.  
 
g) Contribuír desde o ámbito da convivencia á adquisición das competencias básicas, 
particularmente das competencias social e cidadá e para a autonomía e iniciativa 
persoal.  
 
h) Fomentar e facilitar a participación, a comunicación e a cooperación das familias no 
mantemento da convivencia nos centros docentes. 
 i) 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 as liberdades fundamentais. 
 

 

3- ACTUACIÓNS E MEDIDAS PARA FAVORECER A CONVIVENCIA 
 
3-1 ACTIVIDADES PARA A PREVENCIÓN, DETECCIÓN E RESOLUCIÓN DE 

CONFLITOS. 

Nunha época como a que vivimos a ninguén se lle escapa que a resolución de 

conflitos dun modo pacífico é un dos grandes retos da sociedade actual. O conflito 

emerxe en toda situación social na que se comparten espazos, actividades, normas e 

sistemas de poder. Nos centros de Secundaria a convivencia é literalmente unha rede 

de relacións na que é imprescindible dispor de instrumentos e recursos para resolver 

de forma espontánea os conflitos que emerxen no devir diario da vida en común. É 

necesario destacar a importancia que ten a familia tanto na prevención como na 

eficacia educativa das medidas educativas que se adopten no centro. 

Un conflito non é necesariamente un fenómeno de violencia aínda que, en moitas 

ocasións cando estes non se abordan de forma adecuada, poden chegar a deteriorar o 

clima de convivencia pacífica e a xerar unha violencia multiforme na que é difícil 

recoñecer a orixe e a natureza do problema. O conflito pode ser positivo ou negativo 
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segundo como se xestione, ante estes conflitos e para a súa prevención, son útiles 

diversas vías de traballo, pero de entre elas destacan: 

-ACTIVIDADES DE ACOLLIDA para o alumnado que se matricula por primeira vez no 

centro e para as súas familias, convivencia.. 
 PROGRAMA DE TRANSICIÓN E ACOLLIDA DO ALUMNADO, encadradas 

dentro do Plan de Orientación e Acción Tutorial, encamiñadas a facilitar a súa 

participación e integración adecuada no centro. Para iso, cóntase coa 

participación dos seguintes axentes: titores de ESO,Equipo Directivo e 

Departamento de Orientación, da etapa anterior ou curso (no caso daqueles 

alumnos procedentes de Primaria e de centros adscritos. Programa ha realizar 

durante o primeiro trimestre(coordinación con centros adscritos) e o mes de 

maio (visitas). Programa que facilita o coñecemento do estilo de centro e das 

normas de convivencia. 

 ACTIVIDADES PARA A SENSIBILIZACIÓN FRONTE AOS CASOS DE 

ACOSO E INTIMIDACIÓN entre iguales, dirixidas á comunidade educativa a 

través de charlas e campañas, coa colaboración de especialistas ou con outras 

actividades que se consideren e poidan ofertarse. Estas actuacións figuran no 

protocolo de prevención e detección do acoso escolar do centro 

 ACTIVIDADES DE EXPLICACIÓN DAS NORMAS DE CONVIVENCIA DO 

CENTRO, tanto xerais do centro como particulares da aula, especificando os 

dereitos e os deberes do alumnado eas correccións ou medidas disciplinarias 

que no seu caso se aplicarían. Ditas actividades atópanse dentro do Plan de 

Acción Titorial, no noso centro dita difusión, aproveitando a  temporalización 

das devanditas actividades realízase a comezo de curso e continuamente. 

 Actividades para previr, detectar mediar e resolver conflitos: Educar para a 

convivencia supón promover a cultura de paz a través da difusión de valores e 

hábitos de convivencia democrática, especialmente a participación,  e o 

compromiso de convivencia. Promoverase o Instituto como un espazo de paz, 

colectiva e individual, fomentando a busca de solucións pacíficas e creativas 

para os conflitos diarios, tentando deter, diminuír e previr as manifestacións de 

violencia na vida diaria do centro e propiciando a reflexión, a análise e o debate 

nos conflitos escolares. 

 A TRAVÉS DA AMPA PODERANSE REALIZAR ACTIVIDADES DE 

DIFUSIÓN DAS NORMAS DE CONVIVENCIA. Ditas actividades terán unha 

temporalización anual e os seus responsables serán o AMPA e o equipo de 

traballo 

 DESENVOLVEMENTO DE ACTIVIDADES DE HABILIDADES SOCIAIS en 

todos os grupos da ESO, realizada de forma transversal en todas as materias 

da etapa e de forma específica nas sesión de titorías. Como responsable 

estará implicado todo o claustro de profesores, o equipo directivo e o 

Departamento de Orientación. Realizaranse durante todo o curso escolar. 

 DESDE O PLAN DE ACCIÓN TITORIAL deseñaranse actividades formativas 

co alumnado para aprender a resolución pacífica dos conflitos: 

- A valoración das condutas que favorecen a convivencia. 
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- A detección precoz dos malos tratos (tanto no centro como fóra ) 

- Vixilancia especial en recreos e entradas e saídas do centro.  

- A mediación escolar. 

 

 PROGRAMA DE ACTIVIDADES DIRIXIDAS Á SENSIBILIZACIÓN DA 
COMUNIDADE EDUCATIVA NA IGUALDADE ENTRE HOMES E 
MULLERES, PARA PREVIR POSIBLES SITUACIÓNS DE VIOLENCIA DE 
XÉNERO. 

Neste ámbito teranse en conta tres principios básicos: 
 

o Visibilidade. Facer visibles as diferenzas entre alumnos e alumnas, para 
facilitar o recoñecemento das desigualdades e discriminacións e facer visible a 
contribución das mulleres ao desenvolvemento das sociedades. Facer uso 
dunha linguaxe non discriminatoria en función do sexo. 

o Transversalidade. O principio de igualdade debe estar presente no conxunto 
de accións educativas e organizativas do centro. 

o Inclusión. Intentar corrixir os desaxustes producidos pola desigualdade, 

conciliar intereses e crear relacións de xénero máis igualitarias. 
 

 
3-2  INTERVENCIÓNS CO ALUMNADO 
 
3-2-1 TAREFAS PARA RECABAR INFORMACIÓN 
 

Para mellorar o coñecemento que se ten sobre o alumnado de novo ingreso en 
1º de ESO e poder actuar desde o primeiro día de clase, no mes de maio do curso 
precedente, visitamos o centro de primaria adscrito que é o Condesa de Fenosa. 
Nesas visitas que coordina a Xefatura de Estudos,reúnese cos titores-as de 6º 
recollendo información detallada de todo o grupo. Tómanse datos relativos á súa 
capacidade, autonomía e rendemento nos estudos, conduta, carácter, asistencia e 
relación cos compañeiros/as. Da familia tómase nota do seu grao de colaboración co 
Centro. 

O departamento de Orientación en contacto coa orientadora do CIP Condesa 
de Fenosa, obtén a información máis específica sobre os apoios e as adaptacións 
curriculares do alumnado de NEE.  

 
 3-2-2 AGRUPAMIENTOS. 
 
 Para a formación dos grupos en 1º de ESO, tense en consideración a información 
solicitada,seguíndose os seguintes criterios: 

 Equilibrio no número de repetidores/as por grupo. 
 Mesturar alumnado procedente de distintos centros, respectando que ninguén 

quede illado. 
 Mesturar alumnado atendendo á súa capacidade/rendemento de forma que 

nos grupos haxa alumnado heteroxéneo e, a priori, ningún grupo sexa mellor 
ou peor que outro. 

 Nos restantes niveis, trátase de respectar o grupo de orixe, salvo que o 
funcionamento do mesmo no curso anterior non o aconselle. Mantense o 
criterio de equilibrar o número de repetidores nos diversos grupos de cada 
nivel.  

 Atención e apoio ao alumnado con dificultades de aprendizaxe para manter e 
mellorar a súa motivación e preparación 
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3-2-3  APOIO  ALUMNADO E IMPLICACIÓN NO CENTRO 
 
   Falar e escoitar ao alumnado con mal comportamento para que entendan a 
gravidade do mesmo, os motivos da corrección e evitar na medida do posible que se 
repita. Destacamos que salvo casos moi excepcionais, o alumnado corrixido non 
desenvolve animadversión nin hostilidade contra a persoa responsable da execución 
da corrección. 
Para lograr unha maior identificación do alumnado co Centro e evitar comportamentos 
que se explican polo desapego e a consideración do Instituto como algo alleo a eles, 
realízanse múltiples accións: 

- Fomento de actividades complementarias e deportivas en horario extraescolar, 
con participación en competicións e actos nos que o alumnado representa ao 
seu Instituto. 

- Atención e apoio ás iniciativas que parten do alumnado. 
- Apelación desde a Dirección á Xunta de Delegados/as e Asociación de 

alumnos e alumnas para que asuman un maior protagonismo na vida do 
Centro, e desde as titorías aos grupos para que non se deixen arrastrar 
polos/as compañeiros/as de peor comportamento. 

- Participación en propostas para compartir,Entroido, violencia de xénero, 
dereitos humanos, inmigración etc. 

- Organización de actividades complementarias, en horario escolar, por parte de 
todos os Departamentos e ampla participación de profesorado para enriquecer 
a vida do Centro e tentar motivar a todo o alumnado. 

- Participación no proxecto COMUNICA-T. 
- Plan de Integración e acollida do alumado que non coñece a lingua galega. 

 No referente á implicación queda un longo camiño por percorrer ata chegar a crear en 
e co alumnado unha imaxe propia, un código de comportamento e uns mecanismos de 
corrección, asumibles por todos/as, que faciliten a integración e minimicen as condutas 
que dificultan a convivencia 
A consellería tamén pasará como todos os anos un resumo no que facemos constar 

os máis salientables problemas e a resolución. da convivencia. 

4- ORGANOS RESPONSABLES PERSOAS DESTINATARIAS E 
PROCEDEMENTOS A SEGUIR  
 

Para aplicar este plan será fundamental a colaboración de: o profesorado-titor e do 
conxunto do profesorado, departamento de orientación e equipo directivo. Os 
procedementos a seguir na maioría delas figuran no plan de acción titorial e no 
protocolo oficial de actuación fronte o acoso escolar, pero outras están indicadas 
dentro do plan anual do departamento de orientación, no plan xeral de atención á 
diversidade e na programación anual do centro. 
Os principais destinatarios destas medidas son o noso alumnado e as súas familias, 
pero tamén e o resto da comunidade educativa. 
Todos os membros da comunidade educativa son axentes responsables da 
convivencia escolar e participarán na elaboración, no desenvolvemento, no control do 
cumprimento e na avaliación do plan de convivencia e das normas de convivencia do 
centro. 

a. O consello escolar elixirá aos representantes na comisión de convivencia, 
establecerá as directrices para a elaboración do plan de convivencia e das 
normas de convivencia do centro e anualmente encargarase do seguimento e 
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da avaliación dos mesmos. Poderá propor actuacións en relación coa 
convivencia para todos os sectores da comunicade educativa. 

b. O claustro do profesorado realizará propostas para a elaboración do plan de 
convivencia e das normas de convivencia do centro, participará na súa 
avaliación anuale proporá actuacións de carácter educativo. 

c. O equipo directivo do centro elaborará o plan de convivencia e realizará as 
actuacións derivadas do desenvolvemento, seguimento, avaliación e revisión 
do mesmo;impulsará as actividades previstas e velará pola realización destas e 
polo cumprimento das normas de convivencia. 

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

establecidas no plan de convivencia do centro e nas normas de convivencia do 
centro, velando polo desenvolvemento das actuacións relativas á mellora da 
convivencia reflectidas nos distintos plans do centro. Promoverá o exercicio da 
mediación no centro e organizará a atención educativa do alumnado a que se 
lle suspendese o dereito de asistencia á clase. 

e. Os órganos de coordinación docente, dentro das súas competencia, serán 
responsables de incorporar nas súas actuacións as medidas e os acordos 
adoptados, de conformidade co que estableza o plan de convivencia e as 
normas de convivencia do centro. Estas medidas e acordos serán recollidos 
pola comisión de coordinación pedagóxica e polo resto dos órganos de 
coordinación docente para incluílos nos documentos institucionais do centro, 
concretamente nas concrecións curriculares de etapa, para asegurar a 
coherencia destes co proxecto educativo do centro e a programación xeral 
anual. 

 
 

5- DEREITOS E DEBERES DOS MEMBROS DA COMUNIDADE EDUCATIVA  
 
5-1- O ALUMNADO 
 
5-1-1  DEREITOS: 

  

1) Tódolos membros da comunidade educativa están obrigados ó respecto dos 
dereitos establecidos. O exercicio dos seus dereitos por parte do alumnado 
implica o recoñecemento  e o respecto dos dereitos de tódolos membros da 
comunidade educativa. 

2) O alumnado ten dereito a recibir unha formación integral e coeducativa, que 
asegure o pleno desenvolvemento da súa personalidade, segundo  finalidades 
e principios da LOE . A participar na confección das normas de convivencia e 
na resolución pacífica de conflitos e, en xeral, a participar na toma de decisións 
do centro en materia de convivencia 

 
3) Tódolos alumnos e alumnas teñen dereito ás mesmas oportunidades de 

acceso ós distintos niveis de ensinanza, sen discriminación ningunha. 
Estableceranse medidas compensatorias, integradoras e plans de accións 
positivos para acadar a igualdade de oportunidades. 

4) No caso do ensino obrigatorio, non haberá máis limitacións que as derivadas 
do seu aproveitamento e aptitudes para o estudio. 

5) Os alumnos e alumnas teñen dereito a que o seu rendemento escolar sexa 
avaliado con plena obxectividade. Coa finalidade de garantir o dereito á 
avaliación con criterios obxectivos, o profesorado informará ó alumnado dos 
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criterios que se van  aplicar para a avaliación da súa aprendizaxe e promoción. 
6) Para garantir a función formativa que ten que ter a avaliación, o profesorado 

manterá unha comunicación fluída co alumnado e cos pais e nais. 
7) O alumnado e os seus pais e nais ou persoas que desempeñen a titoría 

poderán reclamar contra as decisións e cualificacións que, como resultado do 
proceso de avaliación, se adopten ó finalizar un ciclo ou curso, en base á 
inadecuación da proba proposta ó alumno ou alumna, en relación cos 
obxectivos ou contidos da área ou materia sometida  a avaliación  e co nivel 
previsto na programación, ou na incorrecta aplicación dos criterios de 
avaliación establecidos. 

8) Dereito a recibir orientación escolar e profesional, especialmente os alumnos e 
alumnas con necesidades educativas especiais debidas a minusvalías físicas, 
sensoriais e psíquicas, ou con carencias sociais ou culturais. O centro 
relacionarase co mundo laboral da súa comarca  para facilitar ó alumnado o 
seu coñecemento. 

9) Dereito a que a actividade académica se desenvolva nas debidas condicións 
de seguridade e hixiene. 

10) Dereito  a que se respecte a súa liberdade de conciencia, as súas conviccións 
relixiosas, morais ou ideolóxicas, así como a súa intimidade no que respecta a 
tales crenzas ou conviccións. 

11) Dereito ó respecto á súa integridade física e moral, á súa dignidade persoal., e 
en particular contra as situacións de acoso escolar O centro  gardará reserva 
sobre aquela información persoal ou familiar do alumno ou alumna. 

12) Dereito a participar no funcionamento do centro e a usar as súas instalacións 
para as reunións  despois de solicitar permiso á dirección. 

13) Dereito a elixir, mediante sufraxio directo e secreto, ós seus representantes no 
Consello Escolar e ós seus delegados ou delegadas, que non poderán ser 
sancionados polo exercicio das súas funcións. A xunta de delegados terá 
dereito a coñecer e consultar as actas do Consello Escolar e calquera outra 
documentación administrativa do centro que lles afecte, salvo aquela que pola 
súa difusión se vise afectado o dereito á intimidade das persoas ou o normal 
avance dos procesos de avaliación. 

14) Dereito a asociarse e a ser informado polos membros da xunta de delegados e 
polos representantes das súas asociacións, no que respecta ó propio centro ou 
a outros centros docentes, así como ó sistema educativo en xeral. 

15) Dereito á liberdade de expresión, sen prexuízo dos dereitos de tódolos 
membros da comunidade educativa e o respecto que merecen as institucións 
de acordo cos principios e dereitos constitucionais. 

16) Dereito á discrepancia sobre decisións educativas que lles afecten; se a 
discrepancia fose colectiva, sería canalizada a través dos seus representantes. 

17) Dereito de reunión para a planificación e realización de actividades 
extraescolares previstas na programación anual, así como para aquelas outras 
cunha finalidade educativa ou formativa , no horario que se lles estableza. 

18) O alumnado ten dereito a participar voluntariamente nas actividades dos 
centros docentes. 

 
 
5-1-2 DEBERES DO ALUMNADO 

 
 

1) O estudio constitúe un deber básico do alumnado e concrétase nas seguintes 
obrigas: 
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 a. Asistir a clase con puntualidade e participar nas actividades orientadas ó 
desenvolvemento dos proxectos de estudio. 
b. Cumprir e respectar os horarios aprobados para o normal avance das 
actividades do centro. 
c. Seguir as orientacións do profesorado para a súa aprendizaxe e mostrarlle o 
debido respecto e consideración. 
d. Respectar o dereito ó estudio dos seus compañeiros e compañeiras. 

 
2) O alumnado debe respectar a liberdade de conciencia e as conviccións 

relixiosas e morais, así como a dignidade, integridade e intimidade de tódolos 
membros da comunidade educativa. 

 
3) Constitúe un deber básico do alumnado a non discriminación de ningún 

membro da comunidade educativa por razón de nacemento, raza, sexo ou por 
calquera outra circunstancia persoal ou social. 

 
4) O alumnado debe coidar e utilizar correctamente os bens mobles e as 

instalacións do centro e respectar as pertenzas doutros membros da 
comunidade educativa. 

 
5) O alumnado ten o deber de participar na vida e funcionamento do centro, así 

como nas actividades programadas para mellorar o proceso de ensino-
aprendizaxe. 

 
6) O Alumnado debe  permanecer nas aulas durante o horario lectivo aínda que 

falte un/unha profesor/a, e durante os cambios de clase. 
 

7) Manter as mesmas pautas de conduta esixidas no centro cando se realicen 
actividades fóra do mesmo. 

 
8) Manter os móbiles desconectados en horas de clase, e evitar o uso de 

calquera aparello de imaxe e son que interrompa o funcionamento normal da 
aula. Prohíbese a realización de fotografías ou gravación de imaxes. 

 
9) Contribuír ao aforro no centro mantendo condutas ecolóxicas no uso de 

recursos e materiais. 
 

 
5-2- DEREITOS E DEBERES DO PROFESORADO 
 
1. A ser respectados como persoas e como profesionais, así como a que se preserve 
a súa intimidade persoal e familiar e a súa propia imaxe. 
2. A que se respecte a súa ideoloxía, sempre que esta non atente contra a 
convivencia. 
3. A ser informado daqueles aspectos innovadores da lexislación que afectan tanto ó 
seu labor docente como ó funcionamento do Centro. 
4. Á utilización das instalacións, mobiliario e material do Centro. 
5. A que o Centro, dentro das súas posibilidades reais, lle achegue medios para 
desenvolve-lo seu labor educativo 
6. Á realización de actividades culturais e deportivas coordinadas pola  vicedirección, e 
ó fomento do traballo coordinado e en equipo. 
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7. Á participación activa na vida escolar e na organización do Centro. 
8. A formular ante os membros da Comunidade escolar cantas iniciativas, indicacións 
e reclamacións estimen oportunas. 
9. A participar en actividades e cursos de perfeccionamento, seguindo os requisitos 
que estableza a lexislación vixente. 
10. A da-la súa explicación en caso de conflicto con alumnos ou compañeiros, e a ser 
oído. 
 
Son deberes de carácter xeral para tódolos membros do profesorado: 
 
1. A programación e ensinanza das áreas, materias e módulos que teñan 
encomendados de acordo coas programacións elaboradas polos departamentos. 
2. A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado, así como a avaliación dos 
procesos de ensinanza. 
3. A titoría dos alumnos, a dirección e orientación da súa aprendizaxe e o apoio no seu 
proceso educativo,en colaboración coas familias. 
4. A orientación educativa, académica e profesional dos alumnos, en colaboración, no 
seu caso, cos servizos ou departamentos especializados. 
5. A atención ó desenvolvemento intelectual, afectivo, psicomotriz, social e moral do 
alumnado. 
6. A promoción, organización e participación nas actividades complementarias, dentro 
ou fóra do recinto educativo, programadas polos centros. 
7. A contribución a que as actividades do centro se desenvolvan en un clima de 
respecto, de tolerancia, de 
participación e de liberdade para fomentar nos alumnos os valores da cidadanía 
democrática. 
8. A información periódica ás familias sobre o proceso de aprendizaxe dos seus fillos 
naqueles casos en que o titor llo solicite, ou ben os pais o soliciten a través do titor, así 
como a orientación para a cooperación das familias no mesmo. 
9. A coordinación das actividades docentes, de xestión e de dirección que lles sexan 
encomendadas. 
10. A participación na actividade xeral do centro. 
11. A participacións nos plans de avaliación que determinen as administracións 
educativas ou os propios centros. 
12. A investigación, a experimentación e a mellora contínua dos procesos de 
ensinanza correspondentes. 
13. Manter informado ó titor ou titora sobre o proceso de aprendizaxe dos alumnos e 
alumnas e as súas actitudes na aula. 
14. Amosarlles ós alumnos as probas realizadas e os traballos entregados 
debidamente corrixidos e cualificados.  No caso de tratarse de avaliacións finais, 
deberá facerse en todo caso antes de que remate o prazo correspondente de 
presentación de reclamacións. 
15. Facilitarlles ós alumnos a revisión dos seus exames e probas de avaliación, 
explicándolles os fallos que no proceso de aprendizaxe puideron ter, xustificando a 
cualificación outorgada e aconsellándolles as 
oportunas tarefas e estratexias de recuperación, no seu caso. 
16. Acepta-los cargos e funcións que se lles encomenden, segundo a lexislación 
vixente. 
17. Respectar a integridade física, moral e a dignidade persoal de tódolos membros da 
comunidade escolar. 
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18. Informar ós alumnos, ó comezo do curso, das directrices da programación, dos 
obxectivos, obxectivos mínimos esixibles, criterios e procedementos de avaliación, 
cualificación e recuperación, se é o caso. 
19. Cumprir cos deberes relacionados coas funcións de profesor de garda, titor ou 
biblioteca, reflectidos no presente regulamento. 
20. Cumprir puntualmente co seu horario, especialmente nas entradas e saídas de 
clase, así como en calquera outra actividade recollida no mesmo (titoría de pais, 
biblioteca, gardas, reunións de departamento, etc.). 
21. Xustificar nun prazo máximo de sete días as ausencias do traballo, cubrindo o 
correspondente impreso e entregándoo en xefatura de estudos, acompañado da 
documentación xustificativa nos casos que proceda. 
22. Colaborar no bo funcionamento da actividade educativa e orientadora, e velar pola 
orde no Instituto. 
23. Axustarse ás necesidades educativas de cada grupo. 
24. Participar nos traballos dos departamentos didácticos, áreas didácticas e 
educativas, colaborando cos demáis profesores. 
25. Asistir, observando ademáis a debida puntualidade, ás reunións convocadas pola 
dirección, titores ou o departamento de orientación (sesións de avaliación e 
preavaliación, reunións de coordinación, claustros,etc.). 
26. Ser obxectivo na avaliación do rendemento escolar e do comportamento do 
alumnado. 
27. Consignar no parte de faltas ou no programa informático correspondente (tipo 
Xade), segundo os casos,tódalas ausencias e retrasos do alumnado.  
28. Cumprir coas resolucións aprobadas polos órganos de dirección e coordinación 
docente, así como o establecido no proxecto educativo de centro, neste regulamento 
de réxime interior e na programación 
xeral anual e nos proxectos curriculares. 
29. O profesorado velará porque os alumnos deixen a aula recollida e ordenada ó 
rematar a súa clase. 
 
- Condición de autoridade pública do profesorado.art 11 da lei 4/2011 do 30 xuño   

1. No exercicio das funcións directivas e organizativas, docentes e de corrección 
disciplinaria, o profesorado ten a condición de autoridade pública e goza da protección 
recoñecida a tal condición polo ordenamento xurídico.  
    2. No exercicio das funcións de corrección disciplinaria, os feitos constatados polo 
profesorado e que se formalicen por escrito en documento que conte cos requisitos 
establecidos regulamentariamente teñen presunción de veracidade, sen prexuízo das 
probas que na súa defensa poida sinalar ou achegar o alumnadoouos seus 
representantes legais cando sexa menor de idade.
 
5-3 DEREITOS E DEBERES DOS PAIS E NAIS: 

1. As nais e pais ou as titoras ou titores, en relación coa educación dos seus fillos 
ou fillas ou pupilos ou pupilas, son titulares dos seguintes dereitos de convivencia e 
participación, sen prexuízo dos establecidos nas leis orgánicas de educación:  

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

b) A estar informados sobre o progreso da aprendizaxe e integración 
socioeducativa dos seus fillos ou fillas ou pupilos ou pupilas, para o que se lles 
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facilitará o acceso ao profesorado e aos membros dos equipos directivos dos centros 
docentes.  

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

d) A ser oídos, nos termos previstos por esta lei, nos procedementos disciplinarios 
para a imposición de medidas correctoras de condutas contrarias á convivencia dos 
seus fillos ou fillas ou pupilos ou pupilas.  

e) A participar no proceso educativo a través de consultas e outros procedementos 
de participación directa que estableza a Administración educativa.  

2. Así mesmo, como primeiros responsables da educación dos seus fillos ou fillas 
ou pupilos ou pupilas, teñen os seguintes deberes:  

a) Coñecer, participar e apoiar a evolución do seu proceso educativo, en 
colaboración co profesorado e cos centros docentes.  
 
b) Coñecer as normas establecidas polos centros docentes, respectalas e facelas res-

pectar, así como respectar e facer respectar a autoridade e as indicacións ou 
orientacións educativas do profesorado no exercicio das súas competencias 

c) Fomentar o respecto polos restantes compoñentes da comunidade educativa.  
d) Colaborar cos centros docentes na prevención e corrección das condutas contrarias 

ás normas de convivencia dos seus fillos ou fillas ou pupilos ou pupilas. 
 

5-4 DEREITOS E DEBERES DO PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E DE 
SERVIZOS.  

1. Ao persoal de administración e de servizos dos centros docentes, dentro do 
marco legal establecido e no ámbito da convivencia escolar, recoñécenselle os 
seguintes dereitos:  

a) A ser respectado, recibir un trato adecuado e ser valorado polo resto da 
comunidade educativa e pola sociedade en xeral no exercicio das súas funcións.  

b) A desenvolver as súas funcións nun ambiente adecuado no que se preserve en 
todo caso a súa integridade física e moral.  

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

    d) Á protección xurídica adecuada ás súas funcións e) A participar directamente no 
proceso educativo cando sexa consultado pola Administración educativa, nos termos 
previstos no título IV desta lei.  

2. Son deberes do persoal de administración e de servizos:  
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a) Respectar e colaborar, no exercicio das súas funcións, para facer que se 
respecten as normas de convivencia escolar e a identidade, integridade e dignidade 
persoais de todos os membros da comunidade educativa.  

b) Colaborar activamente na prevención, detección e erradicación das condutas 
contrarias á convivencia e, en particular, das situacións de acoso escolar.  

c) Informar aos responsables do centro docente e, de ser o caso, á Administración 
educativa das alteracións da convivencia, gardando reserva e sixilo profesional sobre 
a información e as circunstancias persoais e familiares do alumnado.  

          d) Gardar sixilo e confidencialidade respecto das actuacións relacionadas co 
ámbito educativo das que teña coñecemento. 

 
 

6- NORMAS DE CONVIVENCIA  
 

 Preténdese fomentar a tolerancia entre tódolos membros da comunidade 
educativa. En caso de que haxa que corrixir determinados comportamentos do 
alumnado farase dunha maneira contextualizada e formativa. 

       As normas de organización e funcionamento do centro(NOF) deben ser 
asumidas na práctica docente por tódolos membros da comunidade educativa, 
tendo como obxectivo o desenvolvemento destes valores: xustiza, igualdade, 
solidariedade, liberdade e respecto mutuo. 

      Tódolos membros  da comunidade educativa teñen dereito a seren tratados 
con respecto e consideración. 

      O NOF debe conter a concreción das normas básicas de convivencia da 
comunidade educativa e, polo tanto, incluirá os aspectos da vida do centro non 
contemplados especificamente na normativa vixente. 

 
6-1 O ALUMNADO 
 

 
6-1-1-.-NORMAS DE CONVIVENCIA PARA O ALUMNADO 
   
 Ademais de cumprir cos deberes xerais ós que está obrigado pola lei de 

convivencia escolar, o alumnado deste centro deberá ter en conta as seguintes 
normas : 

 
 Segundo a lei 28/2005, do 26 de decembro ,non se pode fumar en ningunha 

dependencia do centro. Está prohibida a venda de tabaco e alcohol. 
 Soamente está permitido comer na cafetería ou no recinto exterior do 

centro.  
 Durante os períodos de lecer non se pode permanecer nos corredores, 

aulas talleres, laboratorios ou servicios. 
 Para paliar na medida do posible a contaminación acústica, tanto ó dirixirse 

á aula correspondente, como ó saír dela  o alumnado irá con orde  e 
silencio. 

 Deberá respectar os horarios, sendo puntual na entrada de clase. 
 Seguirá as indicacións do profesor ou profesora no relativo ás tarefas que 

lle encomende na clase ou para a casa. 
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 En todo momento deberá coidar a súa linguaxe nas relacións cos demais 
membros da comunidade escolar. 

 Permanecerá en silencio e correctamente sentado durante o tempo de clase 
. 

 As intervencións na clase realizaranse coa máxima corrección e respecto 
tanto polo profesorado como polos compañeiros e compañeiras, sabendo 
sempre que a vez propia empeza cando acaba a da persoa que está a 
facer uso dela. 

 Estará sentado na clase como dispoña o profesor ou profesora 
correspondente ou mantendo a orde de lista ou calquera outra establecida 
polo titor ou titora. 

 Coa intención de fomentar a súa responsabilidade, requiriráselle respecto 
pola limpeza do centro e participación activa no coidado das súas 
instalacións, procurando que non se deterioren as mesas, cadeiras, material 
dos talleres, material dos laboratorios, etc. 

 Respectará tanto o dereito ó estudio como o material ou pertenzas dos 
outros compañeiros e compañeiras  . 

 Para que sexa posible a súa completa formación, deberá traer á clase o 
material  escolar ou a  roupa adecuada  que  lle indique o profesor ou 
profesora correspondente. 

 Non discriminará ós compañeiros e compañeiras polas circunstancias 
particulares que presenten de aspecto físico, procedencia, costumes, 
crenzas, relixión, raza, sexo  e especialmente de calquera problema de 
aprendizaxe ou minusvalía. 

 O profesorado está facultado para requirir ao alumnado, dentro do recinto 
escolar e tamén durante a realización de actividades complementarias e 
extraescolares, a entrega de calquera obxecto, substancia ou produto que 
porte e que estea expresamente prohibido polas normas do centro, resulte 
perigoso para a súa saúde ou integridade persoal ou a dos demais 
membros da comunidade educativa ou poida perturbar o normal 
desenvolvemento das actividades docentes, complementarias ou 
extraescolares. 
A alumna ou alumno  ten que entregar o obxecto, que será depositado polo 
profesorado na dirección do centro coas debidas garantías.  

 
6-1-2 CORRECCIÓN DE CONDUCTAS CONTRARIAS ÁCONVIVENCIA  

  Serán obxecto de corrección disciplinaria as condutas contrarias ás 
normas de convivencia realizadas polo alumnado dentro do recinto escolar ou 
durante o desenvolvemento de actividades complementarias e extraescolares, así 
como durante a prestación dos servizos de comedor e transporte escolar. Así 
mesmo, poderán corrixirse disciplinariamente as condutas do alumnado que, aínda 
que realizadas fóra do recinto escolar, estean motivadas ou directamente relacionadas 
coa vida escolar e afecten aos seus compañeiros ou compañeiras ou a outros 
membros da comunidade educativa e, en particular, as actuacións que constitúan 
acoso escolar consonte o establecido polo artigo 28 da LEI 4/2011, do 30 de xuño, de 
convivencia e participación da comunidade educativa  .  

  As posibles condutas contrarias ás normas de convivencia realizadas 
mediante o uso de medios electrónicos, telemáticos ou tecnolóxicos que teñan 
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conexión coa actividade escolar considéranse incluídas no ámbito de aplicación 
desta lei. 

      A cualificación das conductas contrarias ás normas de convivencia, a 
efectos da imposición da sanción correspondente, será realizada pola xefatura de 
estudios e en casos excepcionais polo director ou directora seguindo os criterios 
establecidos no presente regulamento, informando ó titor do grupo. As condutas 
contrarias á convivencia nos centros docentes clasifícanse en condutas 
gravemente prexudiciais para a convivencia e condutas leves contrarias á 
convivencia 

A-_ Condutas gravemente prexudiciais para a convivencia.  

Considéranse condutas gravemente prexudiciais para a convivencia nos centros 
docentes:  

a) As agresións físicas ou psíquicas, as inxurias e as ofensas graves, as ameazas e 
as coaccións contra os demais membros da comunidade educativa.  

b) Os actos de discriminación grave contra membros da comunidade educativa por 
razón de nacemento, raza, sexo, orientación sexual, capacidade económica, nivel 
social, conviccións políticas, morais ou relixiosas, discapacidades físicas, sensoriais ou 
psíquicas, ou calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social.  

c) Os actos individuais ou colectivos de desafío á autoridade do profesorado e ao 
persoal de administración e de servizos que constitúan unha indisciplina grave.  

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

e) As actuacións que constitúan acoso escolar consonte o establecido polo artigo 
28 desta lei.  

     f) A suplantación de personalidade en actos da vida docente e a falsificación, 
alteración ou subtracción de documentos académicos. 

g) Os danos graves causados de forma intencionada ou por neglixencia grave ás 
instalacións e aos materiais dos centros docentes, incluídos os equipos informáticos e 
o software, ou aos bens doutros membros da comunidade educativa ou de terceiros, 
así como a súa subtracción.  

h) Os actos inxustificados que perturben gravemente o normal desenvolvemento 
das actividades do centro, incluídas as de carácter complementario e extraescolar.  

i) As actuacións gravemente prexudiciais para a saúde e a integridade persoal dos 
membros da comunidade educativa do centro, ou a incitación a elas.  

j) Portar calquera obxecto, substancia ou produto gravemente perigoso para a 
saúde ou a integridade persoal de calquera membro da comunidade educativa. En 
todo caso, reputarase indisciplina grave a resistencia ou a negativa a entregar os 
obxectos a que se refire o punto terceiro do artigo 11 desta lei cando se é requirido 
para iso polo profesorado.  
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k) A reiteración, nun mesmo curso escolar, de condutas leves contrarias á 
convivencia.  

l) O incumprimento das sancións impostas.  

B- Condutas leves contrarias á convivencia.  

Considéranse condutas leves contrarias á convivencia: A falta de puntualidade. A 
asistencia ao centro sen o material e equipamento preciso para participar activamente 
no desenvolvemento das clases.  A reiteración das faltas leves poden convertelas en 
faltas graves. 

As condutas gravemente prexudiciais para a convivencia nos centros 
docentes tipificadas nesta sección prescriben aos catro meses da súa comisión 
e as condutas leves contrarias á convivencia, ao mes. O prazo de prescrición 

comezará a contarse desde o día en que a conduta se leve a cabo, salvo cando se 
trate dunha conduta continuada, caso no que o prazo de prescrición non se empezará 
a computar mentres aquela non cese. No caso das condutas gravemente prexudiciais 
para a convivencia, interromperá a prescrición a iniciación, con coñecemento do 
interesado ou da interesada, do procedemento para a corrección da conduta, e 
continuarase o cómputo do prazo de prescrición para o caso de producirse a 
caducidade do procedemento 

A continuación recollemos normas de convivencia do propio centro. O seu 
incumprimento pode ser sancionado:  
 

  
6-1-2-1 RESPONSABILIDADE E REPARACIÓN DE DANOS( art 13 lei 4/2011 30 
xuño) 
 
       O alumnado está obrigado a reparar os danos que cause, individual ou 

colectivamente, de forma intencionada ou por neglixencia, ás instalacións e aos 
materiais do centro docente, incluídos os equipos informáticos e o software, e 
aos bens doutros membros da comunidade educativa, ou a facerse cargo do 
custo económico da súa reparación. Así mesmo, está obrigado a restituír o 
subtraído ou, se non for posible, a indemnizar o seu valor. As nais e pais ou as 
titoras ou titores serán responsables civís nos termos previstos pola lexislación 
vixente No caso de que a persoa causante dos  danos non apareza, queda 
obrigada a facerse cargo dos custos da reparación toda a clase. 

 
       Os alumnos ou alumnas comparecerán ante o xefe ou xefa  de estudios ou se 

o caso é especialmente grave ante o director ou directora. 
 
       Para fomentar a responsabilidade e cooperación, poderáselle impoñer a 

realización de tarefas que contribúan á mellora e desenvolvemento das 
actividades do centro, ou servizos á comunidade(limpeza,pintura…). 

 
       Cando os danos materiais sexan graves a directora-o do centroinformado o 

observatorio da convivencia, imporá a sanción correspondente, considerando 
dita conducta como gravemente prexudicial para as normas de convivencia, 
ademais de facerse cargo dos custos económicos da reparación o alumno ou 
alumna ou os seus representantes legais, no caso de que sexa menor de idade. 
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          Cando se incorra en condutas tipificadas como agresión física ou moral, 
deberase reparar 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, de ser o 
caso, determine a resolución que impoña a corrección da conduta(art 13 punto 2 
LEI 4/2011 do 30 xuño) 

 
6-1-2-2 .-PUNTUALIDADE 
 

              A  falta de puntualidade dun alumno-a deberase consignar no parte diario de 
faltas do seu grupo, mediante unha P,  o titor-a levará conta e llo comunicará ós 
pais e nais ou titor-a legal do alumno nas entrevistas titoriais ou por carta no caso 
de que non veñan ó centro. 

              A  falta de puntualidade dun alumno-a suporá a seguinte sanción: 

 Amonestación verbal por parte de xefatura ou dirección. 

 Privación dunha sesión de lecer. 
       A acumulación de tres faltas de puntualidade darán lugar a unha falta de 
conducta LEVE, polo que será de aplicación o indicado no NOF para a súa 
corrección.3 faltas leves para bacharelato e ciclos, e cinco faltas na ESO, serán 
equivalentes a unha falta grave. 
 
 
6-1-2-3.-ASISTENCIA 
 

           A partir da colaboración cos pais e nais, o titor ou titora velará polas faltas de 
asistencia do alumnado do seu grupo. A xustificación de faltas farase por escrito, 
indicando o día , as horas e o motivo preciso da ausencia, nun prazo máximo 
dunha semana, é dicir 5 días lectivos, desde a incorporación á clase do alumno ou 
alumna. 
 
      As ausencias colectivas da clase por razóns de carácter xeral deben ser 
comunicadas á dirección  
      O abandono do centro dun grupo de alumnos-as recibirá a seguinte sanción: 
- Amonestación verbal de Xefatura ou Dirección 
- Privación de duas sesións de lecer. 
A reiteración de faltas deste tipo levará á aplicación do recollidono NOF. 
Cando un alumno-a teña que ausentarse por unha causa xustificada deberá cubrir 
unha folla asinada polos seus pais e será entregada ó titor-a ou en dirección ou 
xefatura de estudos, para que se teña constancia no centro da súa ausencia.  
    Cando un alumno-a durante a xornada lectiva se encontre mal, deberá chamar á 
súa casa para que seus pais ou titores-as legais veñan a recollelo, será avisado 
algún membro do equipo directivo. 
  A aceptación dos xustificantes así como a súa validez é en primeiro lugar, 
competencia do/a titor/a, que poderá solicitar colaboración, se é o caso, á Xefatura 
de Estudios así como pedir que sexan apoiados pola testemuña do/a pai/nai/titor-a 
legal do/a alumno/a ou mesmo por documentos oficiais, especialmente cando as 
ausencias sexan prolongadas ou se dubide da autenticidade dos xustificantes 
 
A acumulación de faltas inxustificadas a clase tipificarase de acordo cos seguintes 

criterios: 
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Se o alumno ou alumna falta nun mes a 5 horas de clase  nas diferentes materias 

ou a: 
   

1 hora.en materias de 1 hora semanal 

2 horas en materias de 2 horas semanais 

3 horas en materias de 3 horas semanais 

4 horas en materias de 4 horas semanais 

 
recibirá unha amoestación privada do titor ou titora que informará por teléfono ou 
persoalmente ó pai e/ou á nai. 
 
 Se acumula  nun mes  o dobre de  faltas que o mencionado no apartado anterior,é 
dicir, 10 horas nas diferentes materias  ou  

2 horasen materias de 1 hora semanal    

4 horas en materias de 2 horas semanais 

6 horas en materias de 3 horas semanais 

8 horasen materias de 4 horas semanais 

       o titor ou titora comunicarao á xefatura de estudios e imporáselle unha corrección 
consistente na realización de traballos  formativos ou tarefas que contribúan a 
mellorar a marcha das actividades no centro, que deberá realizar en período non 
lectivo. O pai e/ou a nai  serán informados  por teléfono ou persoalmente polo titor 
ou titora. 

       Se acumula o triple de faltas, no período dun mes, do xa indicado no primeiro 
apartado , é dicir, 15 horas nas diferentes materias ou : 
  

3 horas en materias de 1 hora semanal 

6 horas.en materias de 2 horas semanais 

9 horas en materias de  3 horas semanais 

12 horas en materias de 4 horas semanais 

   considerarase unha falta grave e unha conducta contraria ás normas de 
convivencia,   polo que o alumno ou alumna terá suspendido o dereito de 
asistencia ó centro durante un prazo  de tres días, durante os cales deberá realizar 
os traballos que se determinen para evitar a interrupción do seu proceso formativo. 
Esta  corrección seralle imposta polo director ou directora ou polo Consello 
Escolar.   

Se acumula catro veces máis faltas do  indicado no primeiro apartado, é dicir, 20 
horas no período dun mes, ou ben: 

4 horas en  materias de 1 hora semanal 

 8 horas en materias de 2 horas semanais 

12 horas en materias de 3 horas semanais 

16 horas.en materias de 4 horas semanais    

  perderá o dereito a avaliación continua no período correspondente a esa 
avaliación, o que suporá a realización de probas extraordinarias deseñadas polo 
seminario ou departamento. 
 
         Ó alumno ou alumna obxecto da corrección proporcionaráselle a información 
escolar sobre como conseguir o material didáctico necesario para a súa progresión 
no estudio. 
        O profesorado que imparte cada materia colaborará coa persoa que 
desempeñe o labor de titoría no control das faltas de asistencia. 
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ABSENTISMO ESCOLAR: Corresponde aos poderes públicos garantir o dereito á 
educación de todo o alumnado na etapa obrigatoria, pero faise imprescindible 
establecer mecanismos de coordinación entre as institucións educativas e os 
poderes públicos con competencia na materia para detectar e abordar as 
situacións de absentismo escolar, como medio para adoptar medidas 
compensatorias das situacións persoais, familiares ou sociais que inflúan no 
comportamento escolar. 
En concordancia co establecido na Constitución e as Leis Orgánicas reguladoras 
do Dereito á Educación; a normativa galega a través da Lei 3/1997, de 9 de 
xuño, reguladora da protección xurídica, económica e social da familia, 
infancia e adolescencia, (D.O.G. Nº 118, 20-6-1997) establece no seu artigo 47.2 
a responsabilidade dos pais/titores/gardadores e define como infracción grave o 
feito de “non procurar ou impedir a asistencia dun neno/a ou dun adolescente en 
período de escolarización obrigatoria a un centro escolar sen causa que o 
xustifique, cando esta sexa imputable 
aos pais, titores ou gardadores”.No artigo 50, da citada Lei e nos artigos 131 e 134 
do Decreto 42/2000, de 7 de xaneiro, polo que se refunde a normativa 
reguladora vixente en materia de familia, infancia y adolescencia 
(D.O.G. Nº 45, do 6-3-2000), modificado polo Decreto 406/2003, do 29 de 
outubro, polo que se modifica o Decreto 42/2000, do 7 de xaneiro, polo que 
se refunde a normativa reguladora vixente en materia de familia, infancia e 
adolescencia (D.O.G. 14-11-2003) que refunde esta normativa reguladora vixente 
na materia de familia, infancia e adolescencia se establece que as infraccións 
graves poden ser sancionadas con multas desde 1.502,53 € ata 6.010,12 €. O centro 

educativo velará polo cumplimento do dereito á educación do alumnado poniendo 
en coñecemento das familias primeiro e posteriormente dos organismos 
competentes a ausencia reiterada ó centro do alumnado que incurra en 
absentismo escolar. 
 

NOS CICLOS FORMATVOS o control de fatas  será labor de  cada profesor,  
xa que as faltas contabilízanse por módulos independentes. As faltas deberanse 
xustificar nas 72 horas posteriores á incorporación do alumnado ó centro.O titor-a 
do grupo xestionará, previo aviso á dirección e Xefatura de estudos do centro, as 
faltas do alumnado do seu grupo, levando a contabilidade e os avisos pertinentes 
das faltas de cada alumno-a, aplicando as normas que en cada ano se publican 
dende a Consellería de Educación, sobre a organización e funcionamento de ciclos 
formativos. 

 
6-1-3  CORRECCIÓNS DAS CONDUCTAS CONTRARIAS ÁS NORMAS DE 

CONVIVENCIA ESCOLAR. 
            Corresponde acordar a incoación do procedemento á persoa titular da dirección 

do centro docente, por propia iniciativa, por petición motivada do profesorado ou da 
titora ou titor da alumna ou alumno ou da persoa que ocupe a xefatura de estudos  

 
             As correccións que se apliquen polo incumprimento das normas de convivencia 

terán un carácter educativo e recuperador, garantirán o respecto dos dereitos do resto 
do alumnado e procurarán a mellora da convivencia no centro docente As correccións 
poderanse aplicar ós actos contrarios ás normas de convivencia do instituto 
efectuados polo alumnado dentro ou fóra do recinto, tanto na realización de 
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actividades complementarias como nas que estean directamente relacionadas coa 
vida escolar e que afecten ós membros da comunidade educativa. 

     As medidas correctoras terán en conta:  
  

- Ningún alumno ou alumna poderá ser privado do exercicio do seu dereito á 
educación, nin, no caso da educación obrigatoria, do seu dereito á escolaridade. 
Para estes efectos, non se entenderá como privación do dereito á educación a 
imposición das correccións previstas nesta sección que supoñen a suspensión 
da asistencia ás clases ou o cambio de centro. 

- Non se poderán impoñer correccións contrarias á integridade física e á 
dignidade persoal do alumnado. 

- A imposición das correccións previstas nesta sección respectará a 
proporcionalidade coa conduta do alumnado e deberá contribuír á mellora do 
seu proceso educativo. 

- Terase en conta a idade do alumnado e as demais circunstancias persoais, 
familiares e sociais. Para estes efectos, poderase solicitar os informes que se 
consideren necesarios sobre as mencionadas circunstancias e recomendar, de 
ser o caso, ás nais e pais ou ás titoras ou titores ou ás autoridades públicas 
competentes a adopción das medidas necesarias. 

     O incumprimento das normas de convivencia deberá ser valorado considerando 
a situación e as condicións persoais do alumno ou alumna. 
     As correccións que se deban  aplicar polo incumprimento das normas de 
convivencia deberán ter un carácter educativo e recuperador, deberán garantir o 
respecto ós dereitos do resto do alumnado e procurarán a mellora das relacións 
entre tódolos membros da comunidade educativa. 
 
CONCILIACIÓN: A corrección das condutas contrarias á convivencia escolar deben 
partir dun intento de conciliación das partes.Todos-as os implicados deben ser 
escoitados. A opción pola conciliación suspende o inicio do procedemento disciplinario 
de corrección da conduta, que se retomará no caso de que a conciliación sexa 
infrutuosa. O cumprimento das accións reparadoras dará lugar á finalización do 
procedemento de corrección da conduta contraria á norma de convivencia 
 

   A efectos da gradación das correccións, considéranse circunstancias atenuante: 

 O recoñecemento espontáneo da súa conducta incorrecta. 

 A falta de intencionalidade. 
 

Considéranse circunstancias agravantes: 
 

 A premeditación e a reiteración. 

 O carácter especialmente vulnerable da vítima da conduta, se se trata dun 
alumno ou alumna, por razón da súa idade, de recente incorporación ao centro 
ou calquera outra circunstancia.  

 Calquera acto que atente contra o dereito á igualdade e á integración. 

 A difusión por calquera medio, incluídos os electrónicos, telemáticos ou 
tecnolóxicos, da conduta, das súas imaxes ou da ofensa. 

 
        Os sectores do alumnado que non sigan as orientacións do profesorado 

respecto da súa aprendizaxe e/ou  non lle mostren o debido respecto e 
consideración, xunto cos que non respecten o dereito ó estudio dos seus 
compañeiros e compañeiras ou manifesten conductas contrarias ás normas 
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establecidas no presente Regulamento darán lugar ás correccións pertinentes 
segundo os seguintes criterios: 
 

 
6-1-3-4 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE MALA CONDUCTA DE UN 

ALUMNO-A 
 
a.-     Se a falta de conducta é leve, o alumno ou alumna recibirá unha amoestación 

privada  por escrito nun parte de amonestación  de calquera profesor ou 
profesora, que llo comunicará ó titor ou titora, xefe de estudios e este a directora.     
Se o professor-a considera que o alumno-a debe abandonar a aula, mandará a 
este alumno-a á aula de convivencia, que no noso centro será a biblioteca, con 
traballo en compañía do delegado ou delegada que buscará ó profesorado de 
garda que o recibirá e pasará a amonestación ó titor-a e a xefatura de estudos 
para a súa valoración.  

         En ningún caso o profesor-a entrará en discusión co alumno-a sobre os feitos e 
deixará para máis tarde a valoración dos mesmos 

         Os pais seán informados polo titor/a das faltas cometidas, sendo preceptivo na 
terceira falta. 

         O alumno ou alumna presentarase de inmediato na xefatura de estudios ou 
dirección, se así o decide o profesor ou profesora. 

          Estas faltas poden ser corrixidas pola xefatura de estudios , en colaboración co 
titor ou titora mediante a realización de traballos formativos ou tarefas  que 
contribúan á mellora e desenvolvemento das actividades do centro, que se 
realizarán en horario non lectivo. 

 O incumprimento das sancións impostas no caso de falta leve darán lugar a 
unha grave. 

 Tres faltas de conducta leves darán lugar a unha grave.(para o alumnado de 
Bach.e Ciclos formativos.) 

Cinco faltas de conducta leves darán lugar a unha grave ( para o alumnado 
da ESO) 

      Na ensinanza de adultos as faltas serán sempre consideradas graves debido a 
que é unha ensinanza non obrigatoria dirixida a maiores de idade. 

 
b.- Se a falta de conducta é grave, o alumno ou alumna será corrixido da seguinte 

maneira: 
 

1º.-Se nas faltas cometidas hai circunstancias paliativas  seralle imposta ó 
alumno ou alumna ademáis algunha das correccións previstas nos 
apartados c) ,d) ou e) do artigo 48  do Real Decreto 732/1995 do 5 de maio, 
as seguintes: 

 
2º.-Se  na  falta cometida non concorren circunstancias  atenuantes nin 

agravantes, o alumno ou alumna terá  suspendido o dereito de asistencia a 
algunhas materias durante un período máximo de tres días, durante os 
cales acudirá á biblioteca, onde deberá realizar os deberes ou traballos 
que se determinen para evitar a interrupción do proceso formativo. 
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3º.-No caso de que nas faltas graves se produzan as circunstancias 
agravantes de causar danos, inxurias ou ofensas ós compañeiros e 
compañeiras ou a calquera outro membro da comunidade educativa,  o 
alumno ou alumna terá suspendido o dereito de asistencia ó Centro durante 
un prazo máximo de tres días, durante os cales realizará as tarefas que se 
lle asignen para evitar a interrupción do seu proceso formativo. O titor será 
o encargado de facer chegar ó alumnado as actividades para que as realice 
durante a súa aiusencia. 
    Estas sancións serán impostas polo director ou directora do Centro e 

será informado o observatorio de convivencia.    
      En caso de discrepancia, o alumno ou alumna  ou os seus representantes 

legais poderán presentar unha reclamación ante o Director provincial no prazo de 
48 horas. 

    
  

CONDUCTAS GRAVEMENTE PREXUDICIAIS E CORRECCIÓN DAS MESMAS 
 
Considéranse conductas gravemente prexudiciais, e dan lugar a incoacción de 

expediente polo director ou directora do instituto ou polo Consello Escolar as 
seguintes: 

a.-Os actos de indisciplina, inxuria ou ofensas  moi graves contra os membros da 
comunidade educativa. 

b.-Tres (Bacharelato,FP) cinco (ESO) conductas graves contrarias ás normas de 
convivencia nun curso. 

c.-A agresión grave, física ou moral, contra os demais membros da comunidade 
educativa ou a discriminación grave por calquera razón. 

d.-A suplantación da personalidade en actos da vida docente e a falsificación ou 
subtracción de documentos académicos. 

e.-Danos graves causados polo uso indebido ou intencionado nos locais, material 
ou documentos do centro ou nos bens doutros membros da comunidade 
educativa. 

f.-Os actos inxustificados que perturben gravemente o normal desenvolvemento 
das actividades do Centro. 

g.-As actuacións prexudiciais para a saúde ou a integridade persoal dos membros 
da comunidade educativa do centro, ou a incitación ás mesmas. 

h.-Fuga ou abandono do centro por parte do alumno/a en horario escolar 
i.-O incumprimento das sancións impostas no caso de falta grave ou gravemente 

prexudicial para a convivencia no Centro. 
j- O acto de fumar no recinto do instituto será considerado como unha conducta 

gravemente prexudicial, para a saúde polo que será de aplicación o apartado IV 
do RRI. 

 
 As correccións ás CONDUCTAS GRAVES enumeradas serán impostas 

polo Director ou directora . 
a) Realización de tarefas en horario non lectivo. 
b) Suspensión do dereito a participar en actividades extraescolares. 
c) Permanencia na aula de convivencia determinados períodos lectivos. 
d) Cambio de grupo. 
e) Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases nun período 
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entre catro días e dúas semanas. 
 

f) Suspensión do dereito de asistencia  a todas durante un período 
superior a catro días e un mes, coa obriga de realizar  os deberes e 
traballos que se determinen. 

 
g) Cambio de centro. 

 
 En calquera momento da instrucción do expediente, o director ou directora 
poderá tomar a decisión, se o estima necesario para a boa convivencia no centro, 
de cambiar de grupo ou suspende-la asistencia do alumno ou alumna ó centro ou 
a determinadas actividades por un período non superior a cinco días, decisión que  
lle será comunicada ó Observatorio de convivencia. 
 

Correccións de CONDUTAS LEVES:  

As condutas leves contrarias á convivencia poden ser corrixidas coas seguintes 
medidas:  

a) Amoestación privada ou por escrito.  

b) Comparecencia inmediata ante a persoa que ocupe a xefatura de estudos. c) 
Realización de traballos específicos en horario lectivo.  

d) Realización, en horario non lectivo, de tarefas que contribúan á mellora e ao 
desenvolvemento das actividades do centro.  

e) Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou 
complementarias do centro por un período de ata dúas semanas.  

f) Cambio de grupo por un período de ata unha semana.  

g) Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases por un período de ata 
tres días lectivos. Durante o tempo que dure a suspensión, o alumnado deberá realizar 
os deberes ou traballos que se determinen para evitar a interrupción no proceso 
formativo.  

 
     h) Suspensión temporal do dereito de asistencia ao centro por un período de ata 
tres días lectivos. Durante o tempo que dure a suspensión, o alumnado deberá realizar 
os deberes ou traballos que se determinen para evitar a interrupción no proceso 
formativo 
   
A-PROCEDEMENTO EN CONDUTAS GRAVES: A incoación do procedemento 
notificarase á nai ou pai ou á titora ou titor da alumna ou alumno, ou a este se é maior 
de idade, con indicación da conduta que o motiva, as correccións que poden 
corresponder e o nome da profesora ou profesor que actuará como persoa instrutora. 
Así mesmo, comunicarase á inspección educativa.  
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 No propio acordo de incoación ou en calquera momento da tramitación do procede-
mento, a persoa titular da dirección do centro pode adoptar motivadamente, por 
iniciativa propia ou por instancia do instrutor, como medidas provisionais o cambio 
temporal de grupo da alumna ou alumno ou a suspensión do dereito de asistencia ao 
centro ou a determinadas clases ou actividades, por un período non superior a cinco 
días lectivos. A adopción de medidas provisionais notificarase á nai ou pai ou á titora 
ou titor da alumna ou alumno, ou a este se é maior de idade.  

 Finalizada a instrución do procedemento, a persoa instrutora formulará proposta de 
resolución e dará audiencia á alumna ou alumno e, se é menor de idade, á nai ou pai 
ou á titora ou titor, convocándoos a unha comparecencia en horario lectivo na que 
poderán acceder a todo o actuado e da cal se estenderá acta. No caso de 
incomparecencia inxustificada, o trámite de audiencia terase por realizado para todos 
os efectos legais, sen prexuízo do previsto no artigo 27 desta lei.  

Realizado o trámite de audiencia, a persoa titular da dirección do centro ditará reso-
lución motivada que se pronunciará sobre a conduta da alumna ou alumno e 
impoñerá, se é o caso, a correspondente corrección, así como a obriga de reparar os 
danos producidos nos termos previstos polo artigo 13 desta lei.  

A resolución notificarase á nai ou pai ou á titora ou titor da alumna ou alumno, ou a 
este se é 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 á inspección educativa.  

A resolución da persoa titular da dirección do centro pon fin á vía 
administrativa e será inmediatamente executiva. Contra a resolución da persoa 
titular da dirección do centro cabe instar a revisión ante o Consello Escolar no prazo 
de dez días lectivos nos termos previstos na alínea f) do artigo 127 da Lei orgánica 
2/2006, do 3 de maio, de educación. 
 
 
B-PROCEDEMENTO EN CONDUTAS LEVES: 

- Amoestación por parte do profesorado que se consignará en partes de 
amoestación e dos que será informada o titor-a e  a Xefatura de Estudos. 

- A xefatura de estudos imporá sancións, informará ós titores-as. 
- A persoa titular da dirección do centro, oídos a alumna ou alumno e a súa 

profesora ou profesor ou titora ou titor.  

C- Prescrición das condutas contrarias á convivencia.  

1. As condutas gravemente prexudiciais para a convivencia nos centros docentes 
tipificadas nesta sección prescriben aos catro meses da súa comisión e as condutas 
leves contrarias á convivencia, ao mes.  

2. O prazo de prescrición comezará a contarse desde o día en que a conduta se 
leve a cabo, salvo cando se trate dunha conduta continuada, caso no que o prazo de 
prescrición non se empezará a computar mentres aquela non cese.  

    3. No caso das condutas gravemente prexudiciais para a convivencia, 
interromperá a prescrición a iniciación, con coñecemento do interesado ou da 
interesada, do procedemento para a corrección da conduta, e continuarase o 
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cómputo do prazo de prescrición para o caso de producirse a caducidade do 
procedemento. 
 
6-1-4 EQUIPO DE MEDIACIÓN 
 
 Sempre que se produza un conflito individual ou colectivo poderá solicitarse 
a mediación. En primeiro lugar fará de mediador o titor-a do grupo. Pero tamén 
pode intervir o equipo de mediación. No IES Lauro olmo estará formado polos 
titores-as e delegados-as  e subdelegados-as. En algún caso intervendrán  tamén 
poden intervir os dous vogais. Informarán do problema, intervendrán e tratarán a 
problemática co profesorado e alumnado implicado. 
 Sempre será oido o alumnado, o profesorado e o titor do grupo, para buscar 
a mellor solución dos conflitos.  
 
6-2.-PROFESORADO 
 
6-2-1.-NORMAS XERAIS 
 
Cumprirá con tódalas obrigas establecidas pola lei. Neste regulamento 
concrétanse as seguintes: 
 

 Acudirá a clase con puntualidade. 

 Deberá cumprir co que se establece na programación xeral anual, co 
establecido no proxecto didáctico do seu departamento e co PAT. 

 Respectará ó alumnado , ós compañeiros e compañeiras e  demais persoas 
do centro. 

 Informará ó alumnado dos criterios de avaliación ou cualificación ó comezo 
do curso.  

 O profesorado permitirá ao alumnado a consulta dos seus exercicios e probas 
corrixidas como actividade que incide no proceso de autoaprendizaxe 

 Cumprirá coas obrigas  establecidas na lei para o cargo que se desempeñe 
(titoría, xefatura de departamento,coordinación) . 

 O profesorado ten a responsabilidade última na aula e velará para garantir 
o dereito ó traballo na clase e o respecto á orde e os medios materiais da 
mesma. 

 Fará constar as faltas de asistencia do alumnado. 

 Pedirá permiso coa antelación suficiente á directora ou director do 
Centro,cando teña que faltar e sempre que sexa posible. 

 Non se ausentará durante as gardas ou outras actividades de permanencia 
non lectivas sen pedir permiso. 

 O cambio de hora, substitución ou supresión das actividades previstas no 
horario oficial ten que ser coñecida pola Xefatura de Estudos, que poderá 
dar autorización cando haxa razóns que o xustifiquen. 

 Seguirá as indicacións da dirección en canto ós procedementos a seguir 
para o desempeño das diferentes actividades académicas. 

 Cumprirá os prazos que se establezan para a entrega de notas ou calquera 
outra documentación que se lle solicite. 

 Acudirá ás sesións de avaliación, reunións de titoría, claustros, reunións do 
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seminario ou departamento e reunións do Consello Escolar, así como a 
calquera outra actividade académica convocada pola dirección do centro. 

 Coidará o material e velará polo cumprimento dos deberes do alumnado 
tanto dentro como fóra da súa aula. 

 Para usa-lo centro fóra do horario lectivo, pedirase permiso previamente á 
directora ou director do centro. 

 Ademais da súa función educadora, o profesor ou profesora  preocuparase 
da aportación positiva á mellora das relacións entre os membros  da 
comunidade educativa; nese sentido, procurarase potenciar a participación 
en actividades extraescolares ou complementarias. 

 
 
 6-2-2.-GARDAS 
 

 O profesor ou profesora de garda Iniciará a garda coa maior puntualidade 
posible. Percorrerá as dependencias do centro, ata que todo o alumnado entre nas 
aulas e chegue o profesorado e en tanto non se incorpore o profesorado, velarase 
para que o alumnado permaneza dentro das aulas, e aquel alumnado que se 
traslade de aula manteña a orde e o adecuado comportamento. Anotanrá  no libro 

de gardas as ausencias do profesorado e as incidencias que xurdan mentres 
desempeña esa función. 

Encargarase das clases nas que estea ausente o profesor ou profesora, Se o/a 
profesor/a ausente deixa traballo para o alumnado velará para que o realice. 
Poderá autorizar o traslado do alumnado a outras dependencias do centro,como 
patio,canchas ou pavillón, estando sempre presente. Pode  permitir, nas últimas 
horas, a  saída do alumnado do centro sempre que sexa alumnado de 
bacharelato e ciclos nunca da ESO. 
 
O profesorado de garda na biblioteca permanecerá nela durante a hora na que 
realice esta tarefa excepto no caso de que teña que  atender outra necesidade 
máis urxente como pode ser apoiar ó profesorado de garda en ausencia de 
profesorado, vixiando a un grupo na biblioteca  ou outras tarefas encomendadas 
pola dirección. 
 Encargarase do préstamo de libros ó alumnado e de manter  a biblioteca en 
orde e silencio. 
Os profesores e profesoras de garda se non existen ausencias,permanecerán 
na sala do profesorado ou localizables no centro, para atender as incidencias 
que xurdan 

No Bacharelato e ciclos poderán adiantarse horas de clase se con isto se adianta o 
final da xornada escolar do grupo, tras a pertinente comunicación á Xefatura de 
Estudos ou persoa do equipo directivo. 
 
 
6-2-3 CONTROL DE ASISTENCIA 
 

Sempre que poda, o profesorado avisará con tempo da súa ausencia á  
dirección. Pedirá permiso ante á dirección por escrito. Nas seguintes 72 horas 
xustificará debidamente as faltas. En caso de visita médica deberá traer un 
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xustificante coas horas da consulta, sendo o resto de horas computadas como 
horas de imprevistos. 

En caso de xurdir un imprevisto deberá de poñerse en contacto coa dirección 
para comunicar a súa ausencia. 

As ausencias do profesorado ás súas actividades serán anotadas polo xefe 
de estudos no libro de gardas existente  na sala do profesorado. De ser unha falta 
imprevista será profesorado de garda quen a anote. 

 O control da asistencia ás actividades distintas das clases e gardas (sesións 
da Xunta de Avaliación, Claustros de Profesorado, Consello Escolar, Comisións, 
etc...) será responsabilidade da Xefatura de Estudos, agás a ausencia nas 
reunións de departamento, que será comunicada polas Xefaturas de 
Departamento correspondentes. 
 

 
6-2-4 - TITORIAS 

     
     A titoría e orientación do alumnado forma parte da función docente. As 
funcións do titor ou titora están lexisladas no Decreto 324/1996, do 26 de 
xullo(DOG do 9 de agosto). 

Os titores ou titoras levarán a cabo o establecido no plan de acción titorial do 
Centro. A súa función será fundamentalmente orientadora. Ocuparanse de coñecer 
as actitudes de cada alumno e alumna, a súa personalidade e a súa integración no 
grupo. Orientaranos na súa aprendizaxe. Serán os responsables da 
documentación académica do alumnado do seu grupo e da información da mesma 
ós seus representantes legais , que será puntual sobre as cualificacións, faltas de 
calquera tipo e incidencias que afecten á actividade académica  e formación do 
alumno ou alumna. 
Ocuparanse ademais da análise e da procura de solucións ós conflictos persoais 
ou colectivos do seu grupo, en coordinación co alumnado, os pais e nais, o resto 
do profesorado  e o equipo directivo. 
 
 
6-3 -PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS 
 
 
FUNCIÓNS 
 
O persoal subalterno, o persoal administrativo e o persoal de limpeza depende do 
Director do centro, e por delegación do Secretario, e cumprirán o estipulado na  Lei 
da Función Pública Galega. 
Funcións do persoal subalterno. 
1. Custodiar o mobiliario, máquinas, instalacións e locais. 
2. Controlar a entrada de persoas alleas ó centro, recibir as súas peticións 
relacionadas co mesmo e indicarlles o lugar ó que deben dirixirse. 
3. Custodiar as chaves dos despachos, oficinas e locais. 
4. Recibir e conservar e distribuír os documentos, obxectos e correspondencia que 
a tales efectos lles sexan encomendados. 
5. Realizar, dentro das dependencias, os traslados de material, mobiliario e 
enseres que fosen necesarios. 
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6. Realizar os encargos relacionados co centro que se lles encomenden, dentro ou 
fóra do edificio. 
7. Manexar máquinas reprodutoras, multicopistas, fotocopiadoras, encadernadoras 
e outras análogas. 
8. Colaborar na atención e coidado do alumnado. 
9. Os que desfruten de vivenda, na mesma dependencia na que se encontren 
destinados, terán, ademáis, ó seu cargo, tarefas como apertura e peche do Centro, 
vixiancia do local, etc.,debendo en todo caso ter un descanso ininterrumpido de 
dez horas. 
10. En xeral, calesquera outras tarefas de carácter análogo que por razón do 
servizo se lles encomenden. 
 
Funcións do persoal de limpeza. 
1. Limpeza xeral de tódalas dependencias do centro, incluíndo o chan,portas, 
ventás, paredes, etc., en datas anteriores ó comezo das clases. 

2. Limpeza diaria do chan, mobiliario, aseos, vaciado de papeleiras, patios 
etc. 

 

 
 
7- OBSERVATORIO DA CONVIVENCIA ESCOLAR DO CENTRO: A COMISIÓN DE 

CONVIVENCIA 

7-1 DEFINICIÓN: 

É un órgano colexiado para reflexionar e investigar en relación co estado dá 

convivencia non centro e deseñar estratexias que se deberán adoptar para ou fomento 

dá cultura de paz e para mellorar ou clima dá convivencia escolar. 

7-2 COMPOSICIÓN: 

Este órgano debe estar integrado por: 

 o/a director/a do centro, que presidirá. 

 o/a xefe/a de estudos, de diúrno e de adultos. 

 De un a catro representantes do profesorado, incluída á persoa responsable dá 

mediación escolar. 

 Orientador/a do centro 

 Un/unha representante do alumnado. 

 Un /una representante dás familias. 

 Un/unha representante do persoal non docente 

 Titores/as relacionados co tema a tratar en cada sesión. 

7-3 FUNCIÓNS: 

 Dinamizar ou plan de convivencia do centro. 

 Elaborar un informe anual da análise da convivencia. 

 Informar trimestralmente ao Consello Escolar 
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 Coordinar as actuacións conxuntas dos ámbitos implicados relacionados coa 

mellora do clima de convivencia. 

 Analizar a normativa dá convivencia do centro e facer un diagnóstico da 

mesma e implementar os procesos de mellora. 

 Recoller inquietudes, suxerencias e propostas (de todos os estamentos) para a 

mellora das relacións e a consecución dunha convivencia saudable. 

 Propor protocolos de actuación ante as necesidades e conflitos da vida cotiá. 

7-4 PLAN DE REUNIÓNS 

 Cada trimestre a xefatura de Estudos enviará por correo electrónico a cada  

membro da comisión un informe cos alumnos/as aos que se lles aplicaron 

correccións: nome do alumno/a, tipo de corrección imposta e observacións. 

  Reunión inmediata cando haxa causas graves ou expedientes nos que sexa 

necesaria a intervención da comisión de convivencia. Ou algunha reclamación 

por parte dalgunha familia ante a corrección imposta, en reunión extraordinaria 

 Será preceptivo a realización dunha reunión a principio de curso na que se 

establecerá o plan anual de traballo e outra a final de curso para avaliar o 

desenvolvemento do Plan de convivencia e a memoria do mesmo, propoñendo 

as melloras que se consideren convenientes. 

 Reunión preceptiva trimestralmente, para consenso de actuacións de mellora 

para a convivencia 

7-5 ACTUACIÓNS DA COMISIÓN: 

1) Elaborar as normas de convivencia e adaptalas de forma continua de acordo 

coas necesidades de cada momento. 

2) Realizar un seguimento permanente da convivencia do centro nas 

correspondentes reunións dos Equipos Educativos. 

3) Mediar nos conflitos entre os membros da comunidade educativa e propoñer 

solucións. 

4) Trimestralmente a Comisión de Convivencia elevará ao Consello Escolar un 

informe do estado da convivencia no Instituto, que incluirá polo menos os 

seguintes apartados: 

 Faltas de asistencia alumnado e profesorado. 

 Incidencias no desenvolvemento da actividade lectiva e extraescolar. 

 Condutas contrarias ás normas de convivencia e sancións impostas. 

 Medidas preventivas. 

 Propostas de actuación para o trimestre seguinte. 

 

8- A AULA DE CONVIVENCIA 

O centro ten unha AULA DE CONVIVENCIA que está situada no primeiro andar.É unha 

aula de convivencia inclusiva.  
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Na aula de convivencia inclusiva é dar unha resposta ós conflitos entre o alumnado e o 

profesorado, pretende ofrecer tempos de reflexión para o alumnado e espazos 

inclusivos para a xestión dos conflitos no centro. 

8-1 OBXECTIVOS 

 Dotar ao centro de espazos e tempos para axudar ao alumnado a xestionar os 

conflitos de xeito pacífico e reflexivo  

 Ofrecer unha resposta educativa ao alumnado que, pola reincidencia das súas 

condutas contrarias ás normas, debe ser privado de asistencia durante 

determinadas horas, materias ou días 

 Xestionar de xeito coordinado os conflitos do centro ofrecendo respostas 

adaptadas ao grupo clase, ao historial previo, ás condicións sociofamiliares. 

 Ofrecer unha posibilidade máis de atender a alumnos e alumnas que, sen 

cometer faltas graves na convivencia, co seu comportamento crean 

importantes conflitos no desenvolvemento normal das clases. 

 Posibilitar un instrumento pedagóxico a alumnos e alumnas cun habitual 

comportamento disruptivo nas clases. 

 Fomento das habilidades de pensamento reflexivo e autocontrol.rotura dunha 

resolución efectiva e pacífica dos conflitos. 

 Contribuír a desenvolver actitudes cooperativas, solidarias e de respecto. 

 Axudar a adquirir unha boa disposición cara ás tarefas escolares e mellora da 

vida académica. 

 Compensar as deficiencias que impiden a algúns alumnos/as a súa integración 

escolar. 

 Tratamento individualizado do alumnado que como consecuencia da 

imposición dunha corrección ou medida disciplinaria véxase privado do seu 

dereito para participar no normal desenvolvemento das actividades lectiva 

8-2 CARACTERÍSTICAS DA AULA:  

 Terá unha dobre vertente, reflexiva e de traballo  

 Procuraremos que de cada vez non haxa máis de tres alumnos-as 

8-3 ORGANIZACIÓN DO TEMPO NA AULA DE CONVIVENCIA 

 O alumnado  mandado á aula de convivencia, puntualmente polo profesorado, 

irá sempre con traballo., que será revisado e cualificado polo profesor da 

materia, no caso de que o alumnado non realice os traballos encomendados, 

será amoestado debidamente pola xefatura de estudos 

 A xefatura de estudos será en principio a encargada de decidir a derivación 

dun alumno á aula de convivencia . Para que se tome esta medida será 

necesario que se tivesen 3 amoestacións por escrito e que se deixe constancia 

escrita delas ou que a falta sexa máis relevante. A xefatura de estudos pedirá a 

través dos titores-as que o equipo docente facilite material de traballo no prazo 

máximo de dous días. Este traballo será entregado na xefatura e colocado 

nunha carpeta co nome do alumno no ficheiro da aula.. 
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 A xefatura de estudos informará ao profesorado de garda dos días de inicio e 

fin da estancia do alumno na aula, xeralmente se colocará una norta no 

taboleiro da sala de profesorado 

 O titor/a comunicaralle á familia a decisión. Deben entender que o feito de que 

o alumno vaia á aula implica que eles adquiren o compromiso de colaborar co 

centro e traballar para a mellora das actitudes do alumnado.O alumnado tamén 

será avisado desta sanción polo titor ou a xefatura de estudos.Posteriormente 

e xa tomada a decisión será informado o equipo docente.  

 O profesorado de garda será o responsable da aula, contando coa axuda da 

xefatura de Estudos e o orientador. O profesorado  de garda acudirá á aula na 

hora que lle corresponda. Consultará no horario as actividades a realizar e 

instará ao alumno a realizalas. Ao remate da hora, poderá facer constar  

constar na folla de seguimento as actividades realizadas e a actitude do 

alumno (Rexistro de control de asistencia do alumnado). 

 O Orientador realizará entrevistas co alumnado e a familia dos sancionados. 

Co fin de poñer remedio ás actitudes disruptivas deste alumnado e mellorar o 

seu comportamento. 

 

9 . OS COMPROMISOS DE CONVIVENCIA. 
 

9-1. Os compromisos de convivencia enténdense como contratos entre o centro e as 

outras partes implicadas (alumno e familia) que teñen como obxectivo a mellora da 

convivencia e sobre todo a asunción por parte da familia e do propio alumno da súa 

responsabilidade no mantemento da convivencia. Supoñen unha maior e máis directa 

implicación da familia na educación dos fillos. 

9-2. Os compromisos de convivencia realizaranse a iniciativa da familia ou do titor e 

poderán entrar a formar parte deles aqueles alumnos que cumpran algúns dos 

seguintes requisitos: 

 Que fosen sancionados ou que sen selo compróbese que pode ocorrer nun 

futuro inmediato. 

 Que mostren unha actitude de colaboración e intencións de mellorar. 

 Alumnos con dificultades de integración na aula ou centro. 

 Alumnos con elevado índice de absentismo e que este dificulte a súa 

integración. 

9-3. Os contidos dos compromisos de convivencia que poden subscribirse son os 

seguintes: 

Por parte da familia: 

 Asistencia diaria e puntual do alumno ou alumna ao centro. 

  Asistencia ao centro cos materiais necesarios para as clases. 

 Colaboración para a realización das tarefas propostas polo profesorado. 

 Colaboración co centro para a modificación da conduta do alumno ou alumna e 

seguimento dos cambios que se produzan. 
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  Entrevista periódica co titor ou titora do alumno ou alumna. 

 Colaboración para mellorar a percepción por parte do alumnado do centro e do 

profesorado. 

Por parte do centro: 

 Control diario e información á familia sobre a ausencia do alumnado. A través 

de chamadas se é alumnado da ESO, o delegado baixará cos nomes do 

alumnado ausente a secretaría e chamará ás súas casas. Ou ben diretamente 

a través da aplicación abalar móbil. 

 Seguimento dos cambios que se produzan na actitude do alumno e información 

á familia.  

 Aplicación das medidas preventivas para mellorar a actitude do alumnado. 

 Entrevista do titor ou titora coa familia coa periodicidade establecida. 

 Entrevista do orientador ou orientadora coa familia. 

9-4. Os compromisos de convivencia non terán unha duración superior a tres meses, 

salvo que as circunstancias do alumno así o esixan. 

 9-5 . Protocolo de actuación. 

a. O titor poderá subscribir un Compromiso de Convivencia por iniciativa propia 

(ou suxerida polo equipo educativo) ou por iniciativa da familia. 

b. O titor informará da proposta, con carácter previo á subscrición do 

Compromiso, ao director, para que este verifique o cumprimento das 

condicións previstas no Plan de Convivencia.. Unha vez verificadas as 

condicións, o director autorizará ao titor para que o subscriba. 

c. Na proposta incluirase unha estimación da duración do compromiso. 

d. A comisión de convivencia será informada dos compromisos de convivencia 

subscritos polo menos trimestralmente e poderá solicitar información en 

calquera momento sobre a marcha dos mesmos.. 

e. A periodicidade da información á familia sobre o desenvolvemento do 

compromiso dependerá da duración do mesmo e en calquera caso deberá 

constar no documento do compromiso. 

f. O titor informará a xefatura de estudos periodicamente e, en todo caso, ao 

finalizar o compromiso, ben sexa por resolverse ou por incumprimento do 

mesmo. 

g. O compromiso recollerase no documento do Anexo  

9-6 OS CONTRAPARTES 

a. Os contrapartes permiten aos titores a ocasión de ofrecer a determinados 

alumnos que tiveron algunha amoestación a posibilidade da súa anulación se 

se observa un cambio na actitude, realiza determinadas tarefas ou acumula un 

período sen incidencias. 

b. Só poderán solicitarse un máximo de tres contrapartes ao longo do curso. 
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c. O profesor que o sancionou fará un seguimento ao alumno e anotará no 

contraparte (Anexo), se chega o caso, a anulación do parte de incidencias 

imposto e os motivos que levaron a ela.  

10-  ESTRATEXIAS PARA REALIZAR A DIFUSIÓN DO PLAN DE CONVIVENCIA.  

 
Actuacións para a súa difusión 

 Os titores explicarán, a principio de cada curso, o Plan de Convivencia ós 
alumnos. Ós país e nais, os aspectos máis salientables na primeira reunión 
de grupo, dos titores-as cos país e nais. 

 Haberá un exemplar deste plan de convivencia a disposición de toda a 
comunidade educativa na biblioteca.  

 Na páxina web do centro www.ieslauroolmo.gal teremos exposto o plan de 

convivencia e o NOF. 
 Daremos a coñecer os principais aspectos e as reunións, no taboleiro de 

secretaría. 
 Outros exemplares estarán na Secretaría do Centro, na Asociación de Nais e 

Pais do IES Lauro Olmo e nas aulas e titorías. 
  

Este plan de convivencia terá una vixencia indefinida, e será modificado cando: 
a. Cando varíe a lexislación en materia educativa na que se fundamenta. 
b. Cando o decida o Consello Escolar, a proposta formulada por algún destes cauces: o 

Equipo Directivo, la Comisión de Convivencia, a CCP . 
 
 
11-  PROCESOS DE SEGUIMENTO, AVALIACIÓN E MELLORA DO PLAN DE 
CONVIVENCIA. 
 

Ó longo do curso a comisión de convivencia fará un seguimento e eleborará se é 
necesario un informe coas modificacións que se poidan introducir.  
 
En relación coa avaliación do Plan de Convivencia Escolar valoraremos: 
 

 Nivel de consecución dos obxectivos propostos.  
 Grado de participación de los diferentes compoñentes da comunidade 

educativa. 
 Prevención de conflitos e promoción da inclusión e adaptación do alumnado. 
 Valoración global de resultados, propostas de continuidade e de mellora. En 

relación cos resultados da aplicación do NOF  
 Análise dos problemas detectados.  
 Procedementos de resolución e aplicación de normas correctoras.  
 Proposta de adopción de medidas e iniciativas que favorezan a convivencia. 

 
Partiremos sempre dunha avaliación inicial, para a coordinación e implicación do 

plan de centro. Tratamento curricular, metodoloxía empregada, dificultades atopadas e 
propostas de mellora. 

O profesorado dos ciclos fará tamén una avaliación do plan de convivencia 

rexistrando os principais conflitos. 

A Comisión de convivencia fará una valoración de final de curso.  
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12-PROTECCIÓN DE DATOS  
12-1 FUNCIÓNS DE A COMUNIDADE EDUCATIVA  

A adecuación a a normativa de protección de datos persoais é xa unha prioridade 

en a maioría de centros educativos. A  LOE A complementa neste sentido coa súa 

Disposición Adicional 23, a a Lei Orgánica de Protección de Datos (LOPD) e a súa 

normativa de desenvolvemento fixando: “ Os centros docentes poderán solicitar os 

datos persoais de o seu alumnado que sexan estritamente necesarios para a función 

educativa, docente e orientadora, non podendo tratarse con fins diferentes do 

educativo sen consentimento expreso”. Debe garantirse a súa seguridade e 

confidencialidade.  

  O profesorado e o resto do persoal que, en o exercicio das súas funcións, 

acceda a datos persoais e familiares ou que afecten a honra e intimidade de os 

menores ou as súas familias quedará suxeito ao deber de sixilo. 

 A cesión de os datos, incluídos os de carácter reservado, necesarios para o 

sistema educativo, realizarase preferentemente por vía telemática e estará suxeita a a 

lexislación en materia de protección de datos de carácter persoal. XADE En canto ao 

consentimento para difusión de imaxes ou información en rede:   

- se o alumno é menor de 14 anos, leste será dado por os pais, titores ou 

representantes legais.  

- - Se é maior de 14 poderá procederse co seu consentimento, salvo naqueles 

casos en os que a Lei esixa a asistencia de os titulares de a patria potestade ou 

tutela  

Outras consideracións para ter en conta para A UTILIZACIÓN ESCOLAR DAS TIC:  

CONTROL DE DISPOSITIVOS MÓBILES. En o Decreto 8/2015 prohíbese o uso de 

teléfonos móbiles e outros dispositivos electrónicos como mecanismo de comunicación 

durante os períodos lectivos. Excepcionalmente, os centros poderán establecer 

normas para a correcta utilización como ferramenta pedagóxica. 

. O centro promoverá a información e colaboración das familias no bo uso das TIC. 

 

12-2 NORMATIVA PROTECCIÓN DE DATOS E PRIVACIDADE  

 

A- NORMATIVA ESTATAL 

 - Constitución Española de 1978 Artigo 18.4 “A Lei limitará o uso de a informática 

para garantir a honra e a intimidade persoal e familiar de os cidadáns e o pleno 

exercicio do seu dereitos” Artigo 39.4 “Os nenos gozarán de a protección prevista en 

os acordos internacionais que velan pola súa dereitos”  

- Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter 

Persoal (LOPD) - Regulamento de desenvolvemento de a Lei Orgánica de protección 

de datos de carácter persoal, aprobado por o Real Decreto 1720/2007, do 21 de 

decembro ( RLOPD)  

- Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos de a Sociedade de a Información e 

Comercio Electrónico - Lei 32/2003, do 3 de novembro, Xeneral de Telecomunicacións  
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B- NORMATIVA AUTONÓMICA  

- Lei 2/2004, do 25 de febreiro, de Ficheiros de Datos de Carácter Persoal de 

Titularidade Pública e de Creación de a Axencia Vasca de protección de Datos - Lei 

32/2010, do 1 de outubro, de a Autoridade Catalá de Protección de Datos c-

NORMATIVA EUROPEA 

 - Convenio número 108 do Consello de Europa, do 28 de xaneiro de 1981, para a 

protección das persoas con respecto ao tratamento automatizado de datos de carácter 

persoal  

- Carta de os dereitos fundamentais de a Unión Europea (artigos 7 e 8) - Tratado de 

Funcionamento de a Unión Europea ( TFUE) (artigo 16) - Tratado de a Unión Europea 

( TUE) (artigo 39) 

 - Directiva 95/46/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 24 de outubro de 

1995, relativa a a protección das persoas físicas en o que respecta ao tratamento de 

datos persoais e a libre circulación destes datos 

 - Directiva 2000/31/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 8 de xuño de 2000, 

relativa a determinados aspectos xurídicos de os servizos de a sociedade de a 

información, en particular o comercio electrónico en o mercado interior (Directiva sobre 

o comercio electrónico)  

- Directiva 2002/58/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de xullo de 2002, 

relativa ao tratamento de os datos persoais e a a protección de a intimidade en o 

sector das comunicacións electrónicas (Directiva sobre a privacidade e as 

comunicacións electrónicas)  

12-3 PROTECCIÓN DO MENOR  

PROTECCIÓN DE MENORES NORMATIVA ESTATAL 

 Lei Orgánica 1/1996, do 15 de xaneiro, de Protección Xurídica do Menor, de 

Modificación Parcial do Código Civil e da Lei de Axuizamento Civil  

NORMATIVA AUTONÓMICA  

Todas as Comunidades Autónomas en o exercicio das súas competencias aprobaron 

leis de protección da menor NORMATIVA INTERNACIONAL Convención das Nacións 

Unidas sobre os dereitos do neno 

 

13-PROTOCOLOS  
 

13-1 O PROTOCOLO PARA A PREVENCIÓN, DETECCIÓN E TRATAMENTO DAS 
SITUACIÓNS DE ACOSO ESCOLAR,  

 
De conformidade co establecido no artigo 30.2 da Lei 4/2011, de 30 de xuño.  
A- MEDIDAS PARA IDENTIFICAR O ACOSO ESCOLAR 

Para os efectos desta lei, considérase acoso escolar calquera forma de 
vexación ou malos tratos continuados no tempo dun alumno ou alumna por outro ou 
outra ou outros,xa sexa de carácter verbal, físico ou psicolóxico, incluído o illamento 
ou baleiro social,con independencia do lugar onde se produza. Terán a mesma 
consideración as condutas realizadas a través de medios electrónicos, telemáticos ou 
tecnolóxicos que teñan causa nunha relación que xurda no ámbito escolar. 
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Artigo 29. Protección integral das vítimas.  

1. A dirección dos centros docentes e os titulares dos centros concertados e dos 
centros privados, así como a Administración educativa, adoptarán as medidas precisas 
para garantir ao alumnado vítima de situacións de acoso escolar a protección integral 
da súa integridade e dignidade persoais e do seu dereito á educación, debendo primar 
sempre o interese da vítima sobre calquera outra consideración no tratamento destas 
situacións.  

2. A protección da vítima garantirase mediante medidas cautelares que impidan a 
ameaza, o control ou o contacto entre vítima e causantes da situación de acoso. 
Arbitraranse medidas para o seguimento dos causantes da situación de acoso que 
impidan a continuación de eventuais condutas acosadoras. Nos supostos menos 
graves de situación de acoso, favorecer a mediación realizada por alumnado do centro 
educativo que obtivese formación e cualificación para a intervención nestas situacións 

 As situacións de acoso escolar que se detecten serán comunicadas á inspección 
educativa, xunto coas medidas que se adopten para poñer fin a elas. No caso de 
condutas de especial gravidade, informarase da situación e das medidas aos servizos 
sociais do correspondente concello, aos servizos especializados do departamento 
competente en materia de benestar e, se é o caso, á Fiscalía de Menores para facilitar 
as medidas que lles corresponda adoptar nos seus respectivos ámbitos competencias 

    
 

B) CRITERIOS DE IDENTIFICACIÓN DO ACOSO ESCOLAR 
 

Para poder considerar un comportamento como acoso escolar, deben cumprirse 
tres 
criterios diagnósticos, que deben darse simultaneamente, prescindindo 
dapersonalidade da posible vítima. 
Os criterios son: 

 A existencia de intención de facer dano.Debe existir unha vítima concreta, 
indefensa e unha persoa agresora que lle fai dano conscientemente. 

 A repetición das condutas agresivas.A agresión crea na vítima a expectativa de 
poder ser branco de ataques novamente. Existencia dunha acción agresiva 
repetida, durante un período longo de tempo e de forma recorrente. Os 
comportamentos de abuso preséntanse reiteradamente no tempo. É un tipo de 
violencia difícil de identificar, isto é debido a que o acoso case sempre 
permanece oculto para as persoas adultas, pero o alumnado si ten 
coñecemento dos sucesos. 

 A duración no tempo, co establecemento dun esquema de abuso de poder 
desequilibrado entre a vítima e a persoa agresora ou persoas 
agresoras.Presenza de desigualdade de poder (desequilibrio de forzas) entre a 
persoa máis forte e a persoa máis débil. É unha situación desigual, de 
indefensión para a vítima. Hai un desequilibrio e un abuso de poder que impide 
que a persoa acosada poida saír por si mesma da situación. 
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C) TIPOS DE ACOSO ESCOLAR 
Para poder identificar unha situación de acoso, é necesario coñecer tanto as súas 
formas coma as súas consecuencias.Respecto das formas de acoso, temos que ter 
presentes manifestacións de maltrato tanto verbal –a través de insultos, alcumes, 
desprestixio...– coma físico contra a persoa vítima ou os seus obxectos persoais. 

Tamén hai que ter en conta posibles situacións de intimidación, tales como ameazas, 
chantaxes, roubos e, por último, situacións de illamento. 
 
CADRO RESUMO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Exemplos de manifestación cando se produce exclusión e marxinación social: 

Minan a autoestima da persoa e fomentan a súa sensación de temor,rexeitamento, 
marxinación, humillación, ridiculización das súas opinións, burlas,acoso ou xestos de 
asco, desprezo ou agresividade dirixidos contra a vítima, pretende illar á persoa do 
resto do grupo e compañeiras ou compañeiros, no grupo e no centro. Exclusión, non 
dirixirlle a palabra, difusión de rumores e calumnias contra a vítima e o seu aspecto, na 
súa presenza ou na súa ausencia, comentarios relativos sobre o grupo ao que 
pertence (sexo, raza, relixión). 

 Exemplos de manifestación cando se produce agresión verbal:  
Palabras insultantes, humillacións, alcumes, ameazas, provocacións, desprestixio ou 
difusión de falsos rumores, menosprezos e ridiculización en público, resaltar defectos 
físicos. 

 Exemplos de manifestación cando se produce agresión física:  
Incomodar(descolocarlle as cousas, tirar da roupa), intimidacións (ameazas de 
violencia física, amago de pegarlle), manifestase a través de agresións leves ou 
graves directas (asustar, golpes illados, empurróns, patadas, puñados, beliscos, 
golpes, tundas, pegar...), extorsións, furtos, roubos, danar as pertenzas da vítima, 
agocharlle as cousas (maltrato indirecto) e ata o uso de calquera obxecto para 
arremeter contra a persoa. 
 
 
CIBERACOSO : Agresións coas novas tecnoloxías, teléfono móbil, redes sociais: 

 
 
Exclusión e marxinación social:   Activa (Non deixar participar) 

                                                       Pasiva (Ignorar) 
Agresión verbal: Directa (Insultar, poñer alcumes ofensivos.) 

                                  Indirecta( Falar mal de alguén ás súas costas) 
Agresión física:    Directa (pegar) 

                              Indirecta( agachar cousas.romper cousas, roubar cousas) 

Maltrato mixto: Ameazas/Chantaxe Ameazar para meter medo 

                          Ameazar con armas 
                          Obrigar a facer algo con ameazas (chantaxe) 
                          Acoso sexual físico (actos) 
                          Acoso sexual verbal (comentarios) 
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Exemplos de manifestación a través das TIC: mensaxes de móbil 

ofensivas,intimidatorias ou non desexadas; correos electrónicos ofensivos, 
intimidatorios ou non desexados; utilización da súa imaxe sen permiso, gravacións de 
sucesos co móbil sen permiso, outros. 
Os momentos e os lugares, e mesmo os medios, nos que pode producirse o acoso 
son múltiples: durante o recreo e nos patios; na fila; nos baños, nos corredor; na aula, 
cando a profesora ou o profesor mira o encerado para dar unha explicación ou 
mentres se atende a algunha alumna ou alumno; nos cambios de clase; no comedor; 
no transporte escolar; nas entradas o saídas do centro; no exterior do centro; a través 
do móbil (mensaxes, chamadas anónimas…); por internet, a través das redes 
sociais, chat ou correo electrónico, outros. 
Polas características da vítima pode haber manifestacións específicas de acoso: 
racista, homofóbico, sexista, dirixido a alumnado con discapacidade. 
 
13-2 PROTOCOLO DE ABSENTISMO ESCOLAR 

 

A- CONTROL DA ASISTENCIA A CLASE E REXISTRO DAS AUSENCIAS  
A-1  Control da asistencia a clase  

O control da asistencia a clase do alumnado deberá realizarse diariamente por 
parte do profesorado da área, materia, ámbito ou módulo correspondente, quen 
rexistrará as posibles ausencias segundo o procedemento establecido polo centro 
educativo nas súas normas de organización, funcionamento e convivencia, nas que se 
establecerá, igualmente, o procedemento para que esas ausencias se introduzan na 
aplicación informática de xestión académica (XADE) que proporciona a Consellería. 
A-2. Xustificación das faltas de asistencia a clase do alumnado  

A xustificación das faltas de asistencia a clase do alumnado realizarase ante o 
profesorado titor e por parte da nai, do pai ou das persoas titoras legais ou gardadoras 
do alumnado, acompañando, segundo proceda:  
1. Xustificante médico, no caso de enfermidade propia ou grave dun familiar de 
primeiro ou segundo grao.  
2. Documento acreditativo, no caso de deberes inescusables, presentación a exames 
ou morte de familiares de primeiro ou segundo graos.  
3. Calquera outro documento acreditativo da circunstancia que xustifique a ausencia. 
A-3 Rexistro das faltas de asistencia a clase xustificadas  
O profesorado titor rexistrará, na aplicación informática de xestión académica (XADE), 
a xustificación das faltas de asistencia a clase do seu alumnado.  
A-4. Seguimento das faltas de asistencia a clase do alumnado e a súa comunicación   
1º- O profesorado titor deberá comunicar ás nais, aos pais ou ás persoas titoras legais 
ou gardadoras do alumnado todas as faltas de asistencia a clase de cada mes, dentro 
dos primeiros cinco días naturais do mes seguinte e diferenciando as faltas 
xustificadas das non xustificadas.  
2º. Cando as faltas de asistencia a clase do alumnado presenten dificultades para a 
súa xustificación ou cando se incremente de forma significativa o número de faltas sen 
xustificar, o profesorado titor convocará a nai, o pai ou as persoas titoras legais ou 
gardadoras da alumna ou do alumno a unha reunión (ANEXO I), coa finalidade de 
analizar a situación que se está a producir e tratar de corrixila, evitando que se 
produza a apertura do expediente de absentismo. Cando se trate de alumnado de 
educación secundaria obrigatoria ou de ciclos de formación profesional básica, a 
propia alumna ou o propio alumno poderá asistir á referida reunión. Desa reunión 
levantará acta o profesorado titor (ANEXO II).  
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3ª Cada centro educativo establecerá nas súas normas de organización, 
funcionamento e convivencia o procedemento para realizar esas comunicacións ou 
citacións, así como a obrigatoriedade de deixar constancia de tales accións. 

B- EXPEDIENTE DE ABSENTISMO  
B-1. Concepto  
A). Por expediente de absentismo enténdese o conxunto de documentos nos que se 
recollen as actuacións derivadas da aplicación do protocolo de absentismo.  
B). O expediente de absentismo custodiarase na secretaría do centro educativo, 
formando parte do expediente da alumna ou do alumno. A ese expediente iranse 
incorporando, de ser o caso, todos aqueles documentos que teñan algunha relación 
coa súa tramitación ou resolución.  
B-2. Procedemento  
A). Inicio do expediente Cando o profesorado titor verifique que unha alumna ou un 
alumno presenta un número de faltas de asistencia a clase sen xustificar superior ao 
dez por cento (10 %) do horario lectivo dun determinado mes proporá, co visto e prace 
da dirección do centro educativo, o inicio dun expediente de absentismo e comunicará 
a situación á xefatura de estudos. O inicio dese expediente deberá realizarse, como 
máximo, dentro dos sete días naturais seguintes á data na que as faltas de asistencia 
a clase sen xustificar superaron o dez por cento (10 %) do horario lectivo mensual 
(ANEXO III).  
B--3 Tramitación do expediente  
a) Activado o protocolo de absentismo, a xefatura de estudos recollerá información de 
todos os profesionais que realizan algunha actuación e incorporaraa ao rexistro de 
contactos (ANEXO IV), indicando:  • Data da intervención • Motivo da intervención • 
Forma de contacto • Persoa do centro que realizou a intervención • Conclusións da 
intervención ou resposta da familia  
b) Detectada unha situación de absentismo, o profesorado titor convocará a nai, o pai 
ou as persoas titoras legais ou gardadoras da alumna ou do alumno a unha entrevista 
para analizar e resolver esa situación, de ser o caso (ANEXO V). Desa reunión 
levantará acta o profesorado titor (ANEXO VI). 
 c) Se coa intervención do profesorado titor se reconduce a situación, paralizarase o 
proceso e arquivarase o expediente.  
d) O profesorado titor informará a xefatura de estudos dos resultados da reunión 
anterior. No caso de que non se producise o arquivo do expediente, a xefatura de 
estudos convocará a nai, o pai ou as persoas titoras legais ou gardadoras da alumna 
ou do alumno a unha entrevista para analizar a situación creada e tratar de buscar 
unha solución (ANEXO VII), e levantará acta desa reunión (ANEXO VIII). De 
reconducirse a situación, paralizarase o proceso e arquivarase o expediente. 
 e) A xefatura de estudos cubrirá o rexistro de cumprimento das distintas actuacións 
establecidas no expediente de absentismo (ANEXO IX), indicando, cando menos: • A 
data na que as faltas de asistencia a clase sen xustificar superaron o dez por cento (10 
%) do horario lectivo mensual. • A data de apertura do expediente de absentismo 
dentro dos sete días naturais seguintes á superación da porcentaxe indicada no 
apartado anterior. • No caso de non cumprir con algunha das actuacións previstas, a 
xefatura de estudos informará sobre as causas dese incumprimento mediante 
dilixencia no propio rexistro. 
 f) De non producirse o arquivo do expediente nalgunha das actuacións anteriores, a 
dirección do centro educativo notificarao ao Servizo Territorial de Inspección Educativa 
correspondente e ao Concello de residencia da alumna ou do alumno (ANEXO X), 
xunto coa listaxe de faltas de asistencia a clase non xustificadas e o rexistro de 
cumprimento das actuacións e dos prazos nas que se desenvolveron. Esta notificación 
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producirase no prazo dos trinta días naturais desde o inicio do expediente de 
absentismo.  
B--4 . Documentos que conforman o expediente O expediente de absentismo 
conformarano, como mínimo, os seguintes documentos: 
 1. Rexistro de contactos do centro educativo coa nai, co pai ou coas persoas titoras 
legais ou gardadoras do alumnado, que elabora a xefatura de estudos.  
2. Acta da entrevista do profesorado titor coa nai, co pai ou coas persoas titoras legais 
ou gardadoras do alumnado, e co propio alumnado, de ser o caso.  
3. Acta da entrevista da xefatura de estudos coa nai, co pai ou coas persoas titoras 
legais ou gardadoras do alumnado, e co propio alumnado, de ser o caso.  
4. Listaxe de faltas de asistencia a clase non xustificadas. 
 C. Rexistro de cumprimento das distintas actuacións. De ser o caso, informe da 
xefatura de estudos sobre os motivos do incumprimento dalgunha actuación. 6. 
Notificación do expediente de absentismo. 1 
C-1 . NOTIFICACIÓN DOS INDICIOS DE DESPROTECCIÓN  

Con independencia da realización das accións previstas neste protocolo, en 
calquera momento no que o profesorado do centro educativo aprecie indicios de 
desprotección nun alumno ou nunha alumna deberá poñelo, inmediatamente, en 
coñecemento do Concello de residencia do alumno ou da alumna, ou ben notificalo a 
través do Rexistro Unificado de Maltrato Infantil (RUMI) https://rumi.benestar.xunta.es.  
C-2 CONFIDENCIALIDADE E PROTECCIÓN DE DATOS  
1. A obtención de datos de carácter persoal do alumnado e das familias, o deber 
destas persoas de colaborar na obtención da información necesaria para garantir o 
dereito do alumnado á educación básica e obrigatoria, o tratamento deses datos e a 
súa cesión a outras instancias, axustaranse ao previsto na disposición adicional 23ª da 
Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación.  
2. As persoas que teñan acceso a esa información están suxeitas ao deber de sixilo e 
confidencialidade.  
3. Toda a información a que se refire este protocolo só poderá utilizarse para os fins 
previstos nel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://rumi.benestar.xunta.es/
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13-3 OUTROS PROTIOCOLOS E PLANS WEBS DA CONSELLERÍA, 

EDUCONVIVES: 

 RISCO SUICIDA 

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

ncion_risco_suicida_ambito_educativo.pdf 

 PLAN DE IGUALDADE 

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

aldade_nos_centros_educativos_de_galicia_2016_2020.pdf 

 IDENTIDADE DE XÉNERO 

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/identidade_xenero_galego_a_23_

03_18_definitivo.pdf 

 PROTOCOLO PROTECCIÓN DE DATOS 

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protocolo_proteccion_datos_v1.0.

pdf 

 PROTOCOLO CONSENSO TDHA 

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

ah.pdf 

 ATENCIÓN EDUCATIVA DOMICILIARIA 

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

v2.pdf 

 

 PROTOCOLO DE URXENCIAS SANITARIAS 

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

de_cronica_a.pdf 

 

 

 

 

 

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protocolo_prevencion_deteccion_intervencion_risco_suicida_ambito_educativo.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protocolo_prevencion_deteccion_intervencion_risco_suicida_ambito_educativo.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/i_plan_de_actuacions_para_a_igualdade_nos_centros_educativos_de_galicia_2016_2020.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/i_plan_de_actuacions_para_a_igualdade_nos_centros_educativos_de_galicia_2016_2020.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/identidade_xenero_galego_a_23_03_18_definitivo.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/identidade_xenero_galego_a_23_03_18_definitivo.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protocolo_proteccion_datos_v1.0.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protocolo_proteccion_datos_v1.0.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protocolo_de_consenso_sobre_tdah.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protocolo_de_consenso_sobre_tdah.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/atencion_educativa_domiciliaria_v2.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/atencion_educativa_domiciliaria_v2.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/urxencias_sanitarias_e_enfermidade_cronica_a.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/urxencias_sanitarias_e_enfermidade_cronica_a.pdf
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INFORME DE FINAL INDIVIDUALIZADO CURSO 201    202 

Profesor/a titor/a: 

 

Curso:                                Grupo: 

 

 

Alumno: 

Medidas de atención á diversidade: SI           NON 

 

INFORME CONDUCTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME ACADÉMICO 

Materias pendentes: 

Alumno: 

Medidas de atención á diversidade: SI           NON 

INFORME CONDUCTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME ACADÉMICO 

 

Alumno: 

Medidas de atención á diversidade: SI           NON 

 

INFORME CONDUCTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME ACADÉMICO 
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CONTRAPARTE  
 
 

 
ALUMNO-A: ……………………………………………………………….GRUPO 
 

 
 
 
D./Dª _______________________________________________________________ 
 
anula a amoestación imposta o  día: …... de ……………….. na materia de: ………….. 
 
………………..….. polos motivos seguintes : 
 

Mellora no comportamento 

 
 
Realización de actividades propostas 
 

 
O Barco de Valdeorras , a ……… de …………………………… de 20….. 

 

 

 

O/A profesor-a       O/A Titor-a 
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MEDIACIÓN  

 

Ficha de compromiso de mediación 
 

D/Dª       responsable da mediación do I.E.S.  

 

Lauro Olmo de O Barco de Valdeorras, axudada polos mediadores do curso ……...  

 

____________________________________alumno/a do curso________ 

grupo________,despois de mediar no conflito xurdido e tras realizar  un acto de 

mediación escolar. 

 

ACORDAMOS: 

O alumno/a comprometese a: 

____________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
Data de cumprimento e revisión dos acordos tomados: 

______________________________________________________________________

_____ 

______________________________________________________________________

_____ 

______________________________________________________________________

_____ 

Grado de cumprimento: 

______________________________________________________________________

_____ 

______________________________________________________________________

_____ 

______________________________________________________________________

_____ 

O Barco o a ___ de __________ de 20_ 

 

Asdo. O alumno/a     Asdo. O responsable de mediación 

 

 

 

 

 

NOTA: Do presente acordo darase unha copia ó/á  Titor/a, 


