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1.- INTRODUCCIÓN
O Plan de Convivencia do colexio PP. Escolapios de Monforte de Lemos é o documento no
que se articula a convivencia escolar do centro, que garante unha educación no exercicio dos dereitos
e das liberdades dentro dos principios democráticos de convivencia, así como na prevención de conflitos
e a súa resolución pacífica.
Este Plan baséase nos principios e obxectivo reflectidos na lei 4/2011 de convivencia e
participación da comunidad educativa e o seu Decreto 8/2015 de desenvolvemento:
FINS E PRINCIPIOS

OBXECTIVOS XERAIS

(artigo 3 da lei 4/2011)

(artigo 12 do Decreto 8/2015)

a) A garantía dun ambiente educativo de
respecto mutuo que faga posible o
cumprimento dos fins da educación e que
permita facer efectivo o dereito e o deber
de aproveitar de xeito óptimo os recursos
que a sociedade pon á disposición do
alumnado no posto escolar.

b) Concienciar e sensibilizar a comunidade
educativa sobre a importancia dunha axeitada
convivencia escolar e sobre os procedementos para
mellorala e acadar un ambiente educativo que
permita o óptimo aproveitamento dos recursos que a
sociedade pon á disposición do alumnado.

b) A educación no respecto dos dereitos e
liberdades fundamentais, na igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e
mulleres e na igualdade de trato e non
discriminación das persoas.

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.

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.

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 liberdades fundamentais.
c) A prevención e o tratamento das
situacións
de acoso escolar mediante
medidas eficaces.

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.

d) O recoñecemento ao profesorado, en
especial aos membros
dos
equipos
directivos dos centros docentes,
das
facultades
precisas
para previr
e
corrixir
as
condutas
contrarias
á
convivencia,
así como da protección
xurídica adecuada ás súas funcións.

a) Facilitarlles aos órganos de goberno e ao
profesorado instrumentos e recursos en relación coa
promoción da cultura de paz, a prevención da
violencia e a mellora da convivencia no centro.
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e) A corresponsabilidade das nais e
pais
ou
das titoras ou titores no
mantemento da convivencia nos centros
docentes,
como
un
dos
principais
deberes que lles corresponden en relación
coa educación dos seus fillos ou fillas ou
pupilos ou pupilas.

h) Fomentar e facilitar a participación, a
comunicación e a cooperación das familias no
mantemento da convivencia nos centros docentes.

f) Promover a resolución pacífica dos
conflitos e fomentar valores, actitudes e
prácticas que permitan mellorar o grao de
aceptación e cumprimento das normas,
avanzar no respecto entre todos os
membros da comunidade educativa e a
mellora da convivencia escolar.

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, detección, tratamento,
seguimento, xestión e resolución dos conflitos que
poidan producirse no centro e aprender a utilizalos
como fonte de experiencia e aprendizaxe.
f) Facilitar a conciliación e/ou a mediación para a
resolución pacífica dos conflitos.

g) Avanzar no respecto entre todos os
membros da comunidade educativa e na
mellora da convivencia escolar.

b) Concienciar e sensibilizar a comunidade
educativa sobre a importancia dunha axeitada
convivencia escolar e sobre os procedementos para
mellorala e acadar un ambiente educativo que
permita o óptimo aproveitamento dos recursos que a
sociedade pon á disposición do alumnado.
d) Facilitar a prevención, detección, tratamento,
seguimento, xestión e resolución dos conflitos que
poidan producirse no centro e aprender a utilizalos
como fonte de experiencia e aprendizaxe.

h) A promoción da sensibilización dos
distintos sectores que interveñen na
educación
sobre
a importancia
da
convivencia como parte fundamental para o
desenvolvemento persoal e social do
alumnado.

f) Facilitar a conciliación e/ou a mediación para a
b) Concienciar e sensibilizar a comunidade
resolución
conflitos.
educativa pacífica
sobre dos
a importancia
dunha axeitada
convivencia escolar e sobre os procedementos para
mellorala e acadar un ambiente educativo que
permita o óptimo aproveitamento dos recursos que a
sociedade pon á disposición do alumnado.
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.

Na elaboración deste Plan participou toda a Comunidade Educativa segúndo o esquema elaborado
polo Equipo Directivo de Centro no que comprendía as seguintes etapas:
1.- Sensibilización.
2.- Diagnóstico
3.- Concreción do plan.
4.- Seguimento e avaliación do plan.
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Como produto deste traballo presentamos este documento que tivo como punto de partida a
elaboración dun texto que reflectira o que entende esta Comunidade Educativa por Convivencia e cuio
resultado final é:
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2.- CARACTERÍSTICAS DO CENTRO E DO SEU ENTORNO.

2.1 CONTEXTO HISTÓRICO.
O Centro atópase situado nun edificio emblemático da cidade, que mandara construír o Cardeal
D. Rodrigo de Castro para que fose utilizado como centro de ensino, uso no que se mantén dende a
chegada dos Xesuítas en 1593 ata os nosos días.
Dende a expulsión dos Xesuítas en 1767 ata 1873 foi utilizado por un colectivo formado por un
grupo de cregos seculares e algúns catedráticos laicos, que fan uso do “Método de ensinanza ou Instrución
de Mestres”. Dito método era o empregado polas Escolas Pías da Corte, así como os libros de texto que
compuxeran, e que utilizaban os PP. das Escolas Pías porque, naquel tempo, eran considerados os
mellores de España.
En 1873 toman posesión do Centro os PP. Escolapios sendo D. Jacobo Luís Fitz-James Stuart,
XIX Conde de Lemos, o responsable de dita chegada.
Durante a primeira década do século XX era o único centro de ensino co que contaba a comarca
de Lemos. Ao seu internado acudían alumnos de outras rexións de Galicia e de provincias limítrofes.
O Centro, no correr do tempo, foise adaptando ás novas necesidades da sociedade facéndose mixto e
deixando o internado no 1985.
Hoxe en día, segue servindo á sociedade de Monforte e comarca, que na actualidade goza dun
nivel socioeconómico medio-baixo.
Ofrecemos unha formación académica de 3 a 16 anos con actividades humano-cristiás,
socioculturais, deportivas e lúdicas. Todo isto está complementado con servicios de comedor e gardería,
dando así resposta ás necesidades educativas, culturais e lúdico-deportivas da zona, tal e como a
sociedade demanda e completándoa cunha formación cristiá con carácter catequético, acadando así unha
educación integral do alumno. Para todo isto baseámonos no Carácter Propio do Centro e no seu Ideario:
-

Talante calasancio.

-

Escola inclusiva.

-

Escola cristiá de Igrexa.

2.2. RECURSOS DO CENTRO.
O edificio, aínda que antigo, consérvase ben e está ben acondicionado para a ensinanza. As aulas
son suficientemente amplas e contan co mobiliario e recursos necesarios para o ensino. Están distribuídas
da seguinte forma:
EDUCACIÓN PRIMARIA (Á SUR), cos seguintes servizos: 12 aulas de educación primaria e 3 de
educación infantil, 1 de idiomas, 1 de música, 1 sala de Psicomotricidade, 1 laboratorio, 1 salón de
actos con capacidade para 220 persoas, 1 sala de profesores, 1 gabinete de orientación, 1 oratorio,
1 sala de informática, 2 despachos para departamentos e unha xefatura de estudos.
EDUCACIÓN SECUNDARIA (Á NORTE), cos seguintes servizos: ascensor, 8 aulas, 1 aula de
tecnoloxía, 1 laboratorio, 1 sala de informática, 1 salas de música, 2 aulas de idiomas, 1 aula de
educación plástica e visual, 1 aula destinada a agrupamentos específicos, 1 sala de profesores, 5
despachos dedicados a administración e servizos.
EDUCACIÓN INFANTIL (Á NORTE) situado no claustro principal con 3 aulas.
SERVIZOS COMÚNS:
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Biblioteca, cociña, comedor, parque de xogos infantís, xerencia, secretaría, conserxería, sala de
visitas, Igrexa monumental cunha pinacoteca con dous cadros do Greco e 5 de Andrea del Sarto.
Conta tamén con amplos locais para actividades extraescolares como música, debuxo, danza
galega, ximnasia rítmica e Judo. Como instalacións deportivas ten un pavillón polideportivo. Ten
ademais tres campos de fútbol regulamentarios, unha pista de fútbol sala dúas de voleibol e unha
de baloncesto. Tamén conta con dous patios interiores, con zonas cubertas e un xardín con
randeeira e material diverso para os cativos máis pequenos.

EQUIPAMENTO TECNOLÓXICO
Dúas aulas de informática unha para Educación Primaria (10 ordenadores) e outra para Educación
Secundaria (15 ordenadores) con conexión a internet por cable.
En Educación Infantil todas as aulas teñen lousa dixital e dous ordenadores para traballar os
alumnos.
En Educación Primaria todas as aulas teñen lousa dixital con conexión a internet. En 5º e 6º de
Educación Primaria contamos con dúas aulas Abalar. A aula de Inglés está dotada de lousa dixital e equipo
de sonido.
En Educación Secundaria todas as aulas teñen canóns dixitais e ordenador, as de 1º e 2º están
equipadas cos requisitos de aulas ABALAR. A aula de inglés ten lousa dixital e equipo de sonido.
No que respecta ó material didáctico é suficiente e renovase e completase anualmente.

2.3 APERTURA DO CENTRO AO CONTORNO
O Centro abre as súas portas diariamente ás 8:30 h. O período lectivo vai desde as 8:40 que entra
ESO ata as 17:30 que sae primaria. Ademáis, tanto en período de mediodía (14:15 a 15:15) e de tarde
(17:30 a 19:30) ofrecemos diversas actividades extraescolares relacionadas co deporte e a cultura (Voleibol,
Judo, Baloncesto, Ludoteca, Baile, Pintura, Teatro ...).
Somos Centro Examinador de probas de nivel de idioma Cambridge, ás que se poden presentar
tanto alumnos do centro como calquera outra persoa allea ao colexio.
Existe unha igrexa que ofrece culto diario ás 11:00 e os domingos ás 11:00 e ás 12:30. A entrada a
mesma realízase desde a fachada do edificio.
Tamén sinalar que se ofrecen visitas guiadas á parte monumental do edificio en colaboración coa
Oficina de Turismo do Concello, en horario de mañá ou de tarde.
Desde as 17:30 ata as 21:00 durante o fin de semana o centro ofrece as instalacións deportivas a
un Club de Fútbol (C.P. Calasancio) que ofrece actividade a máis de 200 nenos do Monforte desde os 4 ata
os 19 anos.
Fora do horario lectivo o Conservatorio Oficial de Música de grao medio “ADAGIO” utiliza as
instalacións para ofrecer os seus servizos desde as 17:30 ata as 22:00 h.

2.4. RECURSOS DO ENTORNO.
O noso Colexio está situado no centro urbano de Monforte de Lemos, a súa poboación oscila
arredor de 20.000 habitantes, incluíndo os núcleos rurais, pertencentes ó Concello.
A cidade de Monforte conta con:


Instalacións culturais:
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Biblioteca Municipal, Casa da Cultura, Edificio Multiusos, Museos de Arte Sacro, do
Ferrocarril e do Viño, outros monumentos visitables como Torre da Homenaxe, Pazo de
Tor...
Instalacións educativas:
o Dous Conservatorios de música (un público e outro privado que exerce o seu servizo nas
dependencias do colexio), Escola de Idiomas, Escola de Capacitación Agraria, Centro de
Educación Especial.
Instalacións sanitarias ou de apoio á terceira idade:
o Hospital Comarcal, Centro de Saúde e varias clínicas privadas, Centro de Prevención de
Adicións e de Planificación Familiar, tres residencias da terceira idade
Instalacións deportivas
o Estadio Municipal con campo de fútbol e pista de atletismo, varios parques con pistas
polideportivas repartidas por toda a cidade, piscina cuberta, club fluvial, pistas de tenis,
campo de golf, varios clubs de pádel,...
Centros de transporte:
o Estación de ferrocarril e de autobuses

Monforte tamén conta con 3 parroquias dentro da cidade, así como o resto que están diseminadas
por todo o concello.
Está aumentando o número de establecementos que dan servizo ao crecente turismo, fruto das
políticas que intentan explotar as particulares características que ofrece a Ribeira Sacra que destaca pola
súa orografía, abundancia de monumentos románicos e o cultivo dos viñedos en pendente, coñecido como
"Viticultura heroica", ademáis da importancia crecente dos tours que ofrecen visita á Riberia con catamarán
polos canóns do Sil.
Existen en Monforte asociacións culturais-recreativas de carácter privado nas que se ofrecen cursos
para asociados e non asociados de inglés, pintura, solfeo, piano, etc.
Con todos estes recursos culturais podería parecer que Monforte é unha cidade ben dotada para a
cultura, pero analizando profunda e friamente a situación dámonos conta que todos estes servizos están
infrautilizados, é dicir, que o interese e a asistencia ós diferentes actos culturais que se ofertan é escasa.
Semella que o único aspecto no que si se está a medrar e que mantén a vida da localidade é o turismo, que
cada vez ten máis importancia no mantemento do nivel económico e de poboación de Monforte. Máis ben o
que predomina é unha cultura televisiva
Nas persoas maiores o nivel medio de estudos é o de estudos primarios e a xente máis nova o de
bacharelato, cun número importante de universitarios e que maioritariamente abandonan a cidade na busca
de mellores perspectivas de traballo.

2.5.- CONTEXTO SOCIOECONÓMICO E CULTURA DAS FAMILIAS DO CENTRO.
Os presentes resultados corresponden a enquisas pasadas durante o curso académico 2014-15 e
que contestaron un 67% das familias e reflicten as seguintes características:
Son familias cun:


1 fillo 42%



2 fillos 43 %



3 ou máis fillos 10%.


Nunha pequena porcentaxe (10 %) viven con eles os avós, e nunha menor medida (2%)
están tamén presentes outros familiares (tíos, curmáns, sobriños...).

Un 81% dos familiares conviven con os dous pais o porcentaxe de familias monoparentais é
moi reducido.
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A renda familiar distribúese da seguinte maneira:


10 % gaña menos de 6500 € anuais.



21 % entre 6500 e 12000 € anuais.



17 % entre 12000 e 18000 € anuais.



36 % máis de 18000 € anuais.

Hai que aclarar que este apartado da enquisa non foi contestado por un 16%.

Lugar de residencia:


O 74% di vivir en casa propia.



O 9 % en casa de aluguer.



O 8 % na casa de algún familiar.



-O 9 % non contestaron.

Profesións:
A gama de profesión que desempeñan o 92 % dos que contestaron a enquisa distribúese da
seguinte maneira:
RAMA PROFESIONAL

% Pais %Nais

Paro

8

Sanitario

3,3121 12,162

Educación

1,5785 6,7329

Hostelería

3,7001 4,8454

Dependentes

4,9793 9,4285

Construcción

7,161

Empresario

14,142 8,0408

Ferroviario

2,2057 0

Limpeza

0,8267 2,1201

Funcionarios

7,1626 3,6604

Administrativos

3,8708 8,8893

Comerciais

6,2542 1,9644

Agrario

2,8104 1,9959
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Bancarios

2,5835 1,0714

Liberais

4,3369 4,4543

OuTros

19,352 9,544

Cultura:
O 88 % de los padres responderon á pregunta relacionada co seu nivel de estudos fronte a un 94%
das nais desprenderon os seguintes resultados:
PAIS

NAIS

Graduado incompleto

5,05825941 5,83676051

Graduado completo

19,5789346 12,6761186

Formación profesional

45,2679668 40,61608

Universiarios completos

18,4135571 34,9767528

Respecto as tecnoloxía hai máis de 1,7 televisións, 1,7 teléfonos móbiles e 1,5 ordenadores por
familia, destes últimos coa mesma media están conectados a internet.
A lingua que falan nas súas casas é dun 71% onde predomina o castelá frente a un 29% onde falan
predomínantemente galego.
Os pais din escolarizar ao seu fillo neste centro:


Por proximidade o 39%



Por calidade educativa un 40%



por ensinanza concertado un 5%



por ofertar ensino relixión 11%



Por recomendación: 5%

2.6. CARACTERÍSTICAS DO ALUMNADO
Descríbese a continuación as características do alumnado segundo os resultados da enquisa
realizada aos propios alumnos da ESO e 5º e 6º de E.P. no curso 2014-2015. Polo tanto, ha de terse en
conta que o resultado reflicte a súa propia visión e que esta pode diferir da realidade.
Neste contexto, o noso alumnado está satisfeito o moi satisfeito de estar escolarizado no noso
centro nun 87,9%, manifestando o feito de estudar por obriga só nun 20,8%.

2.6.1 Valoración das capacidades para o estudo.
Ao valorar as súas capacidades para o estudo realízase nunha escala de Moi alto ,Alto,
Baixo, Moi Baixo.
O 83,8 % do alumnado considérase capacitado para o estudo nun nivel alto o moi alto.
Algunhas capacidades en particular son as seguintes:
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velocidade lectora: preto do 85,1% se considera cun nivel alto o moi alto.



expresión oral e escrita: o 71% dos alumnos consideran que a súa expresión oral
é boa ou moi boa. E un 80% respecto a expresión escrita.



nivel ortográfico: Preto dun 25% considera que o seu nivel ortográfico é baixo ou
moi baixo.



Razoamento numérico: preto do 20,4% considéranse nun nivel baixo ou moi
baixo.



Intelixencia: preto dun 8% se consideran pouco ou moi pouco intelixentes.



Capacidade de esforzo: En torno a un 21,7% consideran que se esforzan pouco
ou moi pouco



Nivel de responsabilidade ante as tarefas do colexio: o 16,3% consideran que
teñen un nivel de responsabilidade baixa ou moi baixa.



Hábito de estudo: preto do 30,5% teñen baixo ou moi baixo hábito de estudo.



Interese polos estudos: o 20% teñen pouco ou moi pouco interese polos
mesmos.



Capacidade de organización: o 22,5% considéranse pouco ou moi pouco
organizados.

É reseñable que as valoración melloraron respecto a enquisa realizada no curso 2005.

2.6.2 Motivación para o estudo.
Preto do 85,4% dos alumnos queren ser estudiantes e non se senten obrigados polos seus
pais, tendo a maioría deles (un 89,2% aprox.) curiosidade por aprender, a pesar de que só buscan
pola súa conta cousas relacionadas cos temas que se ven na clase un. Preto dun 47,6% dos
alumnos desanímanse cando unha materia se pon difícil, e só un 8,1% consideran que o Centro non
lles ensina cousas que lle serán de utilidade nun futuro.

2.6.3 Valoración como estudiantes.
a)
Lugar de estudo: Respecto ao lugar de estudo habitual, un 68,3%( 20 puntos menos
que os de 2005) afirma contar cun sitio fixo de estudo. Este lugar é un lugar silencioso e alonxado
de ruídos nun 55,4% dos casos fronte a un 82 % no 2005.
Os alumnos que non adoitan ordear o material antes de empezar o estudo son un 32,9%,
mentres os que afirman non facelo practicamente nunca ou nunca son o 6,7%. Por outra banda, un
53% afirma estuda na cama ou no sofa, e un 30 % ás veces.
b)
Planificación: Un 21,7% admite incluir sempre todas as áreas na hora de estudo,
mentres que a maioría dos alumnos (82,2% aproximadamente) fai períodos de descanso entre
horas de estudo con regularidade.
A a metade dos alumnos (ao redor dun 52%) admite quitar horas de sono nos períodos de
exames, é só un 20,8% ten sempre un período fixo de estudo.
Por último, salientar que o 60% dos alumnos sempre fai os deberes, e cómpre destacar por
tanto que hai un porcentaxe bastante elevado dos alumnos que está pouco de acordo en incumprir
esta obriga diaria.
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c)
Estudo: Neste apartado, incluíronse diferentes variables. En primeiro lugar,
preguntóuselles aos alumnos polo tempo de estudo que dedicaban a cada materia, na que case un
30% respondeu que menos de unha hora. En canto ás horas diarias totais que os estudiantes
dedican ao estudo –sen incluír clases particulares-, estas distribúense da seguinte maneira:
TEMPO DEDICADO AO ESTUDO

% DE ALUMNOS



Ningunha hora

4,2%



Menos de unha hora

20,4%



Unha hora

30%



Dúas horas

30%



Máis de tres horas

15,4%

En canto ás horas diarias que se dedican á asistencia a clases particulares, arredor dun
45,4% afirma que non dedica ningunha.
Por outra banda, case un 66,3% considera que o tempo que dedica ao estudo é suficiente.
Do mesmo xeito, un 44,6% dos alumnos consideran que o tempo que vai a clases particulares é
suficiente.
No que fai á axuda que reciben para ir ben nos estudos, preto dun 32% respondeu que da
nai, 24 % clases particulares mentres que un 21% afirma non recibir axuda ningunha.
A respecto da utilización de distintas ferramentas para o estudo, a meirande parte do
alumnado non adoita utilizalas. Deste xeito, os alumnos responderon que empregan nada as
técnicas de estudo 12,5%-, esquemas 12,9%- ou resumes 11,3% mentres que constantemente un
49,6%, 49,2% e un 57,1 % respectivamente..
Á hora de preparar un exame, preto dun 47,1% afirma estudar desde unha semana antes
polo menos, case un 44,6% di que sempre procura durmir oito horas a noite anterior, preto dun
79,2% sempre pensa o que vai poñer antes de contestar e, por último, un 53,3% sempre pregunta
dúbidas ao profesor.
d)
Papel dos pais nos estudos: Nesta sección, arredor dun 68% (88% no 2005) di que
os seus pais sempre se interesan polos seus estudos. Responderon tamén á opción de “sempre”
nos seguintes casos: conto coa colaboración dos meus pais –preto dun 54,8% (77% no 2005)-, os
pais controlan o tempo de estudo -27% (44% no 2005)-, os pais están informados do que fai na
clase –aproximadamente un 56,3 %(83% no 2005)- e un 46 % fala cos seus pais do que fai no
colexio.
e)
Tempo libre e aficións: A práctica totalidade dos alumnos do centro (preto do 87%)
afirman ver a tele a diario. Un 17,5( 33% no 2005) do total de alumnos afirman adicarlle dúas horas
en adiante. Por outra banda, un 21,3% dos alumnos aseguran non ler nada en absoluto a diario, e
un 61% adícanlle menos de unha hora diaria a esta actividade.
É reseñable o numeroso tempo adicado a saír cos amigos: un 21,7 (8,33% en 2005) afirma
non saír con eles todos os días, mentres que máis do 31,7% saen cos amigos a diario máis de dúas
horas en adiante.
En canto ao tempo investido en tarefas de ocio empregando o ordenador persoal
distínguese o tempo investido en xogos do correspondente á navegación en internet ou Chat. Un
21,3% dos alumnos asegura non empregar o seu ordenador para chatear/navegar, mentres que un
35% afirman o propio en canto aos videoxogos.
Por ultimo, preto da mesma porcentaxe (un 7,1% frente a un 20 % do 2005) aseguran non
practicar deporte algún a diario.
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f)

Imaxe que teñen de si mesmos:

Neste apartado tivéronse en conta 10 aspectos que reflicten a súa personalidade,
chegándose aos seguintes resultados globais:


timidez: un 36,8% considéranse tímidos


intelixencia: o 72,4% considéranse intelixentes, só o 7% restante se
consideran a si mesmos pouco intelixentes.

Nerviosismo/excitabilidade: a metade dos alumnos se consideran nerviosos
ou excitables. A outra metade se considera tranquilo ou estable.

Rebeldía: o 22,4% (40% no 2005) se considera rebelde, mentres que un
(40,4% frente a un 57% no 2005) se considera dócil.

Responsabilidade: Preto do 70% dos alumnos enquisados se consideran
responsables.

Seguridade e independencia: O 63,2 frente un 75% no 2005 dos alumnos de
novo afirman ser independentes/seguros.

Trato cos demais: O 74,6 % frente a un 85,90% no 2005 aseguran coidar o
trato cos demais.

Confianza: O 58,8% frente a un 71,79% no 2005 dos alumnos son confiados
en si mesmos.

Dominancia: Un 28% frente a un 52,56% no 2005 se consideran
dominantes, mentres que o 27% se ven máis ben sumisos.
Solidariedade: O 86% frente a un 90,38% no 2005 do rapaces din ser solidarios.

2.7. CARACTERÍSTICAS DO PROFESORADO
O claustro de profesores está formado por 39 membros dos cales 6 imparten docencia na etapa de
Educación Infantil, 17 en Primaria e 16 en Secundaria. 29 profesores teñen xornada completa, 5 tienes 20 o
más e el resto tienen 15 o menos dos cales 2 son Escolapios. A antigüidade media en el centro es 12,82
siendo 36 años la que más experiencia tiene en el colegio. De estos datos pódese concluir que somo un
claustro moi estable que da continuidade ao noso Proxecto Educativo e que permite programar a largo e
medio prazo.
A distribución por sexos é 27 mulleres e 12 homes. No que respecta a idade media é de 42,5 anos e
no ano 2016 a distribución por idades e a seguinte:
Hasta 30 anos (incluído): 3
De 30 a 40 anos (incluído): 8
De 40 a 50 anos (incluído): 17
De 50 a 60 anos (incluído): 9
Máis de 60 (no incluído): 2

A formación académica do profesorado distribúese da seguinte maneira:
MESTRE PREESCOLAR: 7
MESTRE E.X.B. / PRIMARIA: 18
MESTRE E.X.B. CIENCIAS: 2
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MESTRE E.X.B. CIENCIAS HUMANAS: 1
MESTRE INGLÉS: 6
MESTRE FRANCÉS: 1
MESTRE EDUCACIÓN MUSICAL: 2
MESTRE EDUCACIÓN FÍSICA: 3
AUDICIÓN E LINGUAXE: 1
LICENCIADO EN PSICOPEDAGOXÍA: 2
LICENCIADO EN HUMANIDADES: 1
LICENCIADO EN EDUCACIÓN FÍSICA: 2
LICENCIADO EN FILOSOFÍA E LETRAS: 1
LICENCIADO EN FILOLOXÍA HISPÁNICA: 2
LICENCIADO EN FILOLOXÍA INGLESA: 2
LICENCIADO EN FILOLOXÍA ROMÁNICA: FRANCÉS: 1
LICENCIADO EN BIOLOXÍA: 1
LICENCIADO EN ECONÓMICAS E EMPRESARIALES: 1
LICENCIADO EN TELECOMUNICACIÓNS: 1
LICENCIADO EN CIENCIAS (FÍSICAS): 1
LICENCIADO EN BELAS ARTES: 1
LICENCIADO EN XEOGRAFÍA E LETRAS: 1
LICENCIADO EN TEOLOXÍA: 2
GRADO SUPERIOR MÚSICA: 1
Somos un Claustro con inquietudes en el campo de la investigación e de la actualización
pedagógica e didáctica, en constante formación para adaptarnos ás novas metodoloxías, lo que sen dubida
añade un grado de calidade á acción educativa.
No plano da actualización pedagóxica, convén sinalar que, ademais dos cursos, congresos e
seminarios nos que, a título personal, participan os profesores, o grupos de ellos, o Claustro no seu
conxunto emprendeu, desde fai 4 anos, planes de formación no propio Centro encamiñadas a actualizar a
nosa labor educativa como por exemplo: Estimulación Temprana, Intelixencia Múltiples, Lateralidade,
Pedagoxía do pensamento, Proxectos de comprensión, Mapas mentais, Rubricas, Rutinas do pensamento,
Aprendizaxe cooperativo.
No que respecto a formación Relixiosas e Humana todos os docentes durante os tres primeiros
cursos realizamos unha formación Inicial organizada pola Orden para darnos a coñecer a súa historia,
Carisma e Proxecto Educativo. Anualmente organiza sesión de formación para o resto de docentes co fin de
reflexionar sobre a nosa labor educativa no ámbito da Fe e os valores, por exemplo (Dialogo Fe-Ciencia,
Antropoloxía, etc...).
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3.- ESTADO DAS RELACIÓNS E DA PARTICIPACIÓN NA VIDA DO CENTRO.

3.1. SEGUNDO OS ALUMNOS.
A seguinte información obtense do análise dunha enquisa realizada polo Observatorio Galego da
Convivencia e que responderon 235 alumnos do centro.
AMIGOS
Respecto ao bos amigos se distribúen da mesma maneira dentro da clase como fora dela o cal
implica que se potencian as boas relacións dentro da aula como do colexio. É destacable que non hai
ningún alumno que diga non ter amigos dentro do colexio.
COIDADO INSTALACIÓNS
Un 87% cree que o colexio está ben coidado e un 12% manifesta que é mellorable. O maior problemas
respecto ao coidado do material é as pintadas nas mesas, seguido do lixo no chan. De forma puntual outros
problemas son: Roubase material, rompese material da clase, o chan do comedor remata cheo de lixo, non
se respetan a cousas de cada quen e dananse as instalacións , todas elas con 2,1 % (1 alumno)
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.
A mitade dos alumnos creeen que os conflitos de convivencia no centro resólvense falando entre
todos, en privado co consello dos profesores.
Algo máis da cuarta parte dos alumnos creen que é a orientadora ou equipo directivo quienes
resolven os conflitos e unha cuarta parte considera que se resolven con sancións.
En 20% e 10% considera que se soluciona chamando as familias, escoitando para cambiar normas,
mandando ao director ou xefe de estudos e so un 10% cree que se deixan pasar.
Practicamente ningún cree que abran partes.

CONDUCTAS QUE SE DAN NO CENTRO

POSITIVA
Un 80% dos alumnos din aplicar todas as actitudes positivas suxeridas agás Evitar que traten mal
aos demais que non chega ao 70 % polo que un 25% non fai nada para que non traten mal a algún
compañeiro.
1. Atender as explicacións
2. Axudar a algún compañeiro/a nas tarefas de clase.
3. Cumprir as normas
4. Evitar que traten mal aos demais
5. Facer as tarefas que nos mandan
6. Obedecer e respectar aos profesores/as
7. Respectar o horario das clases
8. Traballar en grupo

NEGATIVAS
As actuacións negativas realizadas bastantes ou moitas veces son:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Chegar tarde a clase cun 21%
Interromper, molestar e non deixar dar a clase ao profesorado: 20 %
Insultar: 18%
Dicir mentiras ou rumores: 17%
Non ter coidado coa limpeza persoal: 17%
Faltar a clase sen causa xustificada un: 15%.
Poñer alcumens ou rirse doutra persoa 15%

Destas faltas estamos por enriba da media galega en Chegar tarde a clase (19,1%) e Faltar a clase
sen causa xustificada (13,1%).
As condutas negativas con menos porcentaxe que nunca se realizan son:
1.
2.
3.
4.

Chegar tarde: 25,5%
Interrumpir, molestar e non deixar dar a clase ao profesorado: 37,9%
Poñer alcumes ou rise doutra persoa: 39,6 %
Insultar e rumores e mentiras: 40%

ESPAZOS ONDE SE PRODUCEN OS PROBLEMAS DE CONDUTA
O lugar onde se producen máis problemas de conduta é o recreo: 60 %
Os seguintes lugares rondan todos por enriba o 40%:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nos corredores
Nos arredores do centro
Nos intercambios de clase
Ao entrar ou saír do recinto do centro
Ao entrar ou saír da clase
Durante as clases

CONDICIÓNS DE PRESUNTA VITIMA
UN 11% dos alumnos dicen haber padecido algunha coduta negativa, acoso, agresión ou falta de
respecto. Os agredidos reaccionaron maioritariamente pidindo ao agresor que lles deixara en paz sentíronse
triste ou abatidas e sentíronse mais seguras cando lle axudaron (por enriba dun 40%). Outro 38% intentaron
resolver o problema falando ou pedindo axuda aos seus amigos. So un 11% defendéronse atacando.
A amioria dos comportamentos negativos dase entre os alumno da mesma clase (69,2%)
CONDICIÓNS DO PRESUNTO AGRESOR.
Só un 3,8% (9 alumnos) recoñece que cometeu algunha conduta negativa. A sanción que máis se
repite é quedarse sen recreo e aviso a familia.
SOBRE AS DECISIÓNS QUE SE TOMAN NA CLASE OU NO CENTRO.
As dúas respostas máis valoradas son: digo a miña opinión na clase, en presenza do profesorado
titor (43%) e digolle a miña opinión directamente ao profesorado.
As outras opción que non saen practicamente valoradas ten que ver con que non din a súa opinión
porque non cren que vaian a facer caso (4,7%), por que non interesa (2,6%) ou por que non lla pedimos
(6%). A figura do delegado tampouco a ten en conta pois so un 7% recurre a el.

3.2. SEGUNDO AS FAMILIAS.
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A seguinte información obtense do análise dunha enquisa realizada polo Observatorio Galego da
Convivencia e que responderon 40 familias.

ESTUDOS NO FUTURO
O 82,5% das familias gustaríalles que os seus fillo remataran unha carreira universitaria e un 12,5
un ciclo de FP de Grao Superior.
CONVIVENCIA
Un 57% cree que a convivencia no centro mellorou e un 17,5 % cree que empeorou. Un 87,5 %
considera que non existen ou hai de forma puntual problemas de convivencia e outro 10% considera que si
hai.
Un 87% considera que normalmente se coida o material e as instalacións.
PARTICIPACIÓN ACTIVA NA VIDA DO CENTRO.
A maioría dos pais teñen as seguintes actitudes respecto a vida do centro:
1.
Falan a diario con el/ela sobre como lle foi o día no centro (97%)
2.
Creo coñecer ben ao meu fillo/a (95%)
3.
Falan a diario con el/ela sobre temas variados. (92,5%)
4.
Acuden ao centro cando se lles convoca. (92,5%)
5.
Amosamos interese polo noso fillo/a no referente ao seu comportamento (92,5%)
6.
Amosamos interese polo estudos do noso fillo/a e facemos un seguimento continuado da
súa evolución escolar. (92,5%).
7.
Coñezo o tempo e os recursos electrónicos e dixitais que utiliza o meu fillo ou filla.
8.
O centro ten medios para transmitir a información ás familias por diferentes vías.
Ninguen dos que contestaron a enquisa non apoia as decisións que toma o titor sobre o
comportamento dos seus fillos e todos recoñecen estar informados dos eventos especiais qeu se realizan
no centro.
O 87,5 % está satisfeito co colexio.
O 92,5% dos pais din que os problemas dos seus fillos con compañeiros da clase os solucionan
falando e pedindo información ao profesor/a-titor/a ou Falando con seu fillo/a. Hai que destacar que un
37,5% tamén recoñece solucionalos falando cos pais do compañeiro con quen tivo problemas.

CONDICIÓN DE PRESUNTA VÍTIMA
O 7,5 % dos que responderon recoñecen que o seu fillo foi vítima e o 92,5 restantes non foron nin
vítima nin autores ou coautores. Das vítimas as amenazas máis sufridas foron Agresións verbais, ameaza
ou insultar. Tamén foron mencionadas Agresións físicas, mentiras ou rumores utilizando TIC.

3.3. SEGUNDO OS PROFESORES.
A seguinte información obtense do análise dunha enquisa realizada polo Observatorio Galego da
Convivencia e que responderon 28 profesores.
Respecto a documentación que coñecen os profesorados hai que destacar que un 17.9% saben
que existe unha comisión de convivencia e un 75 % que existe un plan xeral de atención a diversidade.
Dos titores hai un 33% que no coñecen a existencia do RRI, PAT, Plan de Convivencia ni PEC.
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CONVIVENCIA
Un 74% dos profesores contestan que a convivencia mellorou e un 3,6% empeorou de xeito
alarmante esta persoa pertence a ESO.
Un 89% cree que non hai problemas de conduta ou de forma puntual e unha persoa si cree que hai
problemas de convivencia.
A opinión do profesorado respecto os aspectos que influen no clima escolar son:
1.
Abordar a convivencia dende a prevención: 92,9
2.
Favorecer unha maior participación do alumnado na solución de problemas: 92,9
3.
Desenvolver en todos os membros da comunidade educativa adquirir habilidades e
competencias sociais: 89,3%
4.
Traballar as normas de convivencia e os dereitos e deberes na acción titorial: 89,3%

INSTALACIÓNS
Prácticamente todo o profesorado cree que se coidas os materiais e instalacións. (96%).

PROTOCOLOS
Os profesores creen que os seguintes protocolos poden contribuir favorablemente a mellorar a
convivencia:
1.
Normas de convivencia con todos os grupos (PAT): 96,4 %
2.
Protocolo de absentismo: 92.9%
3.
Dereito e deberes do alumnado con toods os grupos (PAT): 85,7%
4.
Modelos de rexistros de incidncias ocorridas no centro coas correspondentes medidas que
compre: 80,1%
5.
Solicitude de asesoramento do Departametno de orientación na xestión de conflitos: 82,1 %
6.
Plan de acollida para a chegad de novos integrantes: 78,6%
7.
Orde nas entradas e salidas do centro, así como no comedor: 75%

SOLUCIÓN DE CONFLITOS
As medidas que os profesores creen máis axeitadas para resolver conflitos:
1.
2.
3.
4.

Dialogando para intentar chegar a acordos: 100%
Chamando ao pai/nai/titor legal : 89,3%
Tratando o conflito entre todos (titor, profesorado, xefe de estudos e alumnado): 78.6%
Dando consello aos alumnos: 75%.

RELACIÓN COAS FAMILIAS
As accións máis valoradas polos profesores neste ambito son:
1.
Escoitan ao profesor e chégase a acordos de actuación: 71,4%
2.
Amosan interese polos estudos dos seus fillos/as e fan un seguimento continuado da súa
evolución escolar: 57,1%
3.
Amosan interese polos estudos dos seus fillos/as só no refente aos resultados finais que
reflicten as notas: 46,4%
4.
Recorren á dirección cando non hai acordo co profesor: 42,9%
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SOBRE A IMPORTANCIA DAS SEGUINTES CAUSAS NA CODUTA DO ALUMNADO
Os factores que os profesores consideran que influe nas actitudes negativas dos alumnos son:
Contexto social: 85,8%
Problemas familiares: 85.7%
Características da personalidade do alumno: 78,6%
Aumento da tolerancia na sociedade: 64,3%

3.4. PRINCIPAIS CONFLITOS OU ALTERACIÓN DA CONVIVENCIA E ACTUACIÓNS QUE SE
REALIZAN NO CENTRO PARA RESOLVERLOS.

INFANTIL
Os conflitos máis habituais na aula débense a que non saben respectar quendas nin espazos:
todos queren falar de primeiros e ser escoitados de primeiros (o mesmo ocorre co lugar que ocupan ou con
obxectos que posúen) e cando non é así ás veces hai un conflito que se soluciona coa figura do adulto,
neste caso é a profe quen media escoitando a versión de ambos, explicándolles a situación,
recordándolles as normas de clase e se a situación o require irá ao recuncho do pensamento, onde
hai unha cadeira na que se lle invita a pensar no que fixo. Cando xa o pensou, pedirá perdón a toda a clase
e entre todos perdoarémoslle. Este tipo soe ser o máis común. Hai outro tipo de conflictos que obedecen ao
comportamento individual con algún tipo de agresividade; cando é así tratamos que solucionalo na clase,
comunicarllo a súa familia para traballar en equipo e se é necesario xa se pide axuda a Orientación.
Dende o principio de curso faise especial fincapé en fomentar un clima adecuado entre os alumnos
na aula, tratando de ver alumnos dominantes, agresivos, os que quedan illados para conseguir un clima de
igualdade, mediante o diálogo, a oración da mañá, titorías, observación directa ou no momento que xorda.
Trátase máis de prevención que de tratamento de conflitos propiamente ditos.

1º-2º PRIMARIA
CONFLICTOS:
Debemos preguntarnos: Que entendemos no noso ciclo por conflitos? Máis que conflictos, podemos
falar de situacións que xeneran entre os alumnos discrepancia de opinión e que derivan, en ocasións, en
reaccións que se deben evitar como:
-

Pelexas pola organización na fila.

-

Empurróns.

-

Patadas.

-

Insultos.

-

Palabrotas.

-

Desputas polo material.

-

Non deixar xogar a un compañeiro.

CÓMO DAMOS SOLUCIÓN NO PRIMEIRO CICLO AOS CONFLITOS QUE POIDAN XURDIR:
Tratamos de mellorar o clima de convivencia xeral da aula a través do diálogo. Dada a idade do
alumnado, hai que dar importancia ao diálogo a comunicación aberta a expresión e dominio de emocións
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relacionadas, todas elas, coa frase “Imos facer as paces”.
Dende os primeiros anos de vida, os nenos desenvolven dous sentimentos importantes: AUTOESTIMA e

COMPETENCIA.
Os nenos deben sentirse capaces de resolver algunhas cousas por eles mesmos, xa que axuda
moito que eles se sintan valiosos e competentes. O neno debe sentirse querido respectado, por iso o deber
do mestre será actuar como mediador para que os rapaces solucionen o conflicto por sí mesmos.
Podemos resumir como axudar aos nenos a solucionar un conflicto en cinco pasos:
1. Saber o que ocorreu.
2. Formular o problema.
3. Axudar a atopar solucións.
4. Pensar nas consecuencias.
5. Tomar decisións, posibles solucións.
Outra forma de prever e solucionar conflictos son as titorías, nas que se traballa a importancia da
comunicación, a empatía, a importancia de escoitar ao que temos o lado, etc… É dicir, todas aquelas
habilidades básicas de mediación.
Ademáis, a implicicación das familias axuda a solucionar este tipo de problemas sempre que se
acostume aos nenos, desde idades tempranas, a empregar o diálogo como premisa fundamental para
solucionar calquera problema.
Cando os nenos cometen unha falta que non pode solucionarse co diálogo entre eles
mediación do profesor entón terá unha sanción que se reflectirá no rexistro correspondente.

ou coa

3º - 4º PRIMARIA
1. Principais conflictos que aparecen:


Conflictos típicos que xurden nos recreos como insultos, patadas (fútbol), etc.



Grupiños de nenos ou nenas.

Normalmente non hai conflictos graves. Os que van xurdindo, normalmente, soluciónanse sen chegar ás
sancións.


Primeiro fálase cos alumnos.



Segundo, de persistir a conducta chámanse ás familias.

2. Sancións:


Falta de material: cada falta repercute negativamente na nota de actitude. De persistir a
conducta contactaríase cos país.



Falta de deberes: cada falta repercute negativamente na nota de actitude. De persistir a
conducta contactaríase cos país.



Mal comportamento: se o mal comportamento se dá dentro da clase, constará a falta como
comportamento negativo e repercutirá na nota da materia. Se o mal comportamento é no
recreo, dependendo da gravidade do acto imporase un castigo ou outro (sen xogar, traballo
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social á hora do recreo, tarea extra…). Infórmase aos país mediante plataforma educativa,
axenda, teléfono, etc.

5º - 6º PRIMARIA
CONVIVENCIA NO CENTRO:






A opinión dos profesores sobre a convivencia no centro, é que, salvo en casos puntuais, non se
atopa nada significativo que debamos reseñar en canto a problemas de convivencia.
O máis chamativo, é que os rapaces chegan á escola con importantes carencias de normas e
valores (respeto, civismo, urbanidade…) que eran ensinados no fogar por parte da familia.
Estamos a ver que as familias non lle dan a importancia debida nos casos en que informamos de
incidencias relacionadas con comportamentos e actitudes. Hai unha preocupación excesiva polo
académico e non así polos aspectos actitudinais e de convivencia; neste aspecto volcan toda a
responsabilidade no colexio.
Actualmente, disfrutan de melloras materiais e privilexios que intentan suplir unha dedicación que
nalgúns casos é inexistente nas casas.

CONFLICTOS MÁIS COMÚNS QUE HAI NO CICLO.





Falta de respecto entre compañeiros (insultos, burlas…)
Pelexas e enfrentamentos sobre todo á hora de xogo libre (recreos…)
Falta de cumplimento dalgunhas normas básicas, maiormente ás saídas e entradas da aula
(pavillón, saídas, corredores,…)
Problemas á hora do comedor, que repercuten na convivencia.

SOLUCIÓNS E RESPOSTAS ANTE OS CONFLICTOS.









Abordamos temas de convivencia e normas nas titorías con alumnos, nos momentos en que se ve
necesario.
Información á familia.
Diálogo cos implicados.
Reflexións en solitario sobre as accións realizadas.
Servicios comunitarios á hora do recreo, fóra do horario escolar…
Traballo extra.
Imposibilidade de asistencia ás actividades complementarias.
Aplicación do RRI.

ESO (curso 2015-16)

LEVES

1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre TOTALES.

Retrasos

13

9

21

43

Deberes, material

17

9

17

43

Agresións,... non graves.

2

1

1

4
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Discriminación non grave.

0

0

0

0

Desafio, falta respeto... non grave.

7

3

5

15

danos material non grave.

2

1

0

3

Actos perturben non gravemen.

234

219

310

763

Actos saude non grave.

0

0

0

0

Portar obxecto, sustan, ... saude ou integridade. 0

0

0

0

Retirada do móvil

1

2

1

4

Demáis condutas tipificadas.

0

0

2

2

GRAVES

1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre TOTALES.

Agresión, inxurias, ofensa

2

0

0

2

Discriminación

0

0

0

0

Desafio, falta respeto... autoridade.

1

2

1

4

Grabacións.

0

0

0

0

Acoso

0

0

0

0

Falsificacións

0

0

0

0

Danos material

0

0

2

2

Actos pertuben gravemente

0

1

2

3

Actuacións prexudiciais saude.

0

1

0

1

Portar substancia.... saude ou integridade.

1

0

0

1

Negativa entregar obxecto.

0

0

0

0

Reiteración faltas leves.

1

0

0

1

Incumprimento sancións.

0

0

0

0
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As sancións correspondentes ás faltas anteriores van desde o envío de tarxeta a casa, entrevista
cos pais, traballo social ou hora de estudo os mércores e xoves pola tarde, acompañadas do aviso aos
pais, retiro de lambetadas ou do móbil no seu caso, reparar o dano causado ao material, limpar no momento
ou despois de clase.
As faltas graves foron sancionadas coa suspensión de dereito a actividades complementarias,
suspensión do dereito a clase por un periodo inferior a tres días e cambio de grupo en determinadas horas.

4.- OBXECTIVOS ESPECÍFICOS.
1. Promover a formación permanente do profesorado en temas relacionados coa convivencia.
2. Recoller nas normas de organización e funcionamento do centro (NOF) accións ou propostas de
mellora da convivencia nos distintos espazos do centro (especial atención aos accesos, patios de recreo,
zonas de xogo, servizos etc.), así como nos momentos de maior actividade (entradas, saídas, cambios de
clase, recreos etc.).
3. Coñecer a existencia das posibles problemáticas relacionais que existen na comunidade
educativa (alumnado-familias-profesorado).
4. Establecer
vías
de
sistematización
das actuacións en materia de convivencia que se
desenvolven no centro.
5. Revisión e adaptación dos documentos de organización e de xestión de xeito que
favorezan o clima de centro.
6. Elaborar de forma consensuada as normas de convivencia do centro e de aula.
7. Favorecer o traballo en grupo e o traballo cooperativo como metodoloxías nas que se
potencia o respecto e a solidariedade entre o alumnado.
8. Promover unha cultura de resolución pacífica de conflitos baseada no diálogo.
9. Propoñer actuacións que fagan que as aulas e os centros sexan lugares de aprendizaxe e
práctica da convivencia.
10. Deseñar mecanismos que faciliten a análise das causas e das consecuencias das problemáticas
detectadas, así como a prioridade na súa resposta.
11. Elaborar protocolos de notificación e actuación ante distintas situación contrarias á convivencia
(disrupción, violencia de xénero, agresións verbais, acoso escolar...).
12. Crear, formar e manter un equipo plural de mediación estable no centro, integrado por persoas
representantes dos distintos sectores da comunidade.
13. Formar os diferentes membros da comunidade educativa en habilidades comunicativas e de
relación: a linguaxe asertiva.
14. Prever, no plan de convivencia, as propostas de mellora da convivencia desde a perspectiva dos
diferentes compoñentes da comunidade escolar (alumnado, profesorado, familias e persoal de
administración e servizos).
15. Elaborar de forma consensuada as normas de convivencia do centro e de aula.
16. Establecer as liñas básicas de colaboración e comunicación con outras institucións que contribúan á
mellora da convivencia no centro: concello, benestar, sanidade, xustiza, igualdade… e con outras
organizacións non oficiais (ONG, fundacións...).
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5.- ACTUACIÓNS E MEDIDAS PARA FAVORECER A CONVIVENCIA.

5.1 NA ORGANIZACIÓN E PLANIFICACIÓN XERAL DA ACTIVIDADE DOCENTE.
Con relación ás actuacións de organización e planificación xeral da actividade docente, conectadas
coa formación da convivencia e resolución dos conflitos escolares, propoñemos no noso Centro o seguinte:

OBXECTIVO 1: Facilitar a acollida para o novo alumnado e para as súas familias
Medidas:


Xornada de Acollida con actividades de presentación e coñecemento no primeiro día de
curso



Xornadas de adaptación en Infantil 3 anos (mes de setembro)



Reunións conxuntas por titoría con familias na primeira semana de curso (infantil 3 anos
antes de empezar as clases), para tratar temas xerais de organización de aula e centro.
No caso de alumnos que se incorporan xa empezado o curso, acollida por parte do titor e
orientador, realización de cuestionarios iniciais e reunión coa familia.



Facilitar documento resumen con normativa xeral do Centro.

OBXECTIVO 2: Facilitar o cambio de etapa educativa
Medidas:


No paso de Infantil a Primaria faise unha visita por parte do titor a todas as dependencias
da nova etapa o primeiro día de curso.



No paso de Primaria a ESO esa visita realízase cando aínda están en 6º e acompáñase
dunha charla dada pola Orientadora.



Charlas informativas de alumnos e profesores ó alumnado de primaria.

OBXECTIVO 3: Implicar o alumnado na concreción das Normas de Convivencia dentro da aula
Medidas:


A partir das Normas de Convivencia xerais para todo o Centro, os alumnos/ás de cada
aula, dirixidos polo titor, concretarán as devanditas normas para o seu grupo,
establecendo as consecuencias derivadas do seu incumprimento.



Reunión entre delegados de clase de ESO para falar dos conflitos más comúns.

OBXECTIVO 4: Favorecer as habilidades e estratexias sociais e de comunicación no profesorado,
orientadas á educación na convivencia e á resolución dos conflitos na escola de forma non violenta.
Medidas:


Realízanse cursos de formación para o profesorado nestes aspectos.



Análise dos conflictos que xorden e posibles medidas de solución dos mesmos.
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OBXECTIVO 5: Acordar e coordinar criterios, pautas de acción e actuacións concretas co alumnado e as
familias, orientadas á resolución de posibles desacordos relativos ás cualificacións, dos/ás alumnos/ás.
Medidas:


Elaboración dun procedemento de información e reclamación das cualificacións dos
alumnos; e posta en coñecemento das familias do devandito procedemento, que estará
recollido no Regulamento de Réxime Interno

OBXECTIVO 6: Adecuar a vixilancia dos espazos e tempos.
Medidas:


Nas horas de entradas e saídas, así como nos períodos de recreo non coinciden no
mesmo espazo os alumnos das distintas etapas.



Para a subida e baixadas ás clases os alumnos de primaria van acompañados do mestre
de área.



A vixilancia dos recreos organízase de tal maneira que non hai espazos sen control;
incluíndo as guardias de comedor que realizan os propios mestres.

OBXECTIVO 7: Facilitar o control do cumplimento de sancións aos mestres
Medidas:


Existen dous rexistros de sancións, un para os recreos de mañá e outro para as gardas de
comedor.

OBXECTIVO 8: Incluír as actuacións do Plan de Convivencia nas Programacións Curriculares
Medidas:


A programación de cada área incluirá o traballo en valores transversais, a aplicación dos
acordos das etapas sobre a inclusión das calificacións de actitudes na nota da área e a
aplicación dunha metodoloxía activa e innovadora que propicie un bó desenvolvemento
dos alumnos na aula.

5.2 NO ÁMBITO DA TITORÍA.
Entendemos que a figura do titor é unha peza clave na educación da convivencia e na mediación de
conflitos no centro escolar. Neste sentido, propoñémonos no noso Centro o seguinte:

OBXECTIVO 1: Desenvolver e aplicar estratexias no grupo-aula orientadas á educación na convivencia e á
resolución dos conflitos na escola de forma non violenta.
Medidas:


Titorías de Educación Emocional (coñecemento de si mesmo, autocontrol, comprensión
das emocións dos demais, valorar o traballo dos demáis, outras culturas, etc), realízase
unha por trimestre; e sobre intelixencia emocional.



Titorías de normas de convivencia, sempre a principios de curso e como recordatorio
cando se ve a necesidade
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Titorías de sensibilización do alumnado fronte a temas como acoso escolar, prevención da
violencia de xénero, non discriminación por razón de raza, sexo, procedencia, etc.; uso
correcto das redes sociais. Nas que contamos coa colaboración de entidades como
Policía, Centro da Muller do Concello, Centro de Prevención de Drogodependencias,...



Titorías sobre actitudes positivas cara os demáis: empatía, comprensión, perdón…



Facilitar aos alumnos estratexias e procesos para solucionar os conflitos cando xurdan no
centro escolar.



Reunións periódicas do titor co grupo de mestres nas que se analiza a evolución da clase
en canto a cumpliemento de normas e actitudes máis relevantes.



Titorías sobre as posturas e actitudes ante o conflito na escola.



Titorías sobre xestión do éxito.

OBXECTIVO 2: Tomar a iniciativa e coordinar a acción conxunta do equipo de profesores/ás que imparten
área ou materia ao mesmo grupo, no caso de necesitarse un conxunto de normas específicas para un grupo
(modificación de conduta, aulas disruptivas, etc...)
Medidas:


O titor co Equipo de Profesores/ás acordan os puntos sobre os cales se lles dá
participación aos alumnos/ás para concretar as Normas de Convivencia do grupo-aula



Acordo cos alumnos/ás e alumnas das normas mínimas que permitan crear un axeitado
clima de traballo na aula.



Acordo cos alumnos/ás e alumnas das consecuencias do incumprimento das normas
acordadas.



O titor xunto co equipo de profesores/ás do grupo especificará o peso que as actitudes
individuais teñen na avaliación académica.



Adoptar un proceso para resolver os conflitos que poidan xurdir dentro da aula.

5.3 NO ÁMBITO DA ORIENTACIÓN EDUCATIVA PSICOPEDAGÓXICA.
Entendemos que a figura do orientador/a é unha peza clave como asesor e como executor de
medidas relacionadas coa convivencia. Neste sentido, propoñémonos no noso Centro o seguinte

OBXECTIVO 1: Asesorar á comunidade educativa nas (Coñecer que proceso seguir, e cales son os
criterios e) medidas ou actuacións educativo-pedagóxicas máis pertinentes respecto ao alumno/a que
presenta alteracións conductuais que dificultan a convivencia escolar
Medidas:


Intervir cando se requira os seus servizos para o diagnóstico de condutas contrarias ás
normas de convivencia. (Intervención, cando se requira os seus servizos, nos diversos
protocolos de actuación dos que se dota o Centro, especialmente no diagnóstico).



Actuación como canle de comunicación e axuda ante calquera conflito por requirimento
dalgún membro da comunidade escolar.



Colaboración na formación do profesorado en estratexias e habilidades de comunicación e
de resolución dos conflitos no centro escolar.
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OBXECTIVO 2: Establecer programas de prevención de conflictos na convivencia escolar.

Medidas:


Facilitar dinámicas para as titorías nas que se sensibilice ao alumnado da importancia das
boas relacións dos individuos.



Programas verticais de actuacións ao longo da escolarización dos alumnos no centro.



Facilitación do programa de habilidades sociais de ámbio grupal.

5.4 NO ÁMBITO PASTORAL E ACCIÓN SOCIAL.

OBXECTIVO 1: Proporcionar diferentes momentos de reflexión e celebración na xornada escolar ou datas
significativas, colaborando así ao recoñecemento e desenvolvemento dos valores recollidos no Carácter
Propio.
Medidas:


Inicio do día cuns minutos de reflexión.



Realización de actividades que fomenten actitudes de respecto, tolerancia, colaboración,
axuda, compromiso: xornada de convivencia e acollida do novo alumnado, Día da paz,
Operación Quilo, Día dos dereitos humanos, Día internacional para erradicar a violencia
de xénero, Operación Bocata, diferentes campañas eclesiais (celebracións, titorías…)



Organización e celebración da Festa de San José de Calasanz.



Organización e celebración da Campaña Amigos do Mundo.



Grupos do Movimiento Calasanz, de carácter voluntario, que se ofrece aos nenos e ás
familias, dende os tres anos, con posibilidade de continuidade ilimitada, no que se
traballan valores como a solidariedade, respecto, igualdade, xustiza, verdade, etc.



Convivencias intercolexiais de alumnos de 5º-6º



Colonias de verán para alumnos dende 3º de Primaria



Retiros anuais en 3º e 4º de ESO, que facilite o autocoñecemento e o coñecemento dos
outros.

5.5 NO ÁMBITO DAS ACTIVIDADES E SERVIZOS COMPLEMENTARIOS OU EXTRAESCOLARES E
NAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS.
Entendemos que todo membro da Comunidade Educativa (Persoal de Administración e Servizos,
persoal de apoio educativo, coidadores...) son unha peza clave tanto no control, coma na educación da
convivencia.
Conseguir educar a través do deporte é unha peza clave na educación da convivencia e na
resolución de conflitos escolares. Por iso, as actividades deportivas nas que participan nosos/ás alumnos/ás
(ligas internas, competicións diversas,…) desenvolvidas tanto dentro do recinto escolar como fóra deste,
terán como piares básicos a deportividade, o respecto polo adversario, a disciplina, a corrección, e o
coñecemento e aplicación dos correspondentes regulamentos.
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Para lograr este obxectivo necesítase a colaboración de distintos membros da Comunidade Educativa:
escolares participantes, Equipo Directivo, coordinadores/ás de deportes ou similares, monitores/ás,
adestradores/ás, animadores/ás (familiares, amigos/ás, compañeiros/ás do centro...), persoal de servizos do
centro encargados do mantemento das instalacións.

OBXECTIVO 1: Sinalar os criterios, normas e pautas de actuación para asegurar o control e a actuación
adecuada no desenvolvemento dos servizos complementarios así como nas actividades extraescolares e
complementarias.
Medidas:


Elaboración ou e aprobación das normas de comportamento nas actividades
complementarias e extraescolares, e en servizos complementarios, así como as
consecuencias do seu incumprimento.



Esixir o cumprimento destas normas ao alumnado que utilice estes servizos e actividades,
dándolles a publicidade axeitada e solicitando a aceptación expresa destas polas familias.



Establecemento dun sistema de control e actuación nos tempos e espazos das actividades e
servizos complementarios e actividades extraescolares.

OBXECTIVO 2: Sinalar os criterios, normas e pautas de actuación para asegurar o control e a actuación
adecuada no desenvolvemento das actividades deportivas escolares.
Medidas:


Elaboración, e, no seu caso, revisión das normas de comportamento no desenvolvemento
das actividades deportivas escolares (nos encontros, nos traslados, nos campos de xogo, en
viaxes, en aloxamentos...)



Publicitar as normas de comportamento, ademais da normativa específica da actividade
deportiva que se vai realizar, así como, se é o caso, da competición na que se vai participar.



Esixir aos membros da Comunidade Educativa partícipes das actividades deportivas, o
cumprimento das normas de comportamento.



Os responsables do deporte no Centro deberán asistir a reunións periódicas celebradas
neste, co fin de informar sobre as incidencias no comportamento dos participantes no
desenvolvemento da actividade deportiva, para poder emitir unha valoración.
Pola súa especial relevancia no día a día, recollemos aquí unhas indicacións
específicas.

5.6 NO ÁMBITO FAMILIAR:
Entendemos que a familia é a peza clave tanto no control, coma na educación da convivencia e
resolución de conflitos escolares. Neste sentido e con respecto á coordinación coas familias, propoñémonos
no noso Centro o seguinte:

OBXECTIVO 1: Acordar e coordinar criterios, pautas de acción e actuacións concretas coas familias,
orientadas cara á educación da convivencia, a resolución de conflitos no Centro escolar, a prevención e o
tratamento da violencia.
Medidas:
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Presentación da normativa ás familias cada curso na reunión inicial co titor, adaptada ao
alumnado, e dos criterios de actuación, coa finalidade de coordinar a acción educativa; así
como das consecuencias do seu incumprimento, dos procesos de actuación e canles de
comunicación como axuda e protocolos de actuación ante as alteracións leves do clima
escolar, alteracións graves, moi graves e situacións de acoso.de a violencia na reunión inicial
co titor.



Inclusión de todos os conflitos en educamos ou no seu defecto a través de tarxeta e
confirmación de enterado or parte das familias.

Ante calquera negativa por parte das familias a asumir ou cumprir o exposto neste Plan de
Convivencia, ou ante algunha reclamación respecto deste, levaranse a cabo as seguintes
actuacións:


Entrevista persoal cos membros da Comunidade educativa implicados ou correspondentes,
para clarificar os termos do problema en cuestión e chegar a acordos.



Entrevista co ou os membros do Equipo Directivo correspondentes, co fin de deixar claras as
Normas do Centro ou as decisións dos órganos competentes. En calquera caso se destacará
a necesidade do cumprimento, xa sexa das normas, xa sexa das medidas ou sancións
adoptadas segundo ordena este Plan de Convivencia e o Regulamento de Réxime Interno.



Amoestación polo Equipo Directivo ante un claro incumprimento das Normas de Centro.

5.7 NO ÁMBITO SOCIAL INMEDIATO.
Entendemos que os axentes educativos extraescolares xogan un papel relevante con relación á
actuación ante determinados conflitos escolares e condutas violentas. Neste sentido e con respecto á
coordinación con estes, propoñémonos no noso Centro o seguinte:

OBXECTIVO 1: Coordinar as accións cos axentes extraescolares relacionados coa resolución dos conflitos
no Centro e prevención e tratamento da violencia
Medidas:


Adopción dun protocolo de actuación conxunto, entre o Centro e a asistencia social municipal,
para casos de absentismo e similares



Adopción dun protocolo de actuación conxunto, entre o Centro escolar e a policía municipal,
para prevención e para actuación ante casos graves de violencia e similares.



Posta en marcha de actividades formativas que impliquen ao ámbito social que nos envolve:
ONGs, Servizos Sociais Concello, Centro de Saúde, Policía Municipal, Asociacións
antidrogas...



Informar a ANPA das normas e protocolos de actuación para sexan concocedores e
transmisores dos mesmos.
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6.- DEREITOS E DEBERES DOS DISTINTOS MEMBROS DA COMUNIDADE EDUCATIVA.
6.1. ALUMNOS.
Os alumnos teñen dereito a:
1. Recibir unha formación integral en Fe e Cultura que contribúa ao pleno desenvolvemento da
súa personalidade en consonancia co Carácter Propio e o Proxecto Educativo do Centro.
2. Ser respetados na súa liberdade de conciencia, así como nas súas conviccións relixiosas e
morais, de acordo coa Constitución Española.
3. A protección integral contra toda agresión física, sexual, psicológica, emocional ou moral, en
particular contra situación de acoso escolar, non podendo ser obxecto, en ningún caso, de tratos
vexatorios ou degradantes.
4. Desenvolvemento da súa actividade educativa en adecuadas condicións de seguridade e
hixiene.
5. A participar directamente no proceso educativo cando sexa consultado pola Administración
educativa, nos termos previstos no título IV da LEI 4/2011 de convivencia e participación.
6. 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.
7. Ser valorados no seu rendemento escolar conforme a criterios públicos e obxectivos.
8. Recibir orientación escolar e profesional e aceptar ser acompañados no crecemento da Fe
ata a súa inserción na Igrexa.
9. Recibir as axudas e os apoios precisos na medida das posibilidades para compensar as
carencias e as desvantaxes de tipo persoal, familiar, económico, social e cultural, especialmente no
caso de presentar necesidades educativas especiais que impidan ou dificulten o acceso e a
permanencia no sistema educativo.
10. Recibir a información que lles permita optar a posibles axudas compensatorias de carencias
de tipo familiar, económico e sociocultural, así como de protección social nos casos de accidente ou
infortunio familiar.
11. Protección social, no ámbito educativo, nos casos de infortunio familiar ou accidente.
12. Ser respetados na súa intimidade no tratamento dos datos persoais dos que dispón o
Centro que, pola súa natureza, sexan confidenciais.
13. Participar no funcionamento e na vida do Centro, de conformidade co disposto nas normas
vixentes.
14. Exercer o seu dereito de asociación, participación e reunión no centro, nos termos
legalmente previstos respectando o normal desenvolvemento das actividades docentes e con permiso
do Titular.
15. Continuar a súa relación co Centro unha vez conclúan os seus estudios no mesmo.

Os alumnos están obrigados a:
1. Observar unha actitude responsable nos seus traballos de estudantes.
2. Esforzarse por superar os niveis mínimos de rendemento académico.
3. Adquirir os hábitos intelectuais e de traballo en orde a súa capacitación para a
continuidade nos seus estudos e a posterior actividade profesional.
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4. Estudar, esforzarse para conseguir o máximo desenvolvemento segundo as súas
capacidades e participar nas actividades formativas, especialmente nas orientadas ao
desenvolvemento do currículo.
5. Seguir as directrices do Equipo Directivo e do profesorado respecto a su educación e
aprendizaxe, levar a cabo fora das horas de clase os traballos que lles encomenden os
profesores, así como respetar a súa autoridade.
6. Adquirir os hábitos que lles fagan recoñecer, respetar e apreciar os valores dos dereitos
fundamentais da persoa e da convivencia.
7. Asistir a clase con puntualidade e co material preciso. Cumprir o horario e calendario
escolar, así como as exigencias do presente Regulamento.
8. Participar e colaborar na mellora da convivencia escolar e na consecución dun axeitado
clima de estudo no Centro, respectando o dereito ao estudo dos seus compañeiros.
9. Respectar o exercicio dos dereitos e as liberdades de todos os membros da Comunidade
Educativa Escolapia de conformidade coa lexislación vixente.
10. Respectar as normas de organización, convivencia e disciplina do Centro nos termos
establecidos na lexislación vixente.
11. Conservar e facer bo uso dos bens mobles e as instalacións do Centro, e respectar as
pertenzas dos outros membros da comunidade educativa.
12. Realizar as distintas actividades escolares coa equipacion específica do Colexio.

6.2 PAIS OU TITORES.
Os pais ou titores teñen dereito a:
1. Que no Centro se imparta o tipo de educación definido polo Proxecto Educativo do Centro.
2. Que os seus fillos e pupilos reciban unha educación coas máximas garantías de calidade,
en consonancia cos fins establecidos na Constitución, no correspondente Estatuto de Autonomía e nas
leis educativas.
3. Estar informado sobre o proceso de aprendizaxe e integración socioeducativa dos seus
fillos, e sobre as normas que regulan a convivencia do centro.
4. Ser oídos naquelas decisións que afecten á orientación académica e profesional dos seus
fillos, e nos procedementos para a imposición de medidas correctoras.
5. Ser recibidos polos profesores do Centro nos horarios establecidos.
6. Ser respetados e recibir un trato axeitado polo resto da comunidade educativa.
7. Identificarse como parte da Familia Calasancia.
8. Ser notificados das faltas de asistencia e atrasos dos seus fillos.
9. Ser notificados das medidas educativas correctoras e disciplinarias nas que puidesen
verse incursos os seus fillos.
10. Recibir información acerca das normas que regulan a convivencia do Centro.
11. Participar nos asuntos relacionados co desenvolvemento do proceso educativo dos seus
fillos no Centro e na vida do Centro nos termos que determina este Regulamento.
12. Participar en procesos de integración carismática.

Os pais ou titores están obrigados a:
1. Procurar a axeitada colaboración entre a familia e o Centro, co fin de alcanzar unha maior
efectividade na tarefa educativa. A tal efecto:
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a)
Asistirán ás entrevistas e reunións ás que sexan convocados polo Director
Pedagóxico, o Coordenador Xeral de Etapa ou os titores para tratar asuntos relacionados
coa educación dos seus fillos.
b)
Propiciarán as circunstancias que, fóra do Centro, poidan facer máis
efectiva a acción
educativa do mesmo.
c)
Informarán ós educadores daqueles aspectos da personalidade e
circunstancias dos seus
fillos que sexan relevantes para a súa formación e
integración no entorno escolar.
d)
Coñecer e apoiar a evolución do proceso educativo, en colaboración cos
profesores, poñendo os medios para que os seus fillos cursen os niveis obrigatorios da
educación e asistan puntual e regularmente a clase.
e)
Adoptar as medidas necesarias, ou solicitar axuda en caso de dificultade,
para que os seus fillos prosigan a súa formación.
f) Estimular os seus fillos para que leven a cabo as actividades de estudo que lles
concirne.
g)
Participarán de xeito activo nas actividades que se establezan en virtude
dos compromisos educativos que o Centro estableza coa familia, para mellorar o
rendemento dos seus fillos, apoiando o proceso educativo dos seus fillos.
h)
Colaborarán no cumprimento das medidas correctoras impostas aos seus
fillos e pupilos no desenvolvemento do plan de traballo a realizar fóra do Centro a que estas
poidan dar lugar.
2. Cumprir as obrigas que se derivan da relación contractual co Centro respectando as normas
de organización e convivencia do Centro naqueles aspectos que lles concirnan e colaborar con este.
3. Respectar e facer respectar os seus fillos as normas de traballo e convivencia establecidas
no Centro así como a autoridade e as indicacións ou orientacións educativas do profesorado.
4. Respectar o exercicio das competencias técnico profesionais do persoal do Centro e a
autoridade do profesorado.
5. Participar de xeito activo nas actividades que se establezan en virtude dos compromisos
educativos que o Centro estableza coa familia, para mellorar o rendemento dos seus fillos.
6. Xustificar, por escrito, as faltas de asistencia ou puntualidade dos seus fillos.
7. Respectar o Carácter Propio así como o seu Proxecto Educativo de Centro.
8. A participación nas actuacións previstas no Plan de Convivencia do Centro nos termos nel
contemplados.
9. Aceptar as decisións que sexan adoptadas polos órganos de goberno do Centro dentro do
marco do presente Regulamento.
10. Exercitar responsablemente as facultades que lles confire a patria potestade.
6.3 DEREITOS E DEBERES DOS PROFESORES.
Os profesores teñen dereito a:
1. Desempeñar libremente a súa función educativa de acordo coas características do posto
que ocupen, onde sean respectados os seus dereitos, especialmente o seu derecho á integridade física
e moral.
2. Ser respectados na súa liberdade de conciencia, recibir un trato axeitado, ser valorados pola
Comunidade Educativa Escolapia e expresar as súas opinións con actitude educada, respectando o
Carácter Propio e a lexislación vixente.
3. Sentirse parte da Familia Calasancia e participar na actividade do Centro de conformidade
co establecido legalmente.
4. Recibir formación permanente, así como coñecer o Carácter Propio, o Proxecto Educativo
de Centro e os outros documentos de referencia nos Centros das Escolas Pías Provincia Betania.
5. Participar na elaboración do Proxecto Curricular de Etapa.
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6. Desempeñar con liberdade o seu ministerio educativo integral e as súas funcións
educativas, de acordo coas características do posto que ocupen, co Carácter Propio e co Proxecto
Educativo de Centro e de forma coordinada polo Seminario correspondente.
7. Participar na toma de decisións pedagóxicas que corresponden ao Claustro, aos órganos de
coordinación docentes aos equipos educativos que impartan clase no mesmo curso.
8. Exercer libremente a súa acción avaliadora de acordo cos criterios establecidos no Proxecto
Curricular de Etapa, con arranxo ao modelo pedagóxico da Entidade Titular.
9. Utilizar os medios materiais e as instalacións do Centro para os fins educativos, conforme
ás normas reguladoras do seu uso e reunirse no Centro co preceptivo permiso do Titular.
10. Gozar da presunción de veracidade no marco dos procesos disciplinarios, de acordo coa
normativa vixente.
11. Participar en procesos e iniciativas de Misión Compartida.
12. A participar e recibir a colaboración necesaria para a mellora da convivencia escolar.
13. A ser respetado e recibir un trato axeitado polo resto da comunidade educativa
Os profesores están obrigados a:
1. Exercer as súas funcións conforme á lexislación vixente, ás condicións estipuladas no seu
contrato e/ou nomeamento e ás directrices da Entidade Titular.
2. Respectar e facer respetar o Carácter Propio así como o Proxecto Educativo do Centro.
3. Exercer as súas funcións con arranxo ás condicións estipuladas no seu contrato e/ou
nomeamento de acordó coa lexislación vixente.
4. Promover e participar nas actividades complementarias, dentro ou fóra do recinto educativo
e incluídas na Programación Xeral Anual.
5. Cooperar no cumprimento dos obxectivos do Proxecto Educativo do Centro e seguir, no
desempeño das súas funcións, as directrices establecidas na Programación Xeral Anual.
6. Participar na elaboración da programación específica da área ou materia que imparte, no
seo do Equipo Docente do curso e do Seminario correspondente.
7. Elaborar e facer o seguimento da programación de aula.
8. Participar na avaliación dos distintos aspectos da acción educativa.
9. Ser dilixente no exercicio das súas atribucións respecto á convivencia escolar e á atención á
diversidade dos seus alumnos, conforme á normativa vixente.
10. Respectar e dar un trato axeitado aos membros da Comunidade Educativa Escolapia.
11. Inculcar aos alumnos o respecto por todos os membros da Comunidade Educativa
Escolapia.
12. Fomentar un clima de convivencia na aula e durante as actividades complementarias,
extraescolares e servizos escolares, que permitan o bo desenvolvemento do proceso de ensinoaprendizaxe favorecendo o respecto mutuo con pais e alumnos.
13. Atender a pais, titores e alumnos no exercicio da titoría.
14. Gardar reserva e sixilo profesional de canta información teña acceso pola súa condición e
posto de traballo, sobre toda aquela información de que se dispoña acerca das circunstancias persoais
e familiares dos alumnos.
15. Fomentar o bo uso das tecnoloxías da información e a comunicación no proceso de ensinoaprendizaxe, cumprindo o previsto na lexislación no referente á protección de datos de carácter persoal
e á propiedade intelectual.
16. Orientar ós alumnos nas técnicas de traballo e de estudio específico da súa área ou
materia, dirixir as prácticas ou seminarios relativos á mesma, así como analizar e comentar con eles as
probas realizadas.
17. Cumprir puntualmente o calendario e o horario escolar e colaborar en manter a orde e a
disciplina dentro do exercicio das súas funcións.
18. Manter unha formación permanente segundo as directrices dos documentos básicos de
referencia e en conformidade coa normativa laboral implicándose no seu perfeccionamento e
desenvolvemento profesional.
19. Respectar as competencias dos Pais na educación dos fillos.
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20. Aquelas outras que determine a normativa vixente.
6.4 DEREITOS E DEBERES DO PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS.
O persoal de administración e servizos ten dereito a:
1. Ser integrado como membro da Comunidade Educativa.
2. Ser informado acerca dos obxectivos e organización xeral do Centro e participar na súa
execución naquilo que lles afecte.
3. Recibir formación permanente axeitada ao seu posto de traballo e funcións.
4. Ser respectados, recibir un trato axeitado e ser valorados pola comunidade educativa no
exercicio das súas funcións.
5. Colaborar co Centro para establecer un bo clima de convivencia.
O persoal de administración e servizos está obrigado a:
1. Exercer as súas funcións con arranxo ás condicións estipuladas no seu contrato e/ou
nomeamento.
2. Procurar o seu perfeccionamento e desenvolvemento profesional.
3. Respectar as normas de convivencia e colaborar na prevención, detección e corrección de
condutas contrarias á convivencia.
4. Gardar sixilo e confidencialidade respecto das actuacións relacionadas co ámbito educativo
das que teña coñecemento.
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7. NORMAS DE CONVIVENCIA E O SEU TRATAMENTO (decreto 8/2015).
No relativo as normas faremos distinción entre as condutas contrarias que ven reflectidas no decreto
8/2015 polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade
educativa en materia de convivencia escolar e as normas de convivencia propias do centro aprobadas no
Consello Escolar e que expoñeremos no seguinte punto.
7.1 CONDUTAS CONTRARIAS Á CONVIVENCIA.
7.1.1

CLASES DE CONDUTAS CONTRARIAS Á CONVIVENCIA.

1.
As condutas contrarias á convivencia nos centros docentes clasifícanse en condutas
gravemente prexudiciais para a convivencia e condutas leves contrarias á convivencia, de acordo co
establecido nesta sección.
2.
De acordo co establecido no artigo 28 da Lei 4/2011, do 30 de xuño, 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. O acoso escolar terá a consideración
de conduta gravemente prexudicial para a convivencia, consonte o establecido no artigo 38 deste
decreto.
3.
Cando calquera membro da comunidade educativa entenda que os feitos poden ser
constitutivos de delito ou falta, deberá comunicarllo á dirección do centro educativo para a súa
remisión á Administración educativa e ao Ministerio Fiscal, sen prexuízo de tomar as medidas
cautelares oportunas.

7.1.2

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 educativas.
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
da LEI 4/2011 de convivencia e participación.
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.
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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 da LEI 4/2011 de convivencia e participación cando se é requirido para iso polo
profesorado.
k)

A reiteración, nun mesmo curso escolar, de condutas leves contrarias á convivencia.

l)

O incumprimento das sancións impostas.

7.1.3 CONDUTAS LEVES CONTRARIAS Á CONVIVENCIA.
Considéranse condutas leves contrarias á convivencia:
a)
As condutas tipificadas como agresión, inxuria ou ofensa no apartado a), os actos
de discriminación do apartado b), os actos de indisciplina do apartado c), os danos do apartado g),
os actos inxustificados do apartado h) e as actuacións prexudiciais descritas no apartado i) do artigo
anterior que non alcancen a gravidade requirida no devandito precepto.
b)
Portar calquera obxecto, substancia ou produto expresamente prohibido polas
normas do centro perigoso para a saúde ou a integridade persoal do alumnado ou dos demais
membros da comunidade educativa ou que perturbe o normal desenvolvemento das actividades
docentes, complementarias ou extraescolares, cando non constitúa conduta gravemente prexudicial
para a convivencia de acordo coa alínea j) do artigo anterior.
c)
A inasistencia inxustificada a clase e as faltas reiteradas de puntualidade, nos
termos establecidos polas normas de convivencia de cada centro docente.
d)
A reiterada asistencia ao centro sen o material e equipamento preciso para
participar activamente no desenvolvemento das clases.
e)
As demais condutas que se tipifiquen como tales nas normas de convivencia que
cada curso traballará ao comenzo do ano académico e quedarán reflectidas nos taboleiros de
anuncios das clases e se comunicarán aos pais na reunión que se realizara ao comezo de curso.

7.1.4

PRESCRICIÓN DAS CONDUTAS CONTRARIAS Á CONVIVENCIA.

1. As condutas gravemente prexudiciais para a convivencia nos centros docentes tipificadas
nesta plan 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 cómputo do prazo de prescrición para o caso de producirse
a caducidade do procedemento.
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7.2 MEDIDAS CORRECTORAS

7.2.1

GRADACIÓN DAS MEDIDAS CORRECTORAS.

Para a gradación das medidas correctoras previstas nos puntos 7.2.5. e 6 deste plan
tomaranse en consideración especialmente os seguintes criterios:

7.2.2

PRINCIPIOS XERAIS DAS MEDIDAS CORRECTORAS.

1. 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.
2. En todo caso, na corrección das condutas contrarias á convivencia aplicaranse os
seguintes principios:
a) 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.
b) Non se poderán impoñer correccións contrarias á integridade física e á dignidade
persoal do alumnado.
c) A imposición das correccións previstas nesta sección respectará a
proporcionalidade coa conduta do alumnado e deberá contribuír á mellora do seu proceso
educativo.
d) 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.

7.2.3

PROGRAMAS E ACTUACIÓNS COMPLEMENTARIAS ÁS MEDIDAS CORRECTORAS.

1. Como complemento das medidas correctoras previstas nesta sección, o departamento de
orientación elaborará e desenvolverá un programa de habilidades sociais dirixido ao alumnado que
incorra reiteradamente en condutas disruptivas, coa finalidade de mellorar a súa integración no
centro docente. Así mesmo, elaborará e desenvolverá un programa de habilidades sociais para
aquel alumnado que, como consecuencia da imposición das medidas correctoras previstas nesta
sección, se vexa temporalmente privado do seu dereito de asistencia ao centro.
2. Estes programas aplicaranse en colaboración co profesorado titor e, de ser o caso, cos
servizos sociais, e procurarán implicar o resto do profesorado e as familias para lograr,
conxuntamente, o desenvolvemento adecuado do proceso educativo e das accións propostas.
3. Debido a imposibilidade de asignar persoal de vixilancia nas aulas inclusivas estas non
serán unha opción no centro.

7.2.4

PROCEDEMENTOS CONCILIADOS DE RESOLUCIÓN DOS CONFLITOS.

1. Regulamentariamente determinarase un procedemento conciliado para a resolución dos
conflitos de convivencia. A participación do alumnado ou dos seus representantes legais terá
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carácter voluntario, por solicitude do alumnado ou dos seus representantes legais, e esixirá o
compromiso de cumprimento das accións reparadoras.
2. 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.
3. No procedemento, formalizado por escrito, incluirase a intervención dunha persoa
instrutora e dunha persoa mediadora.
4. O procedemento formalizado será o figura neste plan de convivencia non punto 6.7.3.

7.2.5

MEDIDAS CORRECTORAS DAS CONDUTAS GRAVEMENTE PREXUDICIAIS PARA A
CONVIVENCIA.

As condutas gravemente prexudiciais para a convivencia nos centros docentes poden ser
corrixidas coas seguintes medidas:
a) Realización, dentro ou fóra do horario lectivo, de tarefas que contribúan á mellora e ao
desenvolvemento das actividades do centro.
b) Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou complementarias do
centro por un período de entre dúas semanas e un mes.
c) Cambio de grupo.
d) Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases por un período de entre catro
días lectivos e dúas semanas. 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.
e) Suspensión temporal do dereito de asistencia ao centro por un período de entre catro
días lectivos e un mes. Durante o tempo que dure a suspensión, o alumnado deberá realizar os
deberes ou traballos que se determinen para evitar a interrupción no proceso formativo.
f) Cambio de centro.

7.2.6

MEDIDAS CORRECTORAS DAS CONDUTAS LEVES CONTRARIAS Á CONVIVENCIA.

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 ou persoa que
exerza funcións equivalentes nos centros concertados.
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.
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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.

7.2.7

GRADUACIÓN DAS MEDIDAS CORRECTORAS.

Para a graduación das medidas correctoras previstas nesta sección tomaranse en consideración especialmente os seguintes criterios:
a) O recoñecemento espontáneo do carácter incorrecto da conduta e, se é o caso, o
cumprimento igualmente espontáneo da obriga de reparar os danos producidos nos termos
previstos polo artigo 13 da LEI 4/2011 de convivencia e participación.
b) A existencia de intencionalidade ou reiteración nas condutas.
c) A difusión por calquera medio, incluídos os electrónicos, telemáticos ou tecnolóxicos, da
conduta, das súas imaxes ou da ofensa.
d) A natureza dos prexuízos causados.
e) 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.

7.2.8

PRESCRICIÓN DAS MEDIDAS CORRECTORAS.

As medidas correctoras das condutas gravemente prexudiciais para a convivencia nos
centros docentes previstas nesta sección prescriben ao ano da firmeza en vía administrativa da
resolución que as impón. As medidas correctoras das condutas leves contrarias á convivencia
prescriben aos catro meses da súa imposición.

7.3 PROCEDEMENTO PARA A IMPOSICIÓN DAS MEDIDAS CORRECTORAS

7.3.1

PROCEDEMENTO PARA A IMPOSICIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS
CONDUTAS GRAVEMENTE PREXUDICIAIS PARA A CONVIVENCIA.

DE

a)
As medidas correctoras de condutas gravemente prexudiciais para a convivencia só
se poden impoñer logo da tramitación do procedemento disciplinario regulado neste punto.
b)
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 ou persoa que exerza funcións
equivalentes nos centros concertados, ou logo da denuncia doutros membros da comunidade
educativa.
c)
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.
d)
No propio acordo de incoación ou en calquera momento da tramitación do
procedemento, 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.
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e)
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 da
lei 4/2011.
f)
Realizado o trámite de audiencia, a persoa titular da dirección do centro ditará
resolución 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 da lei 4/2011.
g)
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.
h)
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.

7.3.2

PROCEDEMENTO PARA A IMPOSICIÓN DE MEDIDAS
CONDUTAS LEVES CONTRARIAS Á CONVIVENCIA.

CORRECTORAS

DE

1. A imposición das medidas correctoras de condutas leves contrarias á convivencia levara a cabo:
a)
profesorado da alumna ou alumno, oído este e dando conta á persoa que ocupe a
xefatura de estudos ou persoa que exerza funcións equivalentes nos centros concertados, no caso
das medidas previstas nas alíneas a), b) e c) do punto 7.2.6. deste plan.
b)
A titora ou titor da alumna ou alumno, oído este e dando conta á persoa que ocupe
a xefatura de estudos ou persoa que exerza funcións equivalentes nos centros concertados, no
caso das medidas previstas nas alíneas a), b), c) e d) do punto 7.2.6. deste plan.
c)
A persoa que ocupe a xefatura de estudos ou persoa que exerza funcións
equivalentes nos centros concertados, ou a persoa titular da dirección do centro, oídos a alumna ou
alumno e a súa profesora ou profesor ou titora ou titor, no caso das medidas previstas nos
apartados a), c), d), e) e f) do punto 7.2.6. deste plan
d)
A persoa titular da dirección do centro, oídos a alumna ou alumno e a súa profesora
ou profesor ou titora ou titor, no caso das medidas previstas nos apartados g) e h) do punto 7.2.6.
deste plan. A imposición destas medidas correctoras comunicarase á nai ou pai ou á titora ou titor
da alumna ou alumno antes de que estas se fagan efectivas, así como ao Observatorio da
Convivencia Escolar do centro.
2. As resolucións que impoñen as medidas correctoras ás que se refire este artigo poñen fin á vía
administrativa e son inmediatamente executivas.

7.3.3

RESPONSABILIDADE DAS NAIS E PAIS OU DAS TITORAS OU TITORES.

As audiencias e comparecencias das nais e pais ou das titoras ou titores do alumnado
menor de idade nos procedementos disciplinarios regulados nesta sección son obrigatorias para
eles, e a súa desatención reiterada e inxustificada será comunicada ás autoridades competentes
para os efectos da súa posible consideración como incumprimento dos deberes inherentes á patria
potestade ou á tutela.
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7.3.4

PROCEDEMENTOS CONCILIADOS DE RESOLUCIÓN DOS CONFLITOS.

7.3.4.1

VALOR DA RESOLUCIÓN CONCILIADA.

Procurarase a resolución conciliada das alteracións graves ou leves de convivencia, a
fin de evitar, sempre que sexa posible, a incoación de expedientes disciplinarios, buscando a
función educativa e reparadora de todo proceso corrector

7.3.4.2 OBXECTO E ÁMBITO.
A mediación escolar é un método de resolución de conflitos mediante a intervención
dunha persoa mediadora, co obxecto de axudar ás partes a obter un acordo satisfactorio por
elas mesmas.
O proceso de mediación pódese utilizar coma estratexia preventiva na xestión de
conflictos entre as persoas integrantes da comunidade escolar, aunque non estean tipificados
coma condutas contrarias ou gravemente prexudiciais para a convivencia no centro.
Pósese ofrecer a mediación na resolución de conflitos xerados por condutas do
alumnado contrarias ás normas de convivencia, agás que se dea algunha das circunstancias
seguintes:
a) Que na conduta contraria á convivencia se teña utilizado grave violencia ou
intimidación.
b) Que xa se teña utilizado reiteradamente o proceso de mediación na xestión dos
conflitos co mesmo alumno ou alumna, durante o mesmo curso escolar, calquera que
fora o resultados destes procesos.
Pódese ofrecer a mediación coma estratexia de reparación ou de reconciliación, unha
vez aplicada unha medida correctora, para restablecer a confianza entre as persoas e
proporcionar novos elementos de resposta en situacións parecidas que se podan producir.

7.3.4.3 PRINCIPIOS BÁSICOS.
Para levar a cabo a resolución conciliada será necesario que o alumno (ou seus pais ou
representantes legales) acepten esta fórmula de resolución e se comprometan a cumplir as
medidas acordadas.
A mediación escolar basease nos principios seguintes:
a) A voluntariedade, segundo a cal as persoas implicadas no conflito son libres de
acollerse ou non á mediación, e tamén de desistir dela en calquera momento do
proceso.
b) A imparcialidade da persoa mediadora que ten que axudar ás persoas
participantes a alcanzar o acordo pertinente sen impoñer ningunha solución nin medida
concreta nin tomar parte.
c) A confidencialidade, que obriga ás persoas participantes no proceso a non revelar
a persoas alleas ao proceso de mediación a información confidencial.
d) O carácter persoalísimo, que supón que as persoas que toman parte no proceso
de mediación teñen que asistir persoalmente ás reunións de mediación, sen que se
podan valer de persoas representantes ou intermediarias.
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7.3.4.4 REUNIÓN CONCILIADORA.
Para chegar a unha solución conciliada que evite a tramitación dun expediente
sancionador, será imprescindible a celebración dunha reunión previamente convocada, coa
asistencia do Director, profesor-titor do alumno, o propio alumno, os pais ou representantes
legais
7.3.4.5 .EFECTOS DA MEDIACIÓN
O proceso de mediación iniciase por ofrecemento da dirección do centro e e finaliza co
acordo, unha vez producida a conciliación e cumpridos, no seu caso, os pactos de reparación.
Se o proceso de mediación finaliza sen acordo, ou se incumpren os pactos de
reparación por causa imputable ao alumno ou alumna ou os seus pais, a persoa mediadora
comunicarao por escrito á persoa titular da dirección do centro, que adoptará a seguinte
medida:Iniciará o procedemento para a aplicación de medidas correctoras, no caso de que os
feitos que deron lugar á posta en marcha do procedemento de mediación sexan constitutivos de
conduta contraria ás normas de convivencia ou gravemente prexudicial para as mesmas.
Cando non se poda chegar a un acordo de mediación porque a persoa prexudicada non
acepte a mediación, as desculpas do alumno ou a alumna ou o compromiso de reparación
ofrecido, ou cando o compromiso de reparación acordado non se poda levar a cabo por causas
alleas á vontade do alumno ou alumna, esta actitude debe ser considerada como circunstancia
que pode diminuir a gravidade da súa actuación.
A persoa mediadora pode dar por acabada a mediación no momento que aprecie falta
de colaboración nunha das persoas participantes ou calquera circunstancia que faga
incompatible a continuación do proceso de mediación.
O proceso de mediación débese resolver no prazo máximo de quince días desde a
designación da persoa mediadora. As vacacións escolares interrompen o cómputo do prazo.

7.3.4.6 ACORDO ESCRITO.
Deixarase constancia do acordo nun documento escrito, dirixido ao director do centro,
que deberá incluír, a lo menos, os seguintes extremos: feitos ou condutas imputadas ao
alumno, corrección que se impón, aceptación expresa por parte do alumno (os seus pais ou
representantes legais), data de inicio dos efectos da corrección e sinatura dos asistentes.
E no caso de realizadas as investigacións pertinentes e chegados á conclusión de que
non existe acción sancionable, informarase do peche do caso e arquivo do mesmo.
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8.

NORMAS BÁSICAS DE CONVIVENCIA.

As normas de organización e funcionamento do noso centro inclúen as normas de convivencia que
garanten o cumprimento do plan de convivencia. Estas normas serán públicas e se facilitará o seu
coñecemento por parte de todos os membros da comunidade educativa.

1. Toda falta de asistencia e puntualidade deberá xustificarse por escrito asinado polos pais ou
titores do alumno ou a través da plataforma dixital, sen perxuízo de que o alumno coñecedor de que
vai faltar o comunique oralmente ao titor do curso. En caso de ausencia non xustificada nun número
superior ao 10% de horas lectiva do mes activarase o protocolo de absentismo escolar:
http://www.edu.xunta.es/web/sites/web/files/content_type/learningobject/2014/01/31/af9923c7751
26876c57251c98ec20e0d.pdf
2. A ausencia sen xustificar á clase en días de proba escrita non dá dereito a que se aprace
devandita proba e, se a falta a clase foi nas horas previas, deberá realizar un exame diferente na hora
indicada polo profesor.
3. Ningún alumno poderá ausentarse do colexio en horas lectivas sen autorización por escrito
do pai, nai ou titor. Se o alumno necesita saír deberá ensinar a autorización dos pais ao profesor, quen
lle asinará un pase para saír do colexio.
4. Non está permitida a permanencia nos corredores ou galerías, estes só se usarán como
zona de paso.
5. Entre clase e clase, os alumnos/as de primaria esperarán ao profesor na aula e co material
preparado.
6.

Débese entrar e saír correctamente, en orde, sen correr e sen empurrar.

7.

Debemos saudar ás persoas coas que nos atopemos.

8. Cómpre falar correctamente (ton de voz, sen berros, nin palabras malsoantes, nin faltas de
respecto a ningún membro da comunidade educativa).
9.

Non está permitido as pelexas

10. Debemos agardar a quenda de palabra, pedir as cousas por favor e dar as grazas.
11. Sentarémonos correctamente.
12. Seremos quen de coidar o aseo e a limpeza persoal, vestir correctamente segundo as
normas de utilización de uniformidade escolar.
13. Faremos o menor ruído posible cando haxa que mover cadeiras ou mesas e deixar sempre
as mesmas colocadas.
14. Teremos a clase ordenada, e evitaremos que queden as luces prendidas, o encerado
escrito e a porta aberta cando se abandona a aula.
15. Non comeremos nin beberemos nada nas clase nin nos corredores.
16. Coidaremos o material da aula e as instalacións comúns.
17. Teremos que colaborar nos traballos de grupo, facilitar o traballo dos demais e prestar
atención na clase. Respetar aos compañeiros e os seu traballo.
18. Cumpriremos responsablemente as tarefas.
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19. Obedeceremos con prontitude as indicacións dos profesores e demais persoas que
traballan no Colexio.
20. Non utilizaremos nada sen permiso do seu dono e en ningún caso nos apropiaremos do
alleo.
21. Cando as inclemencias do tempo o esixan, os alumnos poderán permanecer nos claustros,
ás entradas e recreos, nestes lugares deberán absterse de xogar cos balóns dentro do mesmo, isto
non é aplicable aos alumnos de infantil.
22. Non usaremos en clase ningún obxecto que polas súas características poida distraer aos
alumnos compañeiros.
23. No interior do centro prohíbese o uso de teléfonos móbiles e outros dispositivos electrónicos
como mecanismo de comunicación durante os períodos lectivos. Excepcionalmente, o profesor poderá
utilizar estes dispositivos en determinados momentos ou circunstancias.
24. Baixo ningún concepto se falsificará ningún documento de Centro (notas, axenda,
tarxetas,...)
Profesores, persoal de servizos e resto da comunidade educativa velarán polo cumprimento destas
normas e, como máximos responsables, procurarán, cos seus actos, ser exemplo para os menores.
Estas normas poderán ser modificadas durante o curso escolar previa aprobación no consello escolar.

USO UNIFORME ESCOLAR:
1. Na etapa infantil utilizarase un chándal uniformado de cor gris e un polo branco. Nos
períodos que as condicións climáticas o permitan poderán levar un polo branco e/ou pantalón curto
negro do uniforme deportivo. Nesta etapa o calzado será deportivo preferiblemente de cor branco.
2. En primeiro (2015-2016) e segundo (2016-2017) de Educación primaria será de uso
obrigatorio o uniforme escolar acompañado de zapato ou bota de cor escura. A obrigatoriedade se
engadirá en cada curso sucesivo de Primaria. No resto de cursos o uso de uniforme é voluntario.
3. En Educación Física e nas excursións e saidas levaremos o chándal do Colexio e/o
equipación curta, salvo indicacións contrarias dos profesores.

CONSIDERACIÓNS PARA OS PAIS:
1. Para acceder en horario escolar ao interior do colexio farase pola porta principal e con cita
previa; esta pedirase por escrito, plataforma dixital ou por vía telefónica ao profesor correspondente.
2. O acceso ao interior do colexio nas entradas e nas saídas só está permitido aos pais dos
alumnos de infantil.
3. Cando un neno non se sinta ben, os profesores chamarán aos pais. En ningún caso os
profesores medicarán aos nenos. En caso de gravidade os profesores actuarán como precise a
situación, en calquera caso, comunicarase aos pais coa maior celeridade posible.
4.

Recórdase que nas instalacións do colexio non está permitido fumar.

5. Permitímonos lembrarlles a importancia do estudo diario e a revisión da axenda e/ou a
plataforma dixital (EDUCAMOS).
6. Na dirección do colexio hai follas de reclamación a disposición dos pais, todas serán
respondidas.
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7. As sancións específicas ao incumprimento das normas para os alumnos serán expostas ao
comezo do curso en reunión que os titores terán cos pais e poderase consultar na Programación Xeral
Anual (PXA) e nos taboleiros de anuncios das clases.
8.1 NORMAS ESPECÍFICA DE CONVIVENCIA POR CURSO.
Estas normas terán como base as normas reflectidas no punto 8 deste Plan.
Cada Curso Escolar, no mes de setembro, os titores traballarán cos alumnos as normas básicas de
funcionamento que ven descritas neste punto e quedarán reflectidas nos taboleiros de anuncios de
cada clase.
As modificacións a estas normas específicas virán reflectidas na PXA e se exporán aos pais na
primeira reunión do curso.
INFANTIL
NORMAS
Respecto ao outro, evitar pegarse.
Respecto e cuidado do material.
Realización de tarefas.
Respectar a quenda de palabra.
Ir de un en un ao baño.
Recoller materiais e xoguetes.
Falar sen berrar.
RESOLUCIÓN DE CONFLITOS
Os conflitos máis habituais na aula débense a que non saben respectar quendas nin
espazos: todos queren falar de primeiros e ser escoitados de primeiros (o mesmo ocorre co
lugar que ocupan ou con obxectos que posúen) e cando non é así ás veces hai un conflito que
se soluciona coa figura do adulto, neste caso é a profesora quen media escoitando a versión
de ambos, explicándolles a situación, recordándolles as normas de clase e se a situación o
require irá ao recuncho do pensamento, onde hai unha cadeira na que se lle invita a pensar no
que fixo. Cando xa o pensou, pedirá perdón a toda a clase e entre todos perdoarémoslle. Este
tipo soe ser o máis común.
Hai outro tipo de conflitos que obedecen ao comportamento individual con algún tipo de
agresividade; cando é así tratamos de solucionalo na clase, comunicarllo á súa familia para
traballar en equipo e, se é necesario, xa se pide axuda a orientación.

1º E 2º DE EDUCACIÓN PRIMARIA
NORMAS
1.- Chegarei puntual ao colexio.
2.- Se un alumno chega tarde e a porta está pechada entrará por portería e os pais non
accederán aos corredores deixando aos nenos na porta de entrada.
3.- Subo e baixo as escaleiras en fila, despacio e con orde.
4.- Ao chegar á clase coloco o abrigo no percheiro e séntome no meu sitio.
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5.- Na clase estarei atento, traballando en silencio e sen molestar aos meus
compañeiros. Se molesto aos demais (reiteradamente) terei que facer o traballo só nunha
mesa. Se mantén a mesma actitude, falarase coas familias.
6.- Contesto só cando me pregunten.
7.- Manterei a clase limpa deixando todo o material ordenado. Cando remate o traballo.
Tamén manterei limpo o recinto escolar.
8.- Ao colexio non podo levar lambetadas. Tampouco podo levar xoguetes.
9.- Levo chándal ao colexio cando teño educación física, psicomotricidade e saídas.
10.- O uniforme do colexio será obrigatorio acompañado de zapato ou bota de cor
oscuro.
11.- As familias non participarán nas saídas dos alumnos.
NORMAS QUE CUMPLIREI NAS SAÍDAS
1- Serei puntual para sair no horario previsto.
2- Acercareime ao autobús cando mo indiquen.
3- De xeito ordenado deixarei a mochila na parte dabaixo do autobús e subirei
ordenadamente.
4- Se me mareo ocuparei a parte dianteira do autobús.
5- Saudarei ao condutor.
6- Xunto cos meus compañeiros farei a oración.
7- O tono de voz será o axeitado.
8- Se preciso algo levantarei a man e será a profesora a que veña a xunto de min.
9- Non comerei no autobús (poderei mascar chicle ou comer un caramelo)
10- Baixarei do autobús despacio, colocándome onde me indiquen.
11- Durante a saída estarei atento as explicacións, sen apartarme en ningún momento
do grupo.
12- Antes de baixar recordo non esquecer nada no autobús e de xeito ordenado recollo a
mochila e despídome da profesora.
SANCIÓNS
No noso ciclo non existen as sancións como tal, senón que cando un alumno
reiteradamente infrínxe algunha norma primeiro fálase con el invitandoo a unha reflexión, en
caso de seguir coa a mesma actitude poñeremonos en contacto coa familia. En caso
excepcional cando a actitude sexa reiterada o profesor tomará a medida que considere
necesaria aplicando a normativa vixente no centro.

3º E 4º DE EDUCACIÓN PRIMARIA
NORMAS E SANCIÓNS
Tendo presente o Carácter Propio do noso Centro e o Regulamento de Réxime Interno,
cremos conveniente formular as seguintes normas de convivencia coa fin de que a vida no
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noso Colexio se desenvolva dunha maneira harmónica en beneficio de toda a comunidade
escolar.
Puntualidade: Coa fin de evitar interrupcións na marcha da clase, debemos ser puntuais
á hora das entradas ao Colexio. Se por algunha causa se chega tarde, débese presentar a
correspondente xustificación dos pais ou titores. Os mestres esperarán á 1ª hora e a 4ª hora
aos alumnos nas aulas.
Cando se dean tres faltas sen xustificar, notificarase aos pais, e de persistir nesta falta
de puntualidade chamarase aos pais para unha entrevista.
Material: Para poder traballar e seguir a marcha da clase, é necesario traer todo o
material de todas as materias. Cando non se traia anotarase a falta en EDUCAMOS.
Cando haxa tres faltas de material cada mestre informará aos pais mediante nota escrita
e informará así mesmo ao titor do curso. De persistir a falta chamarase aos pais para unha
entrevista co titor e si é necesario, co coordinador correspondente.
O neno deberá ter respecto e coidado tanto dos libros propios, coma os comúns cedidos
para o seu uso.
Molestar na clase: Por ser a clase un lugar de traballo, é necesario respectar aos
compañeiros, evitando todo aquilo que poida distraer aos demais e a un mesmo. Cando non se
cumpra isto, anotarase en Educamos ao alumno para poñer en coñecemento do titor e dos
pais. Se se lle chama tres veces a atención, ao mesmo neno, deixaráselle tempo para que
reflexione sobre o seu comportamento, e en caso de ser reincidente falarase coa familia. De
non cambiar de actitude poñerase en coñecemento do coordinador e do director.
Á escola recoménda non traer móbiles e de facelo terán que estar apagados.
Tarefas: O estudo e o traballo na casa son imprescindible para a boa marcha das
materias no colexio, polo tanto, as tarefas que os mestres indiquen deberán ser realizadas e
presentadas a estes. Cando isto non se cumpra anotarase en EDUCAMOS para o
coñecemento do titor, e o mestre informará á familia mediante nota escrita ou EDUCAMOS
cando veñan tres veces as actividades sen facer.
Saídas: Cando o alumno necesite saír antes de finalizar o horario lectivo, a familia
deberá notificalo con anterioridade por escrito, para facilitarlle unha autorización de saída que
deberá entregar ó porteiro quen o conducirá á saída.
Lambetadas: Non se permite consumir ningún tipo de lambetadas na aula. De facelo
ordenaráselle tiralas. Recoméndase que o aperitivo do recreo sexa algo sano: froita, sandwich,
cereais...
Vestimenta e aseo: É obrigatorio vir adecuadamente vestido e aseado ao colexio. Para
as clases de Educación Física e saídas fóra do colexio é obrigatorio o chándal ou equipación
curta. O uniforme non é obrigatorio pero no caso de traelo debe ser utilizado correctamente.
Lugar de xogo: O lugar de xogo durante o recreo son os patios, agás cando chove que
será o claustro . No claustro nunca se poderá xogar con balóns; se alguén o fai mandaráselle
subilo á aula; tampouco se poderá, subir ás gradas nin as varandas do patio, de facelo
chamaráselle a atención, se non obedece estará un rato sen xogar preto do profesor.
Cambios de clase: Os alumnos non poderán saír da aula nin asomarse á fiestra nos
cambios de clase, de facelo, no recreo estará sen xogar.
Recreos: Non se pode permanecer na clase nin nos pasillos durante o recreo, salvo que
se estea acompañado dun mestre. Así mesmo, o momento para ir ao servizo será ao baixar ao
recreo, e os lugares para beber son as fontes instaladas no patio.
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Limpeza da aula: Manteremos limpas as aulas, os patios e o polideportivo utilizando as
papeleiras. No caso de que algún alumno, de forma voluntaria, ensucie algún destes lugares
deberá limpala ao remataren as clases.
RECOMENDACIÓNS
Faremos o posible por ter un comportamento adecuado tanto dentro como fóra do
colexio respectando aos demais así como os obxectos comúns a todos.
Trataremos con respecto e educación aos mestres, compañeiros e persoas de servizo do
colexio.
Respectaremos o edificio, as instalacións, mobiliario e o material didáctico, utilizándoos
adecuadamente.
5º E 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Puntualidade: coa fin de evitar interrupcións na marcha da clase, debemos ser puntuais
á hora das entradas ao Colexio. Se por algunha causa se chega tarde, débese presentar a
correspondente xustificación dos pais ou titores. As faltas de puntualidade son anotacións de
actitude (sempre que non sexan por causa xustificada). Cando isto non se cumpra suporá unha
anotación de actitude, de repetirse
tres veces anotarase unha sanción no apartado
correspondente de educamos.
Material: para poder traballar e seguir a marcha da clase, é necesario traer todo o
material de todas as áreas (libros, caderno, chándal e faltas reiteradas de material de
papelería). Cando non se traia suporá unha anotación de actitude, de repetirse tres veces
anotarase unha sanción no apartado correspondente de educamos. O neno deberá ter respecto
e coidado dos libros e materiais de clase.
Molestar na clase: por ser a clase un lugar de traballo, é necesario respectar aos
compañeiros, evitando todo aquelo que poida distraer aos demais e a un mesmo.
Cando isto non se cumpra suporá unha anotación de actitude, de repetirse tres veces
anotarase unha sanción no apartado correspondente de educamos.
Tarefas: o estudo e o traballo na casa é imprescindible para a boa marcha das áreas no
colexio, polo tanto, as tarefas que os mestres indiquen deberán ser realizadas e presentadas
puntualmente.
Cando isto non se cumpra suporá unha anotación de actitude, de repetirse tres veces
anotarase unha sanción no apartado correspondente de educamos.
Saídas: cando o alumno necesite saír antes de finalizar o horario lectivo, a familia deberá
notificalo con anterioridade por escrito, co cal se lle facilitará unha autorización de saída que
deberá entregar ao porteiro antes de poder saír.
Lambetadas: non se permite consumir ningún tipo de lambetadas nin bebidas na aula
(excepto das súas propias botellas de auga).
Vestimenta e aseo: é obrigatorio vir axeitadamente vestido e aseado ao colexio. Para as
clases de E.Física e saídas fóra do colexio é obrigatorio o chándal e camiseta.
Lugar de xogo: o lugar de xogo durante o recreo son os patios, excepto cando chove
que será o claustro. No claustro nunca se poderá xogar con balóns; tampouco se poderá subir
ás gradas nin as varandas dos campos de fútbol. Cada ciclo ten asignado unha zona de xogo
que estará posto no taboleiro de anuncios.
Cambios de clase: os alumnos non poderán saír da clase nin asomarse ás fiestras nos
cambios de clase. Nos momentos de entradas e saídas debemos movernos con orde polos
corredores e escaleira.
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Recreos: non se pode permanecer na clase nin nos corredores durante o recreo, salvo
que se estea acompañado dun mestre.
Limpeza da aula: manteremos limpas as aulas, os patios e o pavillón utilizando as
papeleiras. No caso de que algún alumno, de forma consciente, ensucie a aula deberá limpala
ao remataren as clases.
RECOMENDACIÓNS
Faremos o posible por ter un comportamento axeitado, tanto dentro coma fóra do colexio,
respectando aos demais, así como os obxectos comúns a todos.
Trataremos con respecto e educación aos mestres, compañeiros e persoas de servizo do
colexio.
Respectaremos o edificio, as instalacións, mobiliario e material didáctico, utilizándoos
axeitadamente.
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA:
ALTERACIÓNS LEVES DA CONVIVENCIA
1. A falta de puntualidade a clase, tanto a primeira hora como ás demáis.


O profesor da materia porá o negativo, e notificará aos pais.



A reiteración dos retrasos é controlado polo titor e mandarase a traballo social co xefe de estudos.



De non solucionarse o problemo o Xefe de estudos, ou o Director en último extremo, establecerá a sanción
tendo en conta o Plan de convivencia.

2. As ausencias inxustificadas.Traeremos o xustificante tanto nos retrasos como nas ausencias.
3. Os móbiles ou outros aparellos que entorpezan a marcha da clase deberán estar apagados e nas taquillas
ou mochilas (para quen non ten taquilla) durante todo o horario lectivo.


No caso de incumprimento da norma, o alumno entregará o móbil ao profesor que o deixará en Xefatura de
Estudos ata que veñan os seus pais ou titores legais a recollelo. En caso de negarse a entregalo pasa a falta
grave e aplicarase o Plan de Convivencia.



Se o alumno fai un uso indebido do móbil (facer fotos ou video dentro do recinto e/ou compartir nas redes
sociais, usar a wifi do centro, ...) tratarase como unha falta grave.

4. Non traer o material necesario para traballar en cada materia.
5. Non realizar as tarefas e actividades que nos indique o profesor.
6. Non presentar de forma axeitada os traballos, exames, cadernos,etc
7. Non atender ás explicacións, non respectar as ideas dos demáis.
8. Non entregar calquera comunicación no prazo sinalado e firmada polos pais ou titores.
9. Comer lambetadas no colexio, agás no patio.
10. Deberemos usar as papeleiras e contedores.
11. Non podemos comer pipas en todo o recinto escolar.
12. A falta de limpeza e orde no Centro.
13. Debemos entrar ordeadamente e en silencio nas aulas sen perder tempo entre clase e clase.
14. Os alumnos somos responsables do uso e mantenemento das nosas taquillas.


Se hai desperfectos o responsable dos mesmos correrá cos gastos do arranxo.
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15. Facer ruido, correr, empurrar polos corredores e as escaleiras nos cambios de clase, nas entradas e saídas,
cando nos diriximos ás taquillas, nas baixadas ao patio.
16. Irememos á taquilla a 1ª hora da mañá, 1ª hora da tarde, ao baixar ao recreo e ao subir, colleremos o
material necesario ata o seguinte recreo ou ata o final da xornada.
17. Se olvidamos parte do material (libros, cadernos, bolígrafos, etc) non poderemos ir ás taquillas durante a
clase e será considerado como falta de material.
18. Durante os recreos non deberemos deixar as mochilas no chan, no corredor, diante das portas das aulas...


O xefe de estudos recollera as mochilas que estén polo chan e entregalas ao final do día.

19. Non vir limpos, aseados e coa vestimenta axeitada ao colexio. No caso de incumprimento da norma:


Falarse co alumno.



En caso de reiteración, o/a titor/a avisará ás familias.

20. Todas aquelas alteracións que vulneren as normas de convivencia e que non están cualificadas como
graves.

8.2 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE ALTERACIÓNS DA CONVIVENCIA
ACCIÓNS

RESPONS.

FRE
C.

Revisión das normas
de convivencia e as
sancións

Equipo
Docente

Informar aos alumnos
das
normas
e
sancións

CRITERIOS

EVIDENCIAS

Anu
al

O Equipo Docente revisará
as normas e sancións antes
do 10 de setembro.

Libro de Actas
do
Equipo
Docente

Titor

Anu
al

Informarase aos alumnos na
1ª Titoría

Programación
titorial

Informar aos pais das
normas e sancións

Titor

Anu
al

Informarase na 1ª reunión
xeral de comezo de curso.

Guión
entregado aos
pais.

Publicación
no
taboleiro da clase das
normas e sancións

Titor

Anu
al

Colocarase No taboleiro das
clases desde o primeiro día

Revisión das sancións
pola
xunta
de
delegados

CIP
(Coordinador
de Infantil e
Primaria
o
CESO
(Coordinador
de
Secundaria)

Anu
al

Reunirase a xunta
de
delegados da ESO antes do
15 de outubro para revisar as
sancións

Acta da xunta
de delegados

Preparación
e
realización de titorías
para prevención de

Ciclo
Equipo
Docente

Anu
al

Realización dunha Titoría de
prevención de conflitos.

Programación
titorial
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conflitos.

ESO

FALTAS LEVES
ACTIVIDAD
Anotacións no
parte de clase

Responsab
le

FRECU

Profesor

Cando
sexa
neces
ario

ENCIA

CRITERIOS

EVIDENCIAS

Cando o conflito sexa de carácter
leve e dentro do aula, será o
profesor quen o resolva, aplicando
as
sanción
correspondinte:
anotarán
na
plataforma
as
incidencias de carácter leve e a
sanción que considere conforme
aos tipos:

Plataforma
informática

1.- Incidencias (Anexo 1): son de
carácter informativo.
2.- Sancións: Son de carácter
xustificativo e
deberán ser
firmadas polos pais vía plataforma
dixital ou papel se os pais non
teñen acceso á plataforma.
As faltas leves que conlleven unha
suspensión dun dereito ou cambio
de grupo serán xestionadas polo
CIP ou CESO.
Entregar
á
profesores folla
con
alumnos
que non teñan
acceso
á
plataforma
dixital.

CIP
CESO

Revisión
das
incidencias.

Revisión
sancións.

das

Información da

Antes
de
reunió
n con
familia
s.

Se debe ter o listado antes da 1ª
reunión con pais.

Titor

Quinc
enalm
ente

Comprobará
as
incidencias
anotadas
na
plataforma
e
analizará
necesidade
de
emprender
accións
complementarias ás realizadas
polos profesores.

Diario
profesor.

CESO

Sema
nal

O CESO controlará as sancións
que debe aplicar na hora de
traballo social fora do horario
escolar.

N/A.

Titor

Sema

Empezaranse
as
titorías
preguntando se hai algún tipo de

N/A
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clase al Titor
Arquivo
de
notificacións ás
familias.

Profesor,
Titor, CIP e
CESO.

nal

problemas, incidencias, etc.

Cando
sexa
neces
ario

Os profesores que comunican a
sanción serán os encargados de
xestionar o acuse de recibo da
mesma segundo o seguinte
criterio:
Plataforma:
plataforma.

arquivanse

Plataforma
Arquivo

ou

na

Tarxeta: Arquivanse na sala de
profesores no lugar habilitado para
tal efecto.
Información
dos
conflitos
surdidos
no
recreo

Encargados
da vixilancia

Cando
sexa
neces
ario

O profesor que detecta o problema
comunicao ao xefe de estudos e
este tratará o conflicto e informará
á familia a través da Plataforma ou
tarxeta.

Anotacións en
plataforma.

Estadística

Titor

Final
trimest
re

Os
Titores
computarán
as
incidencias e sancións aplicadas
enchendo o rexistro habilitado a tal
efecto.

Rexistro
incidencias

Trime
stralm
ente

Os CIP e CESO volcarán os
resultados
e
redactarán
conclusións para o seu análise no
EDE.

Acta EDE.

Cando
sexa
neces
ario

Se un alumno incorre en falta
grave na aula serán o CIP o
CESO os que a xestionen, o
profesor anotará na plataforma
educativa,
no
apartado
de
sancións que o alumno foi enviado
ao CIP o CESO describindo os
motivos.

Anotación
Plataforma
informática

Volcado
resultados
psym

de
no

CIP
CESO

ou

FALTAS GRAVES
Información
dos profesores
ao
CIP
ou
CESO
dos
conflitos
xurdidos
en
clase
ou
recreo.

Profesor

Entrevistas
coas familias.

CESO
CIP

ou

Cando
sexa
neces
ario

Se realizarán entrevistas coas
familias para entregar resolución
de faltas graves segundo plan de
convivencia.

PLATAFORMA

Control
de
faltas graves

CIP
CESO

e

Cando
sexa
neces
ario

O CIP ou CESO levarán rexistro
para control das sancións graves
resoltas.

Anexo 4.

Volcado

CIP

ou

Trime

Os CIP e CESO volcarán os

Acta EDE.

de
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resultados
psym

no

CESO

Volcar
na
memoria
os
resúmenes dos
conflitos.

CESO
CIP.

e

stralm
ente

resultados
e
redactarán
conclusións para o seu análise no
EDE.

Anual.

Se
introducirá
no
apartado
correspondente de conflitos.

Memoria.

Anexo 1:

LEVES
Retrasos
Deberes, material
As agresións físicas ou psíquicas, as inxurias e as ofensas non graves, as ameazas e as coaccións contra
os demais membros da comunidade educativas.
Os actos de discriminación non 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.
Os actos individuais ou colectivos de desafío á autoridade do profesorado e ao persoal de administración e
de servizos que constitúan unha indisciplina non grave.
Os danos non graves causados de forma intencionada ou por neglixencia non 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.
Os actos inxustificados que perturben non gravemente o normal desenvolvemento das actividades do
centro, incluídas as de carácter complementario e extraescolar.
As actuacións non gravemente prexudiciais para a saúde e a integridade persoal dos membros da
comunidade educativa do centro, ou a incitación a elas.
Portar calquera obxecto, substancia ou produto expresamente prohibido polas normas do centro perigoso
para a saúde ou a integridade persoal do alumnado ou dos demais membros da comunidade educativa ou
que perturbe o normal desenvolvemento das actividades docentes, complementarias ou extraescolares,
cando non constitúa conduta non gravemente prexudicial para a convivencia.
Retirada do móvil
Demáis condutas tipificadas.
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9.

PREVENCIÓN E TRATAMENTO DA SITUACIÓN DE ACOSO ESCOLAR. PROTOCOLO DE
ACTUACIÓN NO CENTRO.

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.

MEDIDAS PARA A PREVENCIÓN, DETECCIÓN DE ACOSO ESCOLAR.
A. ESTRATEXIAS ORGANIZATIVAS E DE PREVENCIÓN NO CENTRO.
As estratexias organizativas e de prevención que contribúen á mellora do clima xeral no centro
serán:


No mes de setembro os alumnos participarán na elaboración e revisión das normas e sancións
especifícas da súa etapa para coñecer os valores e normas que pretenden desenvolver
actitudes prosociais de igualdade, respecto e diálogo, fomentando o consenso na toma de
decisións.



Ao comezo de curso e final de curso (como mínimo) reunirase a comisión de convivencia do
centro para coñecer as normas aprovadas nas distintas etapas e coñecer o clima do centro
facendo unha revisión das principais normas incluplidas como as sancións aplicadas.



Os Coordinadores de ETAPA farán reunións periódicas cos alumnos (sempre que a madurez
dos alumnos o permita) para facer un seguimiento do clima de convivencia do centro.



Solicitar o apoio e o asesoramento do orientador ante os indicios ou situacións que poden
derivar en posible acoso.



Semanalmente reuniranse os titores dun mesmo curso para analizar as incidencias cometidas
e as sancións aplicadas. Os titores desde 5º de Primaria deberán manter unha conversación
cos alumnos para coñecer as súas inquedanzas e ofrecer apoio. Mensualmente reunirase o
equipo de titores dun ciclo para poñer en común a situación respecto ao clima escolar.



Na reunión inicial coas familias facilitaremos as normas especificas traballadas cos alumnos na
primeira titoría así como as súas sancións. Na axenda que se entrega a todos os alumnos
figuran as normas comúns para todos os membros da comunidade educativa.



O plan de convivencia estará ao alcance de calquer membro da comunidade educativa na web
do colexio e se informará na 1ª reunión cos pais.



Como recursos metodolóxico utilizamos o traballo cooperativo en todas as etapas como mínimo
una vez ao trimestre co fin potenciar as competencias sociais e cívicas.



Aplicamos un procedemento para todos os alumnos de nova inclusión que ten en conta a súa
diversidade.



Trimestralmente os titores rellenan un rexistro con todas incidencias e conflictos ocurridos nas
súas titorías e faise unha avaliación dos mesmos ao final do curso que se reflectan na memoria
co fin de ter unha visión global e introducir as modificacións necesarias na regulación da
convivencia do centro.



En reunión inicial cos pais informase que estes poden facer as súas denuncias de situacións de
acoso con garantía de confidencialidade a través da plataforma educativa, rexistros de
reclamacións a disposición en secretaría, enquisa de satisfacción anual, entrevistas con titores
en cada entrega de notas que se fai persoalemente ao final do trimestre ou no correo
electrónico do director.
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Faise unha distribución das zoas de recreo por idade e en cada unha delas asignámolle un
profesor de vixilancia para nos recreos, entradas e saidas.



Ao comezo de curso facemos unha programación de titorías en todas as etapas nas que
incluímos un programa de desenvolvemento emocional, habilidades sociais e axuda persoal.



Creación das condicións favorables para a inserción de programas de mellora da convivencia:
programas específicos de resolución de conflitos, programas de mediación en conflitos e axuda
entre iguais...



Promover encontros, conferencias e obradoiros para a toda a comunidade educativa orientados
á construción dunha convivencia positiva.



Elaboración de orientacións e establecemento de programas de formación para todos os
membros da comunidade educativa sobre a prevención e resolución de conflitos:



Formación específica do profesorado, elaboración de materiais e documentos, protocolos de
actuación axustados ao propio centro…



Formación de familias: pautas para previr o acoso e outras formas de violencia dende a familia.
Impulsar a creación de Escolas de pais e nais.



Formación do alumnado: técnicas de resolución pacífica de conflitos.



Elaboración de orientacións e establecemento de programas formativos dirixidos aos diferentes
membros da comunidade educativa, coa intención de previr e actuar ante situacións de
ciberacoso:



Formación do profesorado e de familias: sensibilización sobre o uso saudable e razoable das
TIC, aprender a lles transmitir aos menores a confianza suficiente para que poidan recorrer a
eles en caso necesario, aprender a apoiar ao menor en caso de confirmarse o ciberacoso e, en
caso de ameazas graves, presentar a correspondente denuncia no organismo competente.



Formación ao alumnado: potenciar o uso positivo das TIC e o espírito crítico ante os contidos
aos que acceden, ser coidadoso cos datos persoais -onde aparecen e a quen se proporcionan, non responder a provocacións a través dos medios tecnolóxicos; cando unha ameaza é
persistente, hai que gardar o que se poida a xeito de proba do sucedido, pechar a conexión e
pedir axuda a unha persoa adulta.

B. ESTRATEXIAS DE PREVENCIÓN NA AULA


Inclusión no Plan de acción titorial da elaboración de normas de convivencia en cada clase,
incluíndo de xeito explícito normas contra o acoso entre os compañeiros ou compañeiras, nas
que se sensibilice sobre o dano que produce o maltrato e se faga explícito o rexeitamento de
todos os tipos de violencia, así como propostas de recuperación en caso de incumprimento das
normas.



Realizar actividades de titoría programadas no grupo referidas a:



Relacións no grupo.



Fomento da amizade.



Tarefas colaborativas.



Sensibilización fronte ao maltrato (respecto pola diferenza, promover a empatía emocional,
rachar con mitos como o do chivato, aprender a ofrecer e pedir axuda, diferenciar entre
amigos/as e compañeiros/as...).



Conciencia da importancia do coidado das relacións afectivas e emocionais dos adolescentes.



Análise das relacións interpersoais, dos sentimentos e dos conflitos.



Traballar no grupo habilidades sociais asertivas e de autocoñecemento que capaciten o
alumnado para dar respostas axeitadas en diferentes contextos:



Educar para as relacións interpersoais igualitarias baseadas na valoración mutua e no
respecto.



Exercitar técnicas de autocontrol, empatía e resistencia á frustración.



Desenvolver a través de métodos cooperativos habilidades prosociais e destrezas para a
xestión das emocións.
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Formar comisións de alumnos/as para a mellora da convivencia en xeral: equipos de
mediación, axudantes de recreo...



Facilitarlle ao alumnado canles para que poida comunicarse co profesorado.



Utilizar sesións de titoría e xuntas de avaliación para detectar posibles situacións de acoso e/ou
ciberacoso, analizando tamén os casos de absentismo escolar.



Manter a través da acción titorial contactos periódicos coas familias para compartir información
e asegurar unha mutua colaboración.



Seguimento do clima relacional da aula. Aplicación e valoración de cuestionarios sociométricos.



Para permitir unha verdadeira prevención, é prioritaria a concienciación do maior número de
membros da comunidade escolar respecto de dous aspectos:



Conseguir a comprensión o máis obxectiva posible do fenómeno de acoso escolar,
empregando regularmente elementos de medición que permitan previr posibles situacións
deste.



Crear unha conciencia colectiva das normas mínimas de convivencia que todo membro desa
comunidade ten que cumprir.



En resumo, o realmente apropiado sería establecer na dinámica de
convivencia do centro estratexias preventivas que evitasen chegar a
situacións de acoso escolar. Unha estratexia válida sería a posta en
marcha dun tempo, asociado a momentos de formación no propio
centro, e dun lugar para levar a cabo esta dinámica de convivencia
entre o profesorado, crear un espazo onde a propia comisión de
convivencia do centro poida deseñar este tipo de estratexias.

TRATAMENTO DO ACOSO ESCOLAR
Comunicación inicial.
Calquera membro da comunidade educativa que teña coñecemento expreso, dunha situación de
intimidación ou acoso sobre algún/a alumno/a ou considere a existencia de indicios razoables,
poñerao inmediatamente en coñecemento dun profesor/a, do titor/a do alumno/a, do Departamento de
Orientación do centro, no seu caso, ou do Xefe de estudos, segundo o caso e membro da comunidade
educativa que teña coñecemento da situación.

Recollida de información
Trátase dunha fase na que o principal obxectivo é solicitar os datos necesarios para dilucidar se os
feitos denunciados constitúen ou non unha situación de acoso/agresión.
1. Nomear a un responsable da tramitación: Este responsable será a persoa encargada de
comunicarse con todos os suxeitos implicados, de solicitar a información necesaria e comunicala aos
efectos de tomar as medidas necesarias. Igualmente debe ser o referente de alumno acosado/agredido no
centro. Pode tratarse do Director ou da persoa en quen este delegue, preferiblemente o orientador ou un
profesor que goce da confianza do alumno/a. O seu nomeamento debe ser coñecido polo equipo docente,
de forma que se lle comunique calquera incidencia que puidese acaecer con respecto á situación
denunciada.
2. Citar ao alumno acosado/agredido nunha entrevista individual. É importante que nesta primeira
toma de contacto se xere un clima de confianza, polo que, se é necesario, deberá repetirse ata que o
alumno se atope en disposición de trasladar o alcance do problema.
3. Citar ao alumno acosador/agresor nunha entrevista individual.
4. Citar aos demais alumnos implicados en entrevista individual.

COLEGIO PP. ESCOLAPIOS

Página 56

PLAN DE CONVIVENCIA
5. Citar, en entrevista individual, á familia de acosador/agresor e acosado/agredido.
6. Convocar ao Equipo Docente, ao Departamento de Orientación e á Comisión de Convivencia: O
obxectivo desta convocatoria é explicar a situación, de forma que todo o profesorado se atope implicado e
poida manifestar se é coñecedor dalgunha circunstancia, especialmente aqueles que se atopan en contacto
máis directo co alumno. Igualmente resulta conveniente solicitar colaboración para adoptar medidas
consensuadas.
7. Solicitar o apoio técnico do Departamento de Orientación.
Nota: Para a toma de datos prevista nesta fase, é posible facer uso da “Folla de recollida de
información” que se achega como anexo, na que se recollen os indicadores a ter en conta para detectar
unha situación de acoso/agresión.

Análise e adopción de medidas.
Unha vez solicitada toda a información sobre os feitos acontecidos, deberá convocarse unha
reunión co equipo docente, equipo directivo e responsable da tramitación, na que se valorará se os mesmos
realmente son constitutivos de acoso/agresión e, no seu caso, acordaranse as medidas a adoptar, sempre
de acordo coas previsións recollidas na Lei 4/2011, de 30 de xuño de 2011 de Convivencia e Participación
da Comunidade Educativa.
Entre as medidas que se adopten, debemos distinguir entre aquelas tendentes á protección da vítima, as
medidas correctoras dos agresores e a comunicación da situación aos organismos correspondentes.
1. Medidas de protección á vítima: As posibilidades de protección son múltiples e variarán en
función das necesidades peculiares do alumno en concreto, suxerimos as seguintes:
a) Cambio de grupo.
b) Vixilancia específica de acosador/agresor e acosado/agredido.
c) Titoría individualizada co equipo de orientación do acosado/agredido, dándolle pautas de
autoprotección, técnicas de relaxación e control da tensión.
d) Asignación dunha “persoa de confianza” dentro do equipo docente.
e) Solicitude de colaboración da familia de victima e agresor, manténdolles en todo
momento informados da situación.
f) Sesións grupales.
2. Medidas correctoras dos agresores:
a) Tramitación do oportuno expediente sancionador e imposición das sancións
correspondentes.
b) Petición de desculpas á victima.
c) Realización dun labor de concienciación do ocorrido e as súas consecuencias.
d) Posta en marcha de técnicas de autocontrol e relaxación.
e) Mostrarlle estratexias de resolución de conflitos, mostrándolle solucións alternativas á
agresión.
3. Informarase á Inspección Educativa da situación detectada e das medidas adoptadas.

Seguimento.
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Unha vez adoptadas todas as medidas previstas na fase anterior, é importante continuar levando a
cabo, a través do departamento de orientación, un seguimento da situación, de forma que a mesma non
volva producirse, quedando totalmente erradicada calquera conduta acosadora.
O Desenvolvemento pormenorizado deste protocolo pódese consultar nos enlaces:
Protocolo
tipo:
http://www.edu.xunta.es/web/sites/web/files/content_type/learningobject/2013/06/17/a328aad5ade2c46a911
c5a59a0bbbabd.pdf.
Instruccións:
http://www.edu.xunta.es/web/sites/web/files/content_type/learningobject/2013/06/17/4b38df6f66137a
124cb3b9fd1ca07404.pdf

10.

COMISIÓN DE CONVIVENCIA DO CENTRO

COMPOSICIÓN.
Este constituirase no seo do Consello Escolar e estará formado por:
1. Director ou Directora do centro.
2. Un representante da titularidade.
3. Dous representante dos alumnos.
4. Catro represetante dos pais.
5. Catro representantes dos profesores.
6. Un representante de persoal non docente.
Tamén estará aberta a participación a todo persoal que poida contribuir a mellora da convivencia
escolar.
Estes membros serán os mesmos que os do Consello Escolar.

FUNCIÓNS.
1. Dinamizar o plan de convivencia do centro.
2. Elaborar un informe anual da análise da convivencia.
3. Informar trimestralmente ao consello escolar.
4. Coordinar as actuacións conxuntas dos ámbitos implicados relacionados coa mellora da
convivencia escolar.
5. Propoñerlle á administración educativa as medidas oportunas para mellorar a convivencia
escolar.
6. Aqueloutras que a propia administración e o observatorio da convivencia a nivel provincial lle
poidan enconmendar.

REUNIÓNS.
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Celebrará tres reunións anuais de carácter ordinario, unha por trimestre, e con carácter
extraordinario cantas convoque a presidencia a instancia propia ou a proposta, ao menos, dunha terceira
parte dos membros do observatorio.

11.

DIFUSIÓN, SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DO PLAN

11.1. PROCEDEMENTOS PARA A DIFUSIÓN DO PLAN
Presentación do Plan a tódolos sectores da comunidade educativa: sesión de Claustro e
Consello Escolar.
∙

Publicación na páxina web do centro.

∙

Información nas sesións de acollida.

∙
O obxectivo é que todos os membros da Comunidade Educativa coñezan, acepten e sexan
partícipes da mellora da convivencia no centro.

11.2. PROCEDEMENTOS PARA O SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DO PLAN
A considerar os seguintes aspectos:
∙

Grao de implantación e nivel de consecución dos obxectivos propostos.

∙

Actuacións realizadas e grao de participación dos distintos sectores da comunidade educativa.

∙
Formación e asesoramento recibidos nesta materia pola comunidade educativa e recursos
utilizados.
∙
Valoración dos resultados, conclusións, propostas de continuidade e de mellora para cursos
sucesivos.
∙

Avaliación do proceso e dos resultados.

∙

Comprobar e avaliar periodicamente a coherencia entre o Plan de Convivencia e o
Regulamento de Réxime Interno.

∙

Documentación elaborada.

A necesaria revisión deberá poñer fincapé nas manifestacións e evidencias dos problemas, é dicir,
onde, cando e con que frecuencia ocorren, quen son os grupos e persoas habitualmente implicadas,
en qué casos se produce unha resposta dalgún tipo por parte do profesorado e con qué efectos ou
cál é o papel das familias. Trátase de centrar a revisión nos feitos concretos, para evitar
xeneralizacións improcedentes ou explicacións apresuradas acerca dos problemas e así mesmo reflectir
todas as aportacións que xurdan como resultado de presentacións para a mellora da convivencia.

O seguimiento do Plan de Convivencia corresponde á Comisión de Convivencia e se o precisa, terá o
asesoramento do Departamento de Orientación,

profesores- titor relacionado co tema e outros

profesioanis segundo a problemática de que se trate. Así mesmo, os profesores implicaranse no
desenvolvemento e execución das actividades e medidas contempladas no Plan de Convivencia.
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A comisión de convivencia reunirase tres veces ao ano, é dicir, unha por trimestre no curso escolar,
e, con carácter especial, en tantas ocasións como sexa necesario de para tratar asuntos relativos ás
incidencias producidas e os resultados logrados en relación coa aplicación do Plan de Convivencia
Escolar.

Igualmente, na reunión final elaborarase unha memoria na que se notificará os seguintes aspectos e
que será entregada o consello escolar e o servizo territorial de Inspección Educativa:

1. Actuacións durante o ano: Reunións de carácter interno e asuntos tratados e actividades realizadas.
2. Incidencias producidas.
3. Procedementos de intervención cos comportamentos conflictivos: o conxunto de medidas previstas
e aplicadas.
4. Análise e valoración da situación da convivencia no centro e proposta de mellora
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