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1. ASPECTOS XERAIS 

 

1.1. XUSTIFICACIÓN DO PLAN 

 

 
 Este documento foi elaborado co principal obxectivo de fomentar e reforzar a 

convivencia no noso centro escolar.  

 

 Entendemos que a planificación da información, actuacións e medidas que 

recolle este plan forman parte do proceso que debe servir para o desenvolvemento e 

mellora do centro.  

 

 A intención é construír un clima de convivencia que sexa capaz de anticiparse e 

facer fronte ás necesidades e aos posibles conflitos que poidan xurdir.  

 

 Supón un compromiso por parte de toda a comunidade para reforzar a 

autoridade educativa, a responsabilidade do profesorado, o exercicio dos dereitos e o 

cumprimento dos deberes dos alumnos/as, profesores e familias.  

 

 O seguimento e cumprimento deste plan e  as súas normas teñen a finalidade 

de educar en valores como o respecto, a tolerancia, a participación e a liberdade 

propios dunha sociedade democrática.  

 

 A escola é un lugar privilexiado de convivencia. É un espazo de crecemento, de 

encontro, de aprendizaxe, de experiencias compartidas, de coñecemento dos outros e 

de descubrimento do mundo. Na escola, como nun microcosmos, reprodúcense as 

situacións conflitivas da sociedade, pero tamén as posibilidades de superación e 

integración que favorecen os ambientes educativos. É, sen dúbida, un taller 

insuperable onde aprender a convivir. 

 

 Os nenos que crezan, aprendan e maduren xuntos nun ambiente educativo 

desa convivencia, serán cidadáns capaces de asumir as diferenzas, respectar aos 
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outros, dialogar e convivir. Este é o obxectivo primordial do noso Centro lograr un clima 

de convivencia baseado no respecto e na comunicación fluída, aberta e sincera entre 

todos os membros da Comunidade Educativa. Este reto debe ser para todos un 

principio básico. 

 

BASE LEGAL. 

 

 Lei Orgánica 8/1985, de 3 de xullo, Reguladora del Dereito á Educación. L.O.D.E. 

 Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación. L.O.E. 

 Decreto 85/2007, 12 de abril polo que se crea e se regula o Observatorio Galego da 

Convivencia Escolar. 

 

1.2. CARACTERÍSTICAS DO CENTRO 

 

 Están perfectamente definidas no apartado 3 e 6 do proxecto educativo. 

 

1.3. OBXECTIVOS XERAIS 

 

1. Desenvolver unha intervención preventiva como medio para lograr un bo clima 

de convivencia. 

2. Cimentar as relacións persoais no respecto mutuo, a comprensión, a 

solidariedade e a interiorización das normas de convivencia. 

3. Reducir ao mínimo as condutas disruptivas que perturban o clima de clase para 

evitar a conflitividade e diminuír as condutas máis graves. 

4. Priorizar a resolución dos conflitos de xeito formativo mediante a negociación e 

o esforzo conxunto do profesor e os alumnos. 

5. Actuar ante os conflitos actuais, sempre que sexa posible, de xeito proactiva, é 

dicir, como un medio positivo e construtivo para a prevención dun conflito futuro. 

6. Proceder ante os problemas de conduta seguindo uns principios de actuación 

coherente que orienten as intervencións de todos os profesores, evitando 

contradicións que desorienten aos alumnos. 

7. Analizar as causas das condutas disruptivas e procurar resolvelas como paso 

previo para liquidar problemas de convivencia. 
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8. Utilizar as medidas punitivas como último recurso para solucionar os problemas 

de convivencia, e só cando as estratexias motivacionais e educativas non dean 

resultado ou a non intervención poida xerar males maiores. 

 

 

1.4. SITUACIÓN ACTUAL DO CENTRO 

 

  A situación actual da convivencia no noso centro é boa e satisfactoria. Os tipos 

de conflitos máis frecuentes son : 

 

 Disrupción no aula: falar a destempo, levantarse sen permiso, falar 

cos compañeiros... 

 Distracción e falta de atención. 

 Esquecemento do material para o desenvolvemento da clase. 

 Perda de respecto entre iguais ou a menores durante o recreo. 

 Desobediencia ás ordes educativas-formativas do mestre-familia. 

 Falta de respecto ás veces entre iguais. 

 

As súas causas, ademais da súa gravidade e intensidade, son: 

 

 Falta de motivación. 

 Chamadas de atención de forma global. 

 Dificultades de aprendizaxe. 

 Falta de colaboración e/ou implicación por parte dos pais: non 

revisan se traen o material a clase, etc. 

 Impulsividade, pouca reflexión. 

 Falta dun referente de autoridade. 

 Falta de responsabilidade da familia ante o centro en casos 

puntuais. 
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1.5. DETECCIÓN DE NECESIDADES 

 

 As necesidades de formación do centro vémolas dirixidas nunha tripla dirección: 

profesores, alumnos e pais. Ningún dos estamentos propios dun centro escolar pode 

quedar apartado ou á marxe da formación. 

 

 É necesaria a formación en actitudes e valores que propicien a resolución dos 

conflitos que poidan xurdir na convivencia. Consideramos principalmente estas 

necesidades: 

 

1. Formación en pedagoxía pacífica, intentando propiciar espazos e estruturas  no 

marco escolar que deixen lugar a procesos de mediación, de negociación e 

fomentar as actitudes que fan do conflito unha oportunidade de 

desenvolvemento. Aspectos a fomentar: 

 

 Usos do diálogo. 

 Aprendizaxe cooperativa, traballo en equipo. 

 Solución de problemas. 

 Establecemento de normas. 

 Comprensión e manexo da agresividade e da violencia. 

 Confianza. 

 Autoestima. 

 Apertura e empatía. 

 

2. Formación en negociación, fundamentalmente positiva e colaborativa. 

 

3. Formación en mediación, comezando por traballar escóitaa activa. 

 

4. Formación para abordar/manexar alteracións do comportamento do alumno. 

 

5. Formación para previr e orientar en temas de transcendencia como son o acoso 

escolar, drogas e alcol, bandas xuvenís e riscos de internet.  

 

 



PLAN DE CONVIVENCIA 

CEIP Nosa Señora de Xuvencos de Boborás 9/53 

2. OBSERVATORIO DA CONVIVENCIA 

 

2.1. DEFINICIÓN 

 

 O observatorio da convivencia é un órgano colexiado para reflexionar e 

investigar en relación co estado da convivencia no centro e deseñar estratexias que se 

deberán adoptar para o fomento da cultura de paz e para mellorar o clima da 

convivencia escolar. 

 

2.2 COMPOSICIÓN 

 

 No noso centro, por ter menos de seis unidades, as funcións do observatorio de 

convivencia quedan asumidas polo Consello Escolar. 

 

2.3. FUNCIÓNS 

 

 Dinamizar o Plan de Convivencia no Centro. 

 Elaborar un informe  anual da análise da convivencia. 

 Informar trimestralmente ao Consello Escolar. 

 Coordinar as actuacións conxuntas dos ámbitos implicados 

relacionados coa mellora o clima de convivencia. 

 Propoñerlle á Administración educativa as medidas oportunas para 

a mellora da convivencia. 

 

2.4. INFRAESTRUCTURA E RECURSOS 

 

 Espacios e instalacións: 

 

 Todos os espazos e instalacións que presenta o centro, teñen como finalidade   

última ofrecer un marco adecuado para o desenvolvemento das actividades  

educativas. Desde esta formulación, os espazos configúranse como unha realidade 

educativa en si mesma, de modo que os nenos e nenas, na súa interacción co espazo 

físico, están inmersos en diversos procesos de ensino-aprendizaxe. 
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 As instalacións escolares se tipifican en catro categorías: Espazos docentes; 

Espazos de servizos; Espazos de circulación e Espazos de recreo 

 

 Como espazos docentes, o Centro conta con 4 aulas, 1 laboratorio , aula de  

informática, aula de música, aula de inglés, aula de relixión, aula de apoio, aula de 

psicomotricidade. Os espazos de servizos son comedor, biblioteca, 1 despacho 

administrativo, orientación, sala de profesores. Os corredores e escaleiras constitúen 

os espazos de circulación. Como espazos de recreo, o Centro dispón de xardín, pistas 

deportivas e patio con soportais. 

 

 A utilización adecuada de cada un dos espazos será tarefa de toda a 

comunidade educativa. A responsabilidade inmediata do uso correcto e mantemento 

eficaz de cada espazo descansa en distintos educadores: O Profesor-Titor é 

responsable da súa aula e titoría; os Coordinadores de ciclo sono do resto de espazos 

docentes de uso específico; a directora é a responsable inmediato dos espazos 

destinados a servizo, circulación e recreo. 

 

 Cada ano, o Equipo Directivo solicitará ao concello e Administración Educativa 

as reformas necesarias para o mantemento e mellora das instalacións. 

 

 O Colexio ten unha clara vocación de servizo á sociedade de Boborás. Por iso é 

polo que ofreza as súas instalacións para levar a cabo cantas iniciativas educativas 

preséntense no concello, a condición de que non interfiran co ritmo educativo propio e 

conten coa debida autorización. 

 

 Todos os membros da comunidade educativa velarán polo coidado e 

conservación dos distintos espazos e instalacións dos que dispón o Colexio. 

 Todos os membros da comunidade educativa porán especial coidado en evitar  

a degradación física e estética que supón arroxar materiais de refugallo fóra 

dos lugares e recipientes dispostos para tal fin. 

 A restauración derivada da deterioración intencionada das instalacións correrá a 

cargo da persoa ou persoas que realizaron o dano. 

 Os profesores, asociacións de pais e alumnos, e o persoal de administración e 
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servizos poderán utilizar as instalacións do Centro para as reunións propias de  

cada sector, debendo efectuarse a previa solicitude de local á Directora coa 

debida antelación (8 días naturais). 

 As persoas e asociacións non pertencentes ao Centro poderán facer uso dos 

seus recursos e instalacións en horario diferente ao lectivo, para a realización 

de actividades deportivas, culturais, artísticas ou de estudo, previa autorización 

do Director, responsabilizándose os usuarios dunha utilización correcta das 

instalacións. 

 No Aula de Plástica, profesores e alumnos respectarán con minuciosidade as 

normas de  seguridade relativas ao manexo de ferramentas e aparellos. 

 No Aula de Informática, profesores e alumnos porán especial coidado en evitar  

a  introdución de programas (virus informáticos) que alteren ou destrúan a 

información almacenada. 

 Na Biblioteca, os profesores e alumnos terán un proceder encamiñado a 

conservar o clima de silencio necesario para a lectura e estudo. 

 No pavillón de deportes e patios de recreo, os profesores e alumnos que leven a 

cabo distintas actividades deportivas respectarán as normas de seguridade 

encamiñadas a previr accidentes e evitar desperfectos. 

 Nas escaleiras e corredores, todos os membros da comunidade educativa terán  

un  comportamento que permita a circulación libre e fluída  das persoas. 

 No comedor escolar, todos os membros da comunidade educativa observarán 

unha conduta atenta aos modais de educación e ás normas hixiénico-

sanitarias. 

 

 

2.5. PERIODICIDADE E REUNIÓNS. 

 

 O Observatorio da Convivencia (Consello Escolar) reunirase cada vez que sexa 

necesario por temas disciplinarios e polo menos unha vez ao trimestre. Elaborará un 

informe que debe recoller as incidencias producidas, as actuacións levadas a cabo e 

os resultados obtidos, neste período de tempo. 
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3 PROCEDEMENTOS DE ACTUACIÓN 

 

 

A.-  REGULAMENTO RÉXIMEN INTERIOR 

 

I.- INTRODUCIÓN 

 

O R.R.I. será de obrigado cumprimento para tódolos membros da comunidade 

educativa: alumnos/as, profesorado, pais/nai s e persoal de administración e servizos. 

Este documento daráselle a coñecer ó profesorado que se incorpore ó centro ó inicio 

do curso; ó alumnado a principio de curso permanecendo exposto en cada aula, e ás 

familias cando o novo alumnado inicie o curso escolar. 

 

II.- PARTICIPACIÓN NA VIDA DO CENTRO. 

 

2.1.- PROFESORADO. 
2.1.1.- Dereitos: 

 Dereito a formular suxestións , propostas, peticións ou queixas diante dos 

órganos de goberno do centro. 

 Dereito á liberdade de cátedra para desenvolver o seu labor docente. 

 Dereito a dispoñer dos medios técnicos e materiais para desenvolver as súas 

funcións docentes. 

 Dereito a ser informado de todo o concerniente ao funcionamento do centro. 

 Dereito ao respecto a súa dignidade persoal e profesional, á súa ideoloxía e ás 

súas opinións. 

2.1.2.- Deberes: 

 Asistencia con puntualidade á clase e a todas as actividades académicas. As 

ausencias comunicaranse previamente ao director e de non poder prevelas, 

notificaranse o antes posible co fin de organizar a substitución pertinente. 

 Cumprir na súa totalidade a xornada laboral. 
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 Acudir coa máxima puntualidade aos inicios e aos cambios de clase, tanto por 

parte dos titores coma dos especialistas, para que non haxa tempos mortos nos 

que os alumnos non estean vixiados.  

 De estar presente co seu alumnado tanto nas clases coma nas actividades 

complementarias, facéndose cargo dos mesmos ata o remate do horario 

escolar. 

 No caso de alumnos con necesidades educativas especiais que reciban apoio 

fóra da aula, sempre deberá esperarse a que veña recollelos a persoa que os 

vai atender, e nunca mandalos por conta propia ao lugar onde vaian recibir o 

apoio. 

 De comunicar ao Equipo Directivo calquera actividade que implique a 

modificación do horario escolar establecido, así coma non saír do centro 

escolar co alumnado sen previa comunicación á dirección do centro. 

 Velar polo cumprimento das normas de convivencia no centro así como da 

disciplina na realización de outras actividades tanto dentro coma fora do recinto 

escolar. 

 O profesor/a é o encargado en cada unha das horas lectivas de velar polo 

mantemento la limpeza da aula, así coma do mantemento dos materiais e 

aparellos que haxa en cada unha delas. 

 Elaborar a principios de curso a programación anual a nivel individual ou de 

ciclo, tomando coma referencia a memoria anual do curso pasado. Na primeira 

quincena de setembro, revisaranse os informes do alumado elaborados no 

curso pasado para detectar as posibles carencias ou deficiencias existentes, e 

solicitar así un apoio pedagóxico ou adaptación curricular. 

 Os mestre/as titores/as cumprirán coas tarefas que lles son encomendadas na 

normativa vixente (ROC) . 

 

2.1.3.- Adscrición: 
 

 Darase preferencia á permanencia dun mesmo profesor/a como titor/a dun 

curso ao longo do ciclo para o mesmo grupo de alumnos/as, aínda cando este 

sexa provisional, respectaráselle o dereito a permanecer no ciclo co mesmo 

grupo de alumnos/as. 

 Cando unha titoría quede vacante será asignada segundo a lexislación vixente. 
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 A titoría recaerá no profesor/a que imparta máis horas de docencia con ese 

grupo de clase. 

 Para a formación dos Equipos de Ciclo procurarase que se integren nel todos 

os mestres que imparten docencia no ciclo. Asistirán tamén aquelas outras que 

sexan convocadas polo coordinador/a cando a importancia do asunto a tratar 

así o requira. 

 

2.1.4.- Horarios. 

A elaboración dos horarios do centro ao inicio do curso e cando as 

circunstancias o permitan intentarán ter en conta os seguintes criterios: 

 

 Fixarase unha sesión de mañá e outra de tarde para a E.F. evitando as 

primeiras horas da tarde. 

 Fixarase unha sesión de mañá e outra de tarde para a Relixión. 

 Destinarase dúas ou tres sesións para o encargado de biblioteca e o 

coordinador TIC. 

 

2.1.5.- Substitucións. 

 

A orde establecida para a realización de substitucións en caso de ausencia do 

profesorado será a seguinte: 

 

 En primeiro lugar: profesorado libre en sesión lectiva, por ausentarse os seus 

alumnos por excursións, visitas culturais, deporte escolar... 

 En segundo lugar: profesorado de garda. Figurará para cada docente as horas 

dispoñibles de garda nunha táboa que se establecerá ao inicio do curso. Se 

houbese máis dun profesor/a de garda nunha mesma sesión, irán substituíndo 

alternativamente. 

 En terceiro lugar e por orde: Profesorado con horas das seguintes actividades: 

o Mestres con horas de biblioteca ou coordinacións (normalización, ciclos, 

extraescolares). 

o Mestres de Alternativa á Relixión. 

o Mestres en horas de  apoio. 

o Profesorado de P.T.  
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o Equipo Directivo. 

 

En todo caso, primarase que de estar o titor/a dun curso con horario dispoñible 

sexa este quen se faga cargo do seu grupo-clase. 

Para evitar varias ausencias no mesmo día o profesorado notificará a solicitude 

para faltar con alomenos dous días de antelación. En caso de indisposición repentina 

ou asunto urxente que xurda a última hora, o/a profesor/a deberá comunicalo á 

dirección alomenos dez minutos antes do inicio das clases. 

 

2.1.6.- Gardas. 

 

Serán tarefas do/a profesor/a de garda as que a continuación se detallan: 

 

 Velar pola seguridade dos alumnos e manter a orde e disciplina nas entradas 

así coma no patio que lle corresponda nos recreos. A tal efecto procurará baixar 

coa máxima puntualidade ao patio que teña asignado para que os alumnos 

estean vixiados en todo momento, sobre todo cos alumnos de infantil e primeiro 

ciclo. 

 Atender aos alumnos/as en ausencia dalgún profesor/a.  

 Pechar os portais do centro e as portas de entrada  

 Atender ao alumnado que teña sufrido algún sinistro ou accidente, 

comunicándoo inmediatamente á Dirección. 

 

2.1.7.- Licencias e permisos. 
 

Tódolos mestres teñen dereito a solicitar á dirección permisos para ausentarse 

do posto de traballo ata un máximo de 24 períodos lectivos por asuntos persoais, máis 

por enriba de calquera outra consideración priorizaranse sempre as necesidades do 

Centro para que os rapaces, servizos, etc. estean ben atendidos en todo momento. 

Polo tanto, apelamos á ética profesional de todos e cada un dos traballadores deste 

centro para que soliciten permisos por asuntos propios só en caso de auténtica 

necesidade. Dito isto hai que precisar que unha vez consumidos eses períodos lectivos 

non se concederán máis permisos por asuntos propios baixo ningún concepto, e todas 

as faltas deberán ser xustificadas documentalmente e con arranxo á lexislación 
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vixente; en caso contrario considerarase abandono de servizo, e darase parte 

inmediatamente á inspección para que tome as medidas que considere oportunas. 

Cando se produza unha enfermidade que impida a asistencia ao posto de 

traballo, o/a profesor/a deberá instar a expedición do parte de enfermidade ao seu 

médico. O parte expedirase por triplicado, antes do 4º día de ausencia do traballo.  

 

As indisposicións leves que non acadan tres días de incapacidade laboral, non 

son licencias por enfermidade, aínda que deban xustificarse debidamente as 

ausencias ante a Dirección, pois segundo a Orde do 22 de xullo de 1.997 (DOG do 2 

de setembro) pola que se regulan determinados aspectos de organización e 

funcionamento dos centros de infantil e primaria dependentes da Consellería, no seu 

capítulo V e no artigo 3.5 disponse que no caso de imprevistos (o que non se pode 

prever, ou que acontece sen que se poida determinar con anticipación), indisposicións 

(quebranto leve da saúde), enfermidades leves non superiores a tres días ou atención 

a necesidades indefinidas, o director poderá aceptar as xustificacións do profesorado 

ata un máximo de 24 períodos lectivos durante o curso escolar. Superadas estas, 

todas as faltas deberán ser xustificadas documentalmente. Disto dedúcese que as 

faltas por enfermidades leves que non sexan xustificadas documentalmente serán 

computadas dentro do máximo de 24 períodos lectivos. 

 

As faltas de asistencia do profesorado motivadas por situacións tales como citas 

médicas, visitas a especialistas médicos, urxencias ou análises, etc. teñen ou ben 

carácter de imprevisto, ou de indisposición ou de enfermidades leves, ou de atención a 

necesidades indefinidas, as xustificacións das cales poderán ser aceptadas polo 

director ata un máximo de 24 períodos lectivos. O concepto de deber inescusable de 

carácter público ou persoal,  ten que interpretarse de modo restritivo e debe 

entenderse como “a obriga que incumbe a unha persoa de xeito que o seu 

incumprimento será unha responsabilidade de carácter penal, civil ou administrativo”. 

Resulta evidente que a asistencia a unha consulta médica, urxencia ou análise non se 

pode catalogar dentro de este concepto de deber inescusable. 

 

Non obstante, existen determinadas circunstancias que é preciso considerar. As 

ausencias ao traballo motivadas por consultas médicas realizadas en horario lectivo, 

que poidan realizarse sen inconveniente algún en horario non lectivo, serán 
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computadas dentro do máximo de 24 períodos lectivos. No suposto contrario, é dicir, 

cando a consulta médica non poida realizarse en horario non lectivo, o Director deberá 

aceptar a xustificación de ausencia ao traballo, sen que este tempo sexa computable 

nos 24 períodos lectivos. 

 

2.1.8.- Asistencia a actividades de formación. 
 

A admisión a actividades de formación do profesorado que se desenvolvan 

dentro do horario lectivo implica autorización para asistir ás mesmas que será remitida 

á inspección e á dirección do centro segundo modelo existente. 

Ás actividades organizadas polos CFRs só poderán asistir os profesores fóra do 

seu horario lectivo. 

 

2.2.- ALUMNADO. 

 
2.2.1.- Dereitos (Real Decreto 732/1995 do 5 de maio). 
 

 Os alumnos/as teñen dereito a recibir unha formación que asegure o pleno 

desenvolvemento da súa personalidade. 

 Dereito ás mesmas oportunidades de acceso ós distintos niveis do ensino. 

 Pedir e recibir información das súas avaliacións así como da súa marcha nas 

distintas materias. 

 Dereito a que o seu rendemento escolar sexa avaliado con plena 

obxectividade. 

 Recibir orientación escolar e profesional para acada-lo máximo 

desenvolvemento 

 persoal, social e profesional segundo as súas capacidades. 

 Dereito a que a súa actividade académica se desenvolva nas debidas 

condicións de seguridade e hixiene. 

 Respecto á súa liberdade de conciencia, conviccións relixiosas, morais ou 

ideolóxicas, así como a súa intimidade no que respecta a tales crenzas ou 

conviccións. 

 Respecto pola súa integridade física ou moral e a súa dignidade persoal, non 

podendo ser obxecto de tratos vexatorios ou degradantes. 
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 Dereito á liberdade de expresión sen prexuízo dos dereitos doutros membros 

da  comunidade educativa e o respecto que merecen persoas e institucións. 

 Dereito a manifesta-la súa discrepancia respecto a decisións educativas que 

lles afecten. 

 Teñen dereito a presentarse como candidatos/as e elixir ós seus representantes 

de aula e que estes transmitan as súas suxestións. 

 

2.2.2.- Deberes: 
 

 Asistir a clase con puntualidade e participar no desenvolvemento das 

actividades docentes acadando un aproveitamento óptimo de todos os contidos 

curriculares que se desenvolvan nas distintas sesións lectivas. 

 Aportar os materiais didácticos necesarios para o desenvolvemento das 

actividades docentes. 

 Cumprir e respectar os horarios aprobados para o desenvolvemento das 

actividades do centro. 

 Comunicar e xustificar as faltas de asistencia. 

 Respectar o dereito de estudio dos compañeiros/as. 

 Segui-las orientacións do profesorado respecto da súa aprendizaxe. 

 Amosar actitudes de respecto e consideración cara a todos os membros da 

comunidade educativa. 

 Non discriminar a ningún membro da comunidade educativa por razóns de 

nacemento, raza, sexo ou por calquera outra circunstancia persoal ou social. 

 Respectar o proxecto educativo e o carácter propio do centro, de acordo coa 

lexislación vixente. 

 Participar nas actividades complementarias como unha actividade docente 

máis, sendo obrigatoria a súa asistencia á clase no caso de non realizalas. 

 Coñecer e cumprir as normas recollidas no R.R.I., colaborando na boa marcha 

da aula e do centro. 

 Coidar e manter limpos e ordenados os espazos e enseres a utilizar por cada 

un (mesa, cadeira, encerados, materiais da biblioteca, etc...) así como manter a 

hixiene nos espazos do centro (patio, servizos, aulas, etc...) 

 Comunicar ao titor/a, mestre ou membros do Equipo Directivo calquera 

altercado ou problema que poida acaecer no centro escolar. 
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 Cumprir unhas normas de elemental civismo e comportarse adecuadamente en 

todo momento nas paradas do transporte escolar e dentro dos autobuses. 

 

2.2.3.- Órganos de participación. 
 

O alumnado estará representado na vida escolar polos delegados/as dos 

distintos cursos do 2º e 3º ciclo de Ed.Primaria. 

 

A votación realizarase mediante sufraxio directo, secreto e non delegable 

durante o mes de setembro. Serán tarefas do delegado/a: 

 

 Recoller as propostas da aula e comunicárllelas ao titor/a ou membros do 

Equipo Directivo. 

 Velar polo bo clima de relación e convivencia na súa aula. 

 Propiciar o mantemento da hixiene e a orde dentro da aula á que pertence. 

 Informar de notificacións comunicadas polo titor/a ou membros do Equipo 

Directivo ó resto dos compañeiros/as. 

 

2.3.- FAMILIAS. 
 
2.3.1.- Dereitos. 
 

Para facer efectiva a súa participación na vida do Centro os pais, nais ou 

representantes legais poden: 

 

 Asociarse e manter contactos co Centro a través da súa asociación. 

 Solicitar consello sobre a orientación escolar e profesional dos seus fillos/as. 

 Aportar suxestións e iniciativas que produzan melloras na convivencia e na 

calidade do ensino. 

 Face-las oportunas reclamacións, a través das vías e procedementos 

legalmente establecidos. 

 Esixir que se cumpra correctamente a acción titorial. 

 Esixir que se atendan tódolos dereitos do alumnado. 
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2.3.2.- Deberes. 

 

Os pais, nais ou representantes legais dos alumnos e alumnas teñen pleno 

dereito a participaren na vida do Centro. Para exercer este dereito deben: 

 

 Coñecer e cumprir lo Regulamento de Réxime Interior. 

 Manter os contactos necesarios co titor/a para seren informados e colaborar no 

proceso de aprendizaxe dos seus fillos/as. 

 Cooperar co Centro para as actividades nas que sexan requiridos. 

 Colaborar co profesorado atendendo as súas orientacións para mellora-lo 

proceso educativo dos seus fillos/as. 

 Participar na actividade do Centro a través do Consello Escolar. 

 

2.3.3.- Orientacións ás familias: 

 

 As familias deben colaborar co colexio na educación dos alumnos: 

 Velando pola regularidade e puntualidade na asistencia a clase, ou a calquera 

acto escolar previamente anunciado. 

 Velando pola limpeza e aseo dos seus fillos cando acudan ao centro. 

 Procurando que os seus fillos acudan co material necesario para realizar as 

tarefas escolares. 

 Tomando co maior interese as orientacións ou consellos que o profesorado 

ofreza sobre os seus fillos, así como as cualificacións sobre o seu 

aproveitamento e conduta que figuran nos seus boletíns de notas que recibirán 

ó remate de cada avaliación. 

 Os pais/nais/titores deberán interesarse periodicamente pola marcha 

académica dos seus fillos asistindo ás reunións que se convoquen para este fin 

ou ben solicitando entrevistas co profesorado, e non vir só a final de curso 

cando ven que o seu fillo non vai promocionar ou suspendeu moitas e xa non 

hai remedio. 

 Procurarán que os seus fillos, sempre que sexa posible, teñan un ambiente 

familiar propicio para o estudio e o traballo, cun lugar axeitado para estes 

menesteres e evitando situacións pouco favorables como o exceso de 

televisión e videoxogos, falta de descanso, etc. 



PLAN DE CONVIVENCIA 

CEIP Nosa Señora de Xuvencos de Boborás 21/53 

 Cando se lle impón algunha sanción a algún alumno, os pais deben pensar que 

nunca é de forma gratuíta ou que se fixeron as cousas á lixeira, senón que algo 

hai detrás e que o profesorado actúa de boa fe e non ten interese algún en 

provocar situacións incómodas ou comprometidas para a comunidade 

educativa. 

 Calquera sanción que lle sexa imposta a un alumno deberá sempre ir 

encamiñada á súa educación e formación. Pais/nais/titores procurarán 

facérllelo comprender así os seus fillos. 

 

2.4.- OUTROS MEMBROS DA COMUNIDADE EDUCATIVA. 

 
2.4.1.- Normas xerais. 
 

O persoal non docente protagoniza xunto co profesorado, alumnado e familias a 

actividade educativa e, aínda que con distintas funcións, participa de xeito semellante 

no proceso educativo. Como norma xeral deben: 

 

 Ser respectados no exercicio das súas funcións. 

 Formular diante dos órganos de goberno do colexio as suxestións, queixas ou 

peticións que estimen oportunas. 

 Solicitar información de todo o funcionamento do centro en relación co seu 

labor. 

 Tratar con respecto a todos os membros da comunidade educativa. 

 Gardar discreción sobre as deliberacións e a problemática interna do centro. 

 Poñer en coñecemento da Dirección todo canto poida significar algunha mellora, 

así como sobre o comportamento irregular do alumnado. 

 Cumprir as normas dadas polo Concello que máis abaixo se detallan. 

 

No caso particular dos condutores e acompañantes do transporte escolar: 

 

 Responsabilizarse diante da Dirección do centro e diante da empresa de canto 

suceda no autobús dende o momento da saída do alumnado do recinto escolar 

ou dende a súa subida nas paradas. Calquera situación irregular deben poñela 

de forma inmediata en coñecemento do centro. 
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2.4.1.- Limpador/a. 
 

Entendemos que: 

1.- A dependencia e relación laboral dos/as referidos/as traballadores/as é 

exclusivamente co Concello. 

2.- Por delegación da Alcaldía, e baixo a superior xefatura do seu titular ou do 

Concelleiro do Persoal, ditos/as traballadores/as recibirán do Director do Centro as 

instrucións sobre os cometidos diarios que teñan que realizar. 

3.- O horario para prestar os servizos acomodarase ao que teña establecido o Centro. 

4.- Respecto aos traballos a realizar, relaciónanse os seguintes, sen prexuízo de 

calesqueira outros similares ou que se lles poidan encomendar, propios da función de 

limpeza: 

4.1.- Diariamente e, respectando en todo caso a duración da xornada laboral 

dos/as traballadores/as: 

 Fregado, limpeza e desinfección dos aseos, tanto dos inodoros e lavabos 

coma do chan e paredes. 

 Limpeza do chan das aulas e corredores, así coma das oficinas de máis 

utilización, mediante varrido e/ou fregado segundo proceda. 

 Baleirado de papeleiras. 

 Traslado aos contedores dos restos procedentes das tarefas anteriores. 

 Reposición de artigos de aseo (papel hixiénico, xabón, toallas e similares). 

4.2.- Semanalmente: 

 Limpeza, mediante varrido e/ou fregado, segundo proceda, das 

dependencias que non se limparon durante os días anteriores e que o seu 

estado recomende facelo. 

 Limpeza do pó depositado en mesas, cadeiras, baldas, lámpadas e outro 

mobiliario. 

4.3.- Durante os períodos vacacionais (Nadal, Semana Santa e verán), 

aproveitando a inactividade escolar, procederase á limpeza de aqueles espazos 

que non foron atendidos anteriormente, particularmente os cristais e as persianas, 

tanto polo interior coma polo exterior (neste caso sempre e cando sexa posible, 

evitando en todo momento os posibles riscos). 
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IIi.- ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE. 

 
3.1.- DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E 
EXTRAESCOLARES. 

 O xefe do equipo de actividades complementarias e extraescolares será a 

directora por ser un centro de menos de 6 unidades.  

 A principios de curso, os ciclos e/ou departamentos darán ao coordinador deste 

departamento a relación das actividades que desexan propoñer para levar a 

cabo co alumnado ao longo do curso. 

 Os responsables da actividade de que se trate (excursións, visitas, etc.) 

encargaranse da xestión económica relativa ao alumnado e familias, e 

solicitarán a cooperación que necesite do equipo directivo, profesorado, 

familias, etc. 

 O coordinador do Departamento será o/a encargado/a de contratar os 

autobuses que se precisen. 

 Durante o curso realizaranse reunións, para organizar cada celebración e cada 

unha das actividades colectivas relacionadas cos temas transversais, 

implicando ó persoal dos distintos ciclos que colaborarán con este 

departamento para esa actividade concreta. 

 

3.2.- EQUIPOS DE CICLO. 
 

 Para a designación dos coordinadores/as de ciclo, no caso de haber máis de 

un interesado/a, primará a antigüidade no centro e cuestións pedagóxicas, e a 

continuación estableceranse quendas para que todos/as teñan posibilidades de 

acceder á coordinación. 

 Revisada a programación xeral (PE) na primeira quincena de setembro, o 

profesorado de cada ciclo reunirase na segunda semana para revisar a 

programación común para o ciclo.  

 As reunións de ciclo estableceranse polo menos unha vez ao mes ou cando a 

ocasión así o requira, e o coordinador será o encargado de convocala e 

levantar acta.  
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 Na reunión de final de cada trimestre revisarase a consecución dos obxectivos 

do trimestre e as previsións para o seguinte que será incluída na acta desa 

sesión de avaliación, que se incorporará á Memoria de fin de curso. 

 A final de curso, cada coordinador elaborará unha memoria que será entregada 

á 

 dirección do Centro. 

 

3.3.- TITORÍAS 
 

 O titor é o responsable de coordinar a acción dos profesores do alumnado que 

tutela e as actividades que impliquen a participación doutro profesorado. 

 Coordina, así mesmo, a recuperación do alumnado con retraso ou as 

adaptacións curriculares, sendo polo mesmo o que convoca as reunións que 

considere oportunas. 

 O titor debe convocar unha reunión co conxunto de familias da súa titoría ó 

principio de curso se así o estima oportuno. 

 É responsable de convocar, ao profesorado implicado, ás sesións de 

avaliación, incluíndo nestas, se é preciso, tanto ó persoal de n.e.e. como ao 

equipo directivo. 

 No primeiro mes do curso os/as titores/as explicarán e comentarán co 

alumnado as normas do Plan de convivencia. 

 

3.4.- COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓXICA. 
 

A Comisión de Coordinación Pedagóxica está integrada por todo o claustro ao 

ser un centro de menos de seis unidades. Actuará como secretario un membro da 

Comisión, designado polo director e oídos os restantes membros, preferentemente un 

dos mestres de apoio a alumnos con necesidades educativas especiais.  

De entre as súas funcións saliéntanse as seguintes: 

 

 Establecer as directrices xerais para a elaboración das programacións 

didácticas dos equipos de ciclo e do plan de acción titorial, así como das 

adaptacións curriculares e dos programas de diversificación curricular incluídos 

no proxecto curricular. 
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 Elevar propostas ao claustro co fin de establecer os criterios para a elaboración 

dos proxectos curriculares e a súa aprobación. 

 Todas as reflectidas no ROC. 

 

3.5.- EQUIPO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA. 

 

A coordinación do equipo será desempeñada por un profesor/a do mesmo,  

preferentemente con destino definitivo no centro. O coordinador/a será nomeado polo 

director/a por proposta dos compoñentes do equipo por un período de dous anos 

renovables. Poden incorporarse ao traballo do equipo, para temas puntuais, outros 

membros da comunidade escolar. 

 

Ademais das competencias establecidas legalmente, será o encargado de 

programar e organizar a Semana das Letras Galegas. 

O equipo de normalización lingüística reunirase cunha periodicidade mensual, así 

como cantas outras considere necesarias. As súas actividades incluiranse na 

programación xeral anual. 

 

Son competencias do Equipo de Normalización Lingüística: 

 

 Presentar a través do claustro, propostas ó equipo directivo para a fixación dos 

obxectivos de normalización lingüística que se incluirán no proxecto educativo 

de centro. 

 Propoñer á comisión de coordinación pedagóxica, para a súa inclusión no 

proxecto curricular, o plan xeral para o uso do idioma, no cal se deberá 

especificar, cando menos as medidas para potenciar o uso da lingua galega 

nas actividades do centro e proxectos tendentes a lograr unha valoración 

positiva do uso da lingua propia e a mellora-la competencia lingüística dos 

membros da comunidade educativa. 

 Propoñer á Comisión de Coordinación Pedagóxica, para a súa inclusión no 

proxecto educativo, o plan específico para potenciar a presenza da realidade 

galega, cultura, historia, xeografía, economía, etnografía, lingua, literatura, arte, 

folclore, etc. no ensino. 
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 Elaborar e dinamizar un plan anual de actividades tendentes á consecución dos 

obxectivos incluídos nos plans anteriores. 

 Presentar para a súa aprobación no Consello Escolar o orzamento de 

investimento dos recursos económicos dispoñibles para estes fins. 

 

Son competencias do coordinador: 

 

 Colaborar na elaboración dos proxectos curriculares de etapa. 

 Responsabilizarse da redacción dos plans que serán propostos á comisión de 

coordinación pedagóxica. 

 Convocar e presidi-las reunións do equipo. Responsabilizarase tamén da 

redacción das actas de reunión, así como da redacción da memoria final de 

curso, na que se fará unha avaliación das actividades realizadas que se incluirá 

na memoria do centro. 

 Proporcionarlles aos membros da comunidade educativa información sobre as 

actividades do equipo e de todos aqueles actos e institucións culturais 

relacionados coa realidade galega. 

 

 

IV.- GOBERNO E XESTIÓN DO CENTRO. 

 

4.1.- ÓRGANOS UNIPERSOAIS. 
 

Os órganos unipersoais, que forman o Equipo Directivo, son os seguintes: 

Director/a e Secretario/a do Consello Escolar. As súas funcións, competencias, 

elección, nomeamento e cese son as recollidas no DOG 9 de Agosto de 1996 que 

serán polas que legalmente terán que rexerse. 

 

4.2.- ÓRGANOS COLEXIADOS. 
 

Os órganos colexiados son o Consello Escolar do Centro e o Claustro de 

profesores e profesoras. A regulación destes órganos colexiados de goberno está 

recollida no DOG 9 de Agosto de 1996, no Decreto 324/1996 do 26 de Xullo, no 

Decreto 92/1988 do 28 de Abril e no Decreto 7/1999 do 7 de Xaneiro, sen prexuízo 
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doutras normas concordantes que sexan de aplicación, así como das que a 

continuación se sinalan para este centro: 

 

4.2.1.- Consello Escolar: 

 

A orde do día darase a coñecer cunha semana de antelación, co obxecto de que 

os compoñentes do Consello Escolar poidan reunirse cos sectores da Comunidade 

Educativa que representan. 

 

O Consello Escolar asumirá as funcións do Observatorio de Convivencia. Este 

Observatorio de Convivencia reunirase a petición de calquera sector da comunicade 

educativa, sempre que haxa que tomar unha decisión importante que afecte á 

convivencia no Centro e cando haxa que aplicar a corrección de faltas graves ou moi 

graves. 

 

4.2.2.- Claustro de profesores: 
 

 Claustro Ordinario. Celebrarase polo menos unha vez por trimestre, e 

convocarase cun mínimo de 48 horas de antelación. 

 Claustro Extraordinario. Celebrarase cando o Director/a o dispoña, ou cando o 

pida como mínimo un terzo do profesorado. Débese convocar polo menos con 

24 horas de antelación. 

 A asistencia ao Claustro é obrigatoria, e os claustrais non poderán abandonar a 

sesión ata que o Director/a a dea por rematada, excepto por algunha causa 

plenamente xustificada e previamente dada a coñecer. 

 Na acta reflectiranse os temas tratados e os acordos alcanzados. Cando un 

claustral desexe que a súa intervención sexa reflectida literalmente deberao 

facer constar expresamente e entregar unha nota ao Secretario/a co contido da 

súa intervención. 

 O Claustro tomará os seus acordos mediante os seguintes procedementos: 

o Votación de asentimento, á proposta formulada polo Director/a ou por 

calquera claustral, cando unha vez anunciada non presente ningunha 

oposición. 
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o Votación ordinaria, levantando o brazo primeiro os que aproben, despois 

os que estean en contra e por último os que se absteñan. 

o c)Votación secreta, mediante papeleta que se entregará a medida que o 

Secretario/a vaia lendo os nomes. Esta votación será preceptiva cando 

se trate de casos con implicacións persoais para os asistentes e cando o 

solicite algún membro do órgano e o acepte o Director/a pola 

complexidade do tema. 

o Os acordos aprobaranse por maioría simple ou absoluta, segundo 

proceda. 

 

Ademais do preceptivo sobre as competencias do Claustro, establécese o 

seguinte: 

 

 Recomendación para que as candidaturas á dirección do Centro sometan o seu 

programa ó apoio do claustro de profesores. 

 As propostas que os representantes do profesorado leven ó Consello Escolar 

reflectirán o sentir do claustro de profesores. 

En asuntos e decisións importantes para o Centro o claustro será oído. 

 

V.- NORMAS DE CONVIVENCIA. 

 

 

5.1 REGRAS XERAIS BÁSICAS 

 

 Entre os deberes principais do alumno están os de estudar e  manter en todo 

momento un comportamento correcto. En consecuencia, os alumnos deben: 

 

1. Asistir a clase respectando os horarios establecidos e participar nas actividades 

académicas programadas. 

 

2. Realizar as actividades encomendadas polos profesores no exercicio das súas 

funcións docentes, así como seguir as súas orientacións e directrices. 
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3. Respectar a liberdade de conciencia, as conviccións relixiosas e morais, 

evitando calquera discriminación por razón de nacemento, raza, sexo ou 

calquera outra circunstancia persoal ou social. 

 

4. Prestar atención en clase, aproveitar o tempo de traballo e estudo, realizar as 

tarefas e non molestar aos demais. 

 

5. Coidar e utilizar correctamente os bens mobles e as instalacións do Centro e 

respectar as pertenzas dos outros membros da comunidade educativa. Se, por 

neglixencia, un alumno deteriora o material ou as instalacións postas ao seu 

servizo, avisará á administración e abonará a reparación correspondente. 

 

6. Utilizar as papeleiras para manter limpos os patios, as clases e o Colexio, en 

xeral. 

 

7. Ser ordenados e coidadosos nas súas mesas de traballo, libros e obxectos 

persoais. 

 

8. Crear un clima de respecto e silencio sempre que estean nas zonas docentes 

(clases, corredores, escaleiras), evitando canto poida molestar. 

 

9. Utilizar un vocabulario correcto e respectuoso. 

 

10. Ningún alumno poderá saír do Colexio durante o horario lectivo sen autorización 

do Titor ou do Coordinador de etapa, e sen previa solicitude dos seus pais, nos 

casos en que se xulgue necesario. 

 

11. Os alumnos utilizarán unicamente as zonas colexiais (clases, escaleiras, 

entradas, servizos, corredores, etc.) asignadas a cada etapa ou ciclo. Todos 

absteranse de entrar ou cruzar pola entrada principal do Colexio. 
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5.2 SOBRE A ASISTENZA Á CLASE 

 

1. A puntual asistencia ás clases é un medio eficaz para favorecer o rendemento 

escolar e os hábitos de traballo e responsabilidade nos alumnos. É un dereito e 

un deber. En consecuencia, toda ausencia ou todo atraso deben ser 

convenientemente xustificados por medio dun cartón ou xustificación na axenda 

escolar. E por anticipado, sempre que estea prevista a non asistencia. 

 

2. As familias evitarán que as ausencias prodúzanse por motivos leves (vacacións 

familiares, pontes non oficiais, semana da neve, etc.). 

 

3. Cando as faltas de puntualidade sexan reiteradas, sancionarase ao alumno con 

recuperación en horario extraescolar. 

 

4. Se as  faltas de asistencia son tan frecuentes que comprometen o normal 

aproveitamento escolar, (30% por materia), pódese tamén, a xuízo dos 

profesores, deixar en suspenso a avaliación de devanditas materias ata a 

seguinte avaliación. 

 

5. As ausencias de clase, así como a puntualidade, serán controladas por cada 

profesor, quen informará ao Titor do curso. Quedarán expresadas no boletín de 

avaliación como horas perdidas. 

 

 

5.3 SOBRE O VESTIR 

 

 É importante coidar o bo porte persoal e o aseo como norma de convivencia e 

tamén como proxección do colexio cara á sociedade. 

 

1. Por dignidade e respecto persoal  e en atención á boa convivencia, os alumnos 

deben asistir ao colexio convenientemente vestidos. Para iso considerarase 

como normal o vestido de rúa, podendo facer uso de roupa de sport e ou 

chándal. 
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2. Non se permite deixar á vista a roupa interior que leve posta, considerándose 

como unha falta de respecto o que así sexa. 

 

3. Para facilitar o labor dos profesores e desenvolver a súa propia autonomía, os 

alumnos de Educación  Infantil (de 3 a 5 anos) virán ao colexio con roupa máis 

cómoda. 

 

 

5.4 SOBRE NORMAS A SEGUIR EN PASILLOS E AULAS 

 

1. Non se debe correr nin gritar. 

 

2. Non está permitido que un alumno abandone a clase e asómese ao corredor ou 

as fiestras cando o profesor está ausente. 

 

3. Todos os alumnos deben dispor do material e os elementos necesarios para 

desenvolver as súas distintas tarefas escolares. 

 

4. Evitarase que os alumnos salgan sen permiso do aula durante as clases. As 

visitas ao aseo han de facerse unicamente nos tempos establecidos para iso. 

 

5. En ausencia momentánea do profesor, a clase quedará ao cargo do Delegado 

dos alumnos. No breve descanso entre unha materia e outra, hai que absterse 

de xogar, saír ao corredor, asomarse polas fiestras, alborotar, molestar, etc. 

 

6. Non está permitido ter en clase operativos ningún tipo de dispositivo electrónico 

como teléfonos móbiles, MP-3, Discman... etc. 

 

 

 O incumprimento dalgunha destas normas será considerado conduta contraria 

ás Normas de Convivencia. 
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5.5 SOBRE  NORMAS DO RECREO 

 

 O tempo de recreo  é necesario para descansar. 

 

1. Ha de tomarse no patio. Está. As zonas cubertas deben ser respectadas para a 

convivencia e expansión; pódese xogar nos lugares asignados para ese efecto. 

 

2. Ninguén debe permanecer en clase, os corredores, as escaleiras ou o vestíbulo 

de entrada antes do primeiro toque de timbre, tanto durante o recreo como ás 

entradas. 

 

3. Todos os alumnos deben permanecer no recinto do centro. Ningún alumno 

poderá ausentarse dos patios, salvo con expresa autorización e acompañado 

dun adulto. 

 

4. Débese respectar a todos os compañeiros xa sexan maiores ou pequenos, así 

como acatar as indicacións dos profesores que acompañan o recreo. 

 

  O incumprimento dalgunha destas normas será considerado conduta contraria 

ás Normas de Convivencia. 

 

 

5.6 SOBRE  NORMAS NO COMEDOR 

 

 Ao ser o comedor un servizo voluntario, entendemos que quen o usan aceptan 

as presentes normas de funcionamento: 

 

1. Os nenos de Infantil irán acompañados ata o comedor polo mestre que se atope 

na súa clase na hora anterior ao xantar. 

 

2. Os alumnos ocuparán durante todo o curso e, salvo excepcións puntuais, o 

lugar na mesa que lles será asignado, e non poderá cambiarse sen permiso. 
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3. Os alumnos deixarán os seus abrigos nas perchas. Así mesmo, deixarán as 

súas pertenzas no lugar asignado para iso. 

 

4. Está prohibido xogar nas mesas; estarase adecuadamente sentado e 

procurarase manter un ton de voz normal, sen gritar. 

 

5. Está terminantemente prohibido xogar coa comida ou os utensilios. 

 

6. Os alumnos serán puntuais para favorecer a utilización do comedor. 

 

7. En  todo  momento  serán  respectuosos  e  obedecerán  as  indicacións  dos 

monitores e o persoal responsable encargado. 

 

8. Os alumnos que utilizan o comedor non poderán saír do recinto escolar, salvo 

con expresa autorización dos seus monitores e responsables. 

 

 O incumprimento dalgunha destas normas será considerado conduta contraria 

ás Normas de Convivencia.  

 

 

5.7 SOBRE  NORMAS DE SAÚDE E HIXIENE 

 

 

1. Por respecto a todas as persoas que conviven no Centro, os alumnos haberán 

de cumprir as normas básicas de aseo, limpeza e decoro. 

 

2. Antes de comer lavaranse as mans con xabón e despois de comer cepillaranse 

os dentes. 

 

3. Todos os alumnos  han de poñer un coidado moi especial en manter as aulas 

durante todo o día nun estado de limpeza e conservación adecuados. 

 

4. Está terminantemente prohibido fumar dentro do recinto escolar, seguindo a 

normativa establecida pola Xunta de Galiza e Goberno de España. 
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O incumprimento dalgunha destas normas será considerado conduta contraria ás 

Normas de Convivencia. 

 

 

5.8 SOBRE  NORMAS DO TRANSPORTE ESCOLAR 

 

Ao ser un servizo opcional, quen o usan aceptan as seguintes normas: 

 

 O servizo do transporte escolar é organizado e dirixido pola empresa. 

 

 Os alumnos non poden cambiarse de ruta ou paradas asignadas, sen o aviso 

previo dos pais, por escrito, e a autorización da empresa e da directora. 

 

 Só poderán facer uso de devandito servizo os alumnos inscritos para ese efecto 

ou aqueles que, excepcionalmente, reciban autorización do responsable. 

 

 A inscrición neste servizo, salvo casos imprevistos, realizarase antes do comezo 

do curso e para unha duración de todo o curso. 

 

 O comportamento dos alumnos que utilicen o servizo de transporte escolar debe 

ser en toda ocasión acorde cunha boa educación cívica. 

 

Considéranse faltas por mal comportamento as seguintes: 

 

 Utilizar unha linguaxe groseira. 

 

 Proferir insultos ou gastar bromas pesadas aos compañeiros, os acompañantes 

responsables ou ao persoal da empresa transportista. 

 

 Fumar. 

 

 Maltratar o material dos autobuses.   
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 Comer  ou beber dentro do autobús, tirar papeis e, en xeral, ensuciar o vehículo. 

 

 Facer   caso   omiso  ás   indicacións  ou  faltar   ao   respecto   das  persoas 

responsables do servizo. 

 

 Non sentar adecuadamente, ou poñerse en pé, estando o autobús en marcha. 

 

 Faltar ao respecto e lesionar os dereitos dos demais nenos. 

 

 Nas paradas asignadas, entregarase aos nenos unicamente ás persoas 

autorizadas, polo que se roga aos pais que notifiquen calquera cambio na 

Secretaría do Centro.  

  

 

5.9 SOBRE  USO DAS INATALACIÓNS ESCOLARES 

 

As instalacións escolares, en horario lectivo, son para ser utilizadas polo 

alumnado. Polo tanto, salvo situacións que se estudarán no seu momento, non haberá 

persoas alleas nel. 

 

As cesións ocasionais, sempre que non alteren o normal funcionamento do 

Centro, poderá concedelas a Directora. 

 

Calquera outro tipo de cesión das instalacións seguirá a tramitación legal que se 

contempla na Orde do 22 de xullo de 1.997, no seu capítulo 3, punto 9. 

 

Calquera desperfecto que se puidera producir nas instalacións do Centro por 

calquera tipo de cesión será subsanado, e será responsable del a persoa encargada 

desa actividade, ou o solicitante da cesión. 
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5.10 SOBRE O USO DAS AULAS 

 

As aulas e os materiais que hai nelas deberán tratarse co máximo respecto. Ó 

remate das clases as mesas deberán quedar en orde e o material recollido. Tamén, de 

se-lo caso de que sexa a última clase do día, ou se os alumnos non van volver máis a 

esa aula ata o día seguinte, o profesor que estea con eles velará por que tódalas 

cadeiras estean levantadas riba das correspondentes mesas e que non quede 

colgando ningunha bolsa, mochila, etc. a rente do chan que poida entorpece-lo traballo 

da persoa responsable da limpeza do centro. 

 

Asemade, sempre que algún mestre, tanto titor como especialista, saia cos rapaces da 

aula e non quede ninguén nela, deberá sempre pecha-la porta da mesma, para que 

ningún alumno poida intuír que non hai ninguén nesa dependencia e teña tentación de 

entrar para facer algunha falcatruada. 

 

5.11 SOBRE ESTANCIA EN CORREDORES E PASILLOS 

 

Polos corredores, pasillos ou escaleiras andarase ordenadamente, en silencio e 

sen correr para non entorpecer o normal desenvolvemento das clases.  

 

Cada grupo de alumnos está obrigado a utilizar sempre as rutas de subida e 

baixada establecidas, que son as mesmas que figuran no plan xeral de evacuación do 

centro en casos de emerxencia e que deberan estar expostos en tódalas 

dependencias do centro. 

 

5.12 SOBRE O USO DA BIBLIOTECA 

 

Cada titoría poderá ter asignada unha hora á semana para uso directo da 

biblioteca se así o desexa o titor.  

 

Ao rematar a sesión de biblioteca, o mestre procurará que os alumnos deixen os 

libros ben colocados no seu lugar correspondente e as cadeiras levantadas riba das 

mesas. 
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Haberá un mestre encargado da organización e xestión da biblioteca que librará 

tres horas semanais (dependendo das necesidades do centro) para tarefas coma 

rexistro de libros, clasificación, introdución na base de datos, dinamización, alfin, … 

 

O servizo de préstamo de libros comezará no mes de outubro e rematará o 

último día de maio, sempre que sexa posible e que as condicións das infraestruturas e 

os recursos materiais e humanos o permitan. Este servizo será levado a cabo por 

alumnos, a poder ser de sexto curso e no seu defecto poderían incluírse tamén 

alumnos de quinto. O préstamo, recollida e control será levado polos encargados coa 

axuda do programa Meiga. Os alumnos previamente aprenderán a manexar tutelados 

por algún dos membros do equipo de biblioteca. Estes equipos informarán 

periodicamente, e de ser o caso, puntualmente, ao profesor encargado de calquera 

incidencia que xurda no servizo ao longo do curso (libros estropeados, falta de 

códigos, extravío, etc.) e só poderán prestar aqueles libros introducidos na base de 

datos do programa e convenientemente rexistrados. Aqueles alumnos que ao remate 

do curso non devolveran ou repuxeran libros que se lles prestaran con anterioridade 

serán incorporados a unha lista de morosos que manexarán os responsables do 

servizo de préstamo e non se lles prestará ningún libro máis ata que repoñan o/os 

libro/s que non foron devoltos. 

 

5.13 SOBRE O USO DA AULA DE INFORMÁTICA 

 

A aula de informática permanecerá pechada baixo chave en todo momento, 

salvo nos casos en que un mestre acuda cos seus alumnos. A chave recollerase en 

conserxería. 

 

Os rapaces só poderán acceder e permanecer nesta dependencia 

acompañados sempre por un mestre, que se encargará de vixiar o correcto uso dos 

equipos por parte dos alumnos; tamén no caso de que estes se conecten a internet, 

velará que non anden navegando por páxinas con contidos pouco apropiados, como 

poden ser nudez, linguaxe obsceno, sexo, violencia, etc. 

 

O ordenador da mesa do mestre, quedará reservado para uso exclusivo dos 
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membros do claustro e ningún alumno poderá acceder ao mesmo baixo ningún 

concepto. No caso en que algún mestre desexase instalar ou desinstalar algún 

software neste equipo, deberá comunicalo previamente ao coordinador TIC do centro. 

 

Se calquera mestre observa o mal funcionamento ou deterioro dalgún dos 

equipos ou a falta dalgún periférico ou elemento, deberá comunicalo canto antes á 

dirección. 

 

Os aparellos e resto de material deben ser tratados con coidado e delicadeza 

(non andar a golpes con eles, ter coidado de non toca-los cables, non tocar cos dedos 

no cristal do monitor, etc.) para asegurar unha máxima lonxevidade dos equipos. Por 

todo isto sería desexable que todos tiveran as mans ben limpas antes de manexa-los 

trebellos. 

 

Queda totalmente prohibido que os alumnos instalen ou desinstalen calquera 

tipo de software, así como modificar a configuración dos equipos (dirección IP, 

resolución, etc.). Só no caso en que o mestre encargado desexase instruílos no 

manexo do sistema operativo ou outras aplicacións, poderían modificar elementos 

secundarios como o protector de pantalla, iconos, fondos, etc. pero sempre baixo a 

supervisión do mestre e obrigando ao alumno a deixar o entorno tal e como estaba 

cando acendeu o equipo. 

 

Unha vez rematada a clase, o mestre coidará de que o apagado dos equipos se 

faga  correctamente por parte dos alumnos (Inicio->Apagar el sistema->Aceptar) e que 

non queden acendidos nin monitor nin altofalantes nin CPUs.  

 

Asemade, e por cuestións obvias de seguridade e protección da infraestrutura 

(hub, rede, terminais, ...) antes de abandonar a aula, o profesor encargado deberá 

baixar o machete para deixar sen fluído eléctrico a todo o sistema. Unha vez feito isto 

pechará a porta con chave e deixará a mesma en conserxería nese mesmo momento 

por se outra persoa necesitase acceder á aula. 
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5.14 SOBRE SERVIZOS HIXIÉNICOS 

 

Deben conservarse decorosamente todas as instalacións dos servizos tendo 

coidado de non botar obxectos que poidan atuír os desaugues, non tirar auga no chan, 

non golpear as portas, etc. 

 

Os alumnos deberán usar os servizos destinados exclusivamente para eles, e 

nunca os reservados para mestres, salvo permiso expreso dalgún mestre. Quen abra 

unha billa para lavarse, beber auga, etc. deberá pechala antes de marchar e deixar o 

lavabo limpo. Logo de miccións ou defecacións deberá tirarse sempre da cadea. En 

caso de mal funcionamento avisarase ao titor ou mestre correspondente. 

 

5.10 SOBRE O USO DO TABOLEIRO DE ANUNCIOS 

Segundo a lexislación vixente e con recordatorio incluído da Administración 

Pública, parece oportuno ditar as seguintes instrucións: 

 

 O Director coidará de que os taboleiros de anuncios e demais instalacións dos 

mesmos sexan utilizados exclusivamente para fins propios do servizo público 

docente; o seu emprego para fins distintos (propagandísticos, publicitarios ou 

referidos a declaracións ou manifestacións de coñecemento, xuízo ou vontade 

sobre cuestións alleas ao ámbito que competencialmente lle é propio), resultan, 

polo tanto, claramente ilegais. 

 

 É, así mesmo, ilegal que un centro docente recabe, recolla ou emita, por 

calquera medio ou procedemento (resolución, acordo, asemblea, consulta, 

votación, “referendum” ou similar), declaracións ou manifestacións de 

coñecemento, xuízo ou vontade sobre cuestións alleas ao ámbito que 

competencialmente lle é propio. 
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3 PROCEDEMENTO DE ACTUACIÓN 

B.-  FALTAS E SANCIÓNS. TRAMITACIÓNS DE EXPEDIENTES. 

 

Condutas contrarias ás normas de convivencia do Centro. 

1. As faltas inxustificadas de puntualidade. 

2. As faltas inxustificadas de asistencia a clase. 

3. A deterioración non grave, causado intencionadamente, das dependencias do 

Centro, do material deste ou dos obxectos e pertenzas dos demais membros da 

comunidade educativa. 

4. Calquera acto inxustificado que altere o normal desenvolvemento das 

actividades do centro. 

5. A falta de respecto ao exercicio do dereito ao estudo dos compañeiros. 

6. A actitude pasiva reiterada en actividades orientadas ao desenvolvemento dos 

plans de estudo. 

7. Os actos de indisciplina, falta de respecto, ameaza, inxuria ou ofensa non 

graves que se produzan contra calquera membro da comunidade educativa, así 

como as agresións físicas non graves entre alumnos. 

8. Uso reiterado de indumentaria inadecuada.  

9. Uso de vocabulario soez ou ofensivo. 

10. A utilización inadecuada e perturbadora de teléfonos móbiles e outros aparellos 

electrónicos no recinto escolar.  

11. Os actos causantes de sucidade. 

12. Consumo de cigarros. 

13. Os actos de coacción ou a incitación a actuar contra as normas do Colexio. 

14. A exhibición de símbolos discriminatorios ou ofensivos. 

15. A exhibición de comportamentos que poidan ferir a sensibilidade. 
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16. Causar por uso indebido danos nos locais, material ou documentos do centro ou   

nos obxectos que pertenzan a outros membros da comunidade educativa. 

17. As actuacións prexudiciais para a saúde e a integridade persoal dos membros  

da  comunidade educativa do centro ou a incitación aos mesmos. 

18. A actitude negativa reincidente no proceso de ensino-aprendizaxe.  

19. A tenencia  e exhibición de utensilios perigosos. 

20. Incumprimento das sancións impostas. 

21. A apropiación indebida de obxectos.
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CUADRO . CONDUCTAS CONTRARIAS Á NORMA. MEDIDAS CORRECTIVAS 

 

MEDIDAS CORRECTIVAS ¿QUEN? CONDICIÓNS 
- Profesor do alumno Oído o alumno e dando conta o xefe de 

estudos e titor 

a)Amoestación privada ou por escrito 

- Titor do alumno Oído o alumno 

- Profesor do alumno Oído o alumno e dando conta ao xefe de 

estudos e titor 
- Titor do alumno Oído o alumno 

b)Comparecencia inmediata ante o xefe de estudos 

- Xefe de estudios 

- Director 

Oído o alumno e dando conta ao xefe de 

estudos e titor 

- Titor do alumno Oído o alumno c)Realización de traballos específicos : horario non lectivo 

- Xefe de estudos 

-Director 

Oído o alumno e o seu profesor titor 

d) Realización de tarefas que contribúan á mellora e 

desenvolvemento das actividades no centro ou, se procede, 

- Titor do alumno Oído o alumno 
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dirixidas a reparar o dano causado ás instalacións ou ao material 

do centro ou as pertenzas doutros membros da comunidade 

educativa. 

- Xefe de estudos 

- Director 

Oído o alumno e o seu profesor o titor 

e)Suspensión do dereito a participar nas actividades 

extraescolares ou complementarias do centro 

Xefe de estudos 

- Director 

Oído o alumno, o seu profesor e o titor 

f) Cambio de grupo do alumno por un prazo máximo dunha 

semana 

- Xefe de estudos 

- Director 

 

Oído o alumno, o seu profesor e o titor 

- Consello escolar Oído o alumno g) Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases por 

un prazo máximo de tres días. Durante o tempo que dure a 

suspensión, o alumno deberá realizar os deberes ou traballos que 

se determinen para evitar a interrupción do proceso formativo 
- Director * Por delegación expresa do consello escolar 

*Oído o alumno, titor e equipo directivo 

*Oídos os pais, con levantamento de acta 

h) Suspensión do dereito de asistencia ao centro por un prazo 

máximo de tres días lectivos. Durante o tempo que dure a 

suspensión, o alumno deberá realizar os deberes ou traballos que 

se determinen para evitar a interrupción do proceso formativo. 

-Consello escolar 

- Director 

Oído o alumno 

* Por delegación expresa do C. Escolar, oído o 

alumno, titor e E. Directivo e, oídos os pais, con 

levantamento de acta. 
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CONDUCTAS GRAVEMENTE PERXUDICIAIS PARA A CONVIVENCIA 

NO CENTRO 

 

 

 Os actos de indisciplina, inxuria ou ofensas graves contra os membros da 

comunidade educativa. 

 

 A reiteración, nun mesmo curso escolar, de condutas contrarias ás normas de 

convivencia. 

 

 A agresión grave,  física ou moral, contra os demais membros da comunidade 

educativa ou a discriminación grave por calquera das razóns enumeradas no 

artigo 12.2a) 

 

 A suplantación de personalidade en actos da vida docente e a falsificación ou 

subtracción de documentos académicos. 

 

 Os danos graves causados por uso indebido ou de forma intencionada nos 

locais, material ou documentos do centro ou nos bens doutros membros da 

comunidade educativa. 

 

 Os actos inxustificados que perturben gravemente o normal desenvolvemento 

das actividades do centro. 

 

 As actuacións prexudiciais para a saúde e a integridade persoal dos membros 

da comunidade educativa do centro, ou a incitación ás mesmas 

 

 Incumprimento das sancións impostas. 
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MEDIDAS CORRECTIVAS DAS CONDUCTAS GRAVEMENTE PERXUDICIAIS PARA A CONVIVENCIA DO CENTRO 
 
MEDIDAS CORRECTIVAS QUEN OBSERVACIÓNS 
a) Realización de tarefas que contribúan á mellora e desenvolvemento 

de actividades do centro ou, se procede, a reparar o dano causado ás 

instalacións /material do centro ou ás pertenzas doutros membros da 

comunidade. 

Consello escolar -Instrución do expediente. 

-As tarefas deberán realizarse no horario lectivo. 

b) Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou 

complementarias do centro. 

Consello escolar -Instrución do expediente. 

c)Cambio de grupo Consello escolar -Instrución do expediente. 

d) Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases durante 

un período superior a cinco días e inferior a dúas semanas. 

Consello escolar -Instrución do expediente. No tempo que dure, o 

alumno deberá realizar os deberes ou traballos que se 

determinen para evitar a interrupción do proceso 

formativo. 

e) Suspensión do dereito de asistencias ao centro durante un período 

superior a tres días lectivos e inferior a un mes. 

Consello escolar -Instrución do expediente. 

-No tempo que dure, o alumno deberá realizar os 

deberes ou traballos que se determinen para evitar a 

interrupción do proceso formativo. 

-O consello escolar pode levantar a suspensión antes 

de esgotar o prazo previsto, se se produce cambio na 

actitude. 
f) Cambio de centro. Consello escolar -Instrución do expediente. 

-A administración educativa procurará ao alumno un 

posto escolar noutro centro docente. 
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GRADACIÓN DAS CORRECCIÓNS 

 

Son circunstancias ATENUANTES: 

 

 Recoñecemento espontáneo da conduta incorrecta. 

 A falta de intencionalidade. 

 A observancia dunha conduta habitual positivamente favorecedora da 

convivencia. 

 Carácter ocasional da conduta. 

 Cando tras o proceso de mediación escolar que leve a efecto, non poida 

chegarse a un acordo ou este non se poida cumprir por causas non imputables 

ao alumno infractor. 

 Outras circunstancias de carácter persoal que poidan incidir na conduta do 

alumno. 

 Aqueloutras que estableza a lexislación vixente. 

 

Son circunstancias AGRAVANTES 

 

 A premeditación e/ou a reiteración. 

 Causar dano, inxuria ou ofensa aos compañeiros de menor idade ou aos 

recentemente incorporados ao Centro. 

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

a xenofobia ou o menoscabo dos principios do Carácter Propio ou do Proxecto 

Educativo. 

 A incitación á actuación individual ou colectiva lesiva dos dereitos dos demais 

membros da comunidade educativa. 

 A alarma social causada polas condutas perturbadoras da convivencia, con 

especial   atención aos actos que presenten características de acoso ou 

intimidación a outro alumno. 

 A gravidade dos prexuízos causados ao centro ou a calquera membro da 

comunidade educativa. 

 A publicidade ou “jactancia” de condutas perturbadoras da convivencia a través 

de aparellos electrónicos ou calquera outro medio. 

 Aqueloutras que estableza a lexislación vixente. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

 

 Protocolo de actuación cos alumnos que presenten alteracións do 

comportamento  ante situacións NON favorables á convivencia no Centro 

 

 

1.  ACTUACIÓNS DO TITOR/PROFESOR: 

 

a. Coñecido o incidente, indagar en todo o que o acompaña e deixar constancia 

escrita. Falar cos alumnos (agredido, agresor/es …) . Contrastar informacións. 

 

b. Encadrar a conduta que supón alteración normal da convivencia como “conduta 

contraria” ou “conduta gravemente contraria”. 

 

 Se a catalogación é de “conduta contraria”: 

 

 Amoestar aos alumnos, deixando constancia escrita e dándolles copia desta 

amoestación. Se ademais se toma algunha outra medida, facelo constar. 

 Informar ao Titor e á directora do incidente e da actuación. 

 Se procede,  informar aos pais do alumno. 

 As condutas contrarias prescriben no prazo dun mes contando a partir da 

data da súa comisión. As correccións impostas como consecuencia destas 

condutas prescribirán  á finalización do curso escolar. 

 

 Se a catalogación é de “conduta gravemente contraria” :(segundo a apreciación 

subxectiva): 

 

 Amoestar ao alumno. 

 Trasladar a información á Dirección do Centro. 

 A directora convocará á comisión de Convivencia. 
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2.   ACTUACIÓNS DA COMISIÓN DE CONVIVENCIA 

  

 A directora, reunida a Comisión de Convivencia (=Observatorio de Convivencia) 

determina se procede ou non á apertura do expediente disciplinario. Tanto nun caso 

como noutro tomará algunha medida correctiva. 

 

a. NON PROCEDE á apertura do expediente: 

 

 Deixarase constancia escrita do incidente e da medida correctiva. 

 Falarase cos pais. 

 

b. PROCEDE á apertura do expediente: 

 

 Ser meticuloso no seguimento de todos os pasos do procedemento que se 

recolle no seguinte punto do Plan de Convivencia. 
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PROCEDEMENTO DE ACTUACIÓN 

C.-  ABSENTISMO DO ALUMNADO. 

 
 

 Os titores e titoras deberán controlar a asistencia do alumnado a clase 

diariamente.  

 

 As faltas de puntualidade tamén se controlarán e reflectirán nas listas de control 

de asistencia do alumnado.  

 

En caso de producirse reiteración de faltas sen xustificar ou de faltas de 

puntualidade seguirase o seguinte protocolo de actuación.  

 

Consideración de faltas de asistencia xustificadas . As faltas de asistencia do 

alumnado deberán ser xustificadas mediante unha das  

seguintes fórmulas:  

 

 Xustificación médica.  

 Xustificación por parte do pai ou nai ou responsable legal do menor.  

 

 En caso de non suceder ningunha das situacións anteriormente mencionadas, 

considerarase a falta como NON xustificada.  

 

 Debido á consideración da Educación Infantil como ensino non obrigatorio, as 

faltas neste ciclo non terán que xustificarse. Aínda así, os profesores de devandito ciclo 

levarán o control diario da asistencia do alumnado a fin de posuír máis datos para 

poder levar a cabo o seu labor docente.  

 

A modo de resumo e de acordo con devanditas instrucións, as actuacións do 

centro no tratamento das faltas de asistencia do alumnado non xustificadas serían as 

seguintes:  

 

 Cando un alumno some 5 faltas mensuais de asistencia non xustificadas, o titor 

procederá a citar á familia con fin de tratar o asunto.  
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 Si se produce unha reincidencia, o seguinte paso é a citación por parte do 

Director para dialogar coa familia.  

 

 O último paso que daría o centro en caso de extrema gravidade e como 

consecuencia da nosa preocupación polo alumnado sería trasladar a nosa 

inquietude aos Servizos Sociais Municipais para que interviñesen.  

 

 En calquera caso, comunicarase ás familias que o colexio realiza un control 

estrito da asistencia do alumnado a clase e que a reiteración de  faltas se comunicará 

á Delegación Territorial. 

 

 Os casos de absentismo continuado tamén serán comunicados á Delegación 

Territorial segundo o seguinte modelo: 

INFORME DE ABSENTISMO ESCOLAR 
 
ALUMNO/A:  
NIVEL: 
DATA E LUGAR DE NACEMENTO: 
PAI: 
NAI: 
ENDEREZO: 
TELÉFONO: 
 
 
 ABSENTISMO DETECTADO: 
 
 CURSO        MES DÍAS LECTIVOS  Nº     FALTAS              % 

     

 
 
RAZÓNS POLAS QUE NON ASISTIU ESTE MES AO COLEXIO: 
 
 
CONTACTOS FAMILIARES: 
 
      Ourense,       de                    2010 
 
 

O/A XEFE DE ESTUDOS 
Asdo.:         
 

REMITIR A SERVIZOS SOCIAIS DO CONCELLO                                                 
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4. MECANISMOS DE SEGUEMENTO E AVALIACIÓN DO 

PLAN DE CONVIVENCIA 

 

 

Ao Plan de convivencia daráselle difusión no Centro, usando para iso as titorías 

co alumnado, as reunións cos pais, reunións de Claustro e Consello Escolar; así 

mesmo solicitarase colaboración dos membros do Consello Escolar para a difusión do 

Plan de convivencia dentro do ámbito de actuación. De igual forma difundirase 

devandito Plan a través do Xornal escolar e Páxina Web do Colexio.  

 

 

 

5. MECANISMOS DE SEGUEMENTO E AVALIACIÓN DO 

PLAN DE CONVIVENCIA 

 

 

 Corresponde á Comisión de Convivencia (Consello Escolar) o seguimento e 

coordinación do Plan de Convivencia escolar e ao Director, e profesores nos que 

delegue esta competencia, a aplicación das normas de convivencia no centro. 

 

  A Comisión de Convivencia reunirase, polo menos unha vez ao trimestre para 

analizar as incidencias producidas, as actuacións realizadas e os resultados 

conseguidos en relación coa aplicación do Plan de Convivencia escolar. No noso 

centro incluirase dentro do orden do día das reunións trimestrais do Consello Escolar 

un punto sobre o Plan de convivencia.  

 

  Ao finalizar o curso escolar elaborarase un Informe Anual da Convivencia no 

que se avaliará o conxunto de medidas previstas e aplicadas para mellorar a 

convivencia no centro.  
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  A tal fin, o Equipo Directivo facilitará ao Consello Escolar, para a súa análise, 

información relativa á aplicación do Plan de Convivencia escolar e as normas de 

convivencia, nos seguintes aspectos:  

 

 Actividades realizadas. 

 Formación relacionada coa convivencia. 

 Recursos utilizados.  

 Asesoramento e apoio técnico recibido (Orientadores, Equipos, servizos 

externos, etc.)  

 Porcentaxe de correccións impostas relativo ás condutas contrarias e 

gravemente prexudiciais para a convivencia no centro; tipoloxía das 

condutas corrixidas e das medidas educativas aplicadas; casos de acoso 

ou intimidación detectados, etc.  

 

 

  O Consello Escolar elaborará, a partir da información facilitada polo Equipo 

Directivo, o Informe Anual de Convivencia que incorporará a avaliación do Plan de 

Convivencia escolar, e os resultados da aplicación das normas de convivencia. Este 

informe recollerá, polo menos, os seguintes apartados:  

 

a) En relación coa avaliación do Plan de Convivencia escolar: 

 Nivel de consecución dos obxectivos propostos.  

 Grao de participación dos diferentes compoñentes da comunidade 

educativa. 

 Valoración de resultados, propostas de continuidade e de mellora.  

 

b) En relación cos resultados da aplicación das normas de convivencia:  

 Análise dos problemas detectados.  

 Proposta de adopción de medidas e iniciativas que favorezan a 

convivencia.  

 

c) Anexo que inclúa a información elaborada polo Equipo Directivo. 

 

  O Informe Anual de Convivencia do centro incorporarase á Memoria anual.  
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