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1. INTRODUCCIÓN 

Este Plan de Convivencia pretende contribuír a que reine un bo clima de convivencia dentro e 

fóra do Centro e en calquera actividade na que participe o mesmo con independencia de que 

esta se realice dentro ou fóra do horario lectivo.  

Debe terse moi en conta o valor formativo da disciplina, entendida como a necesidade de 

esixir que todos os membros da nosa comunidade educativa respecten as normas que eles 

mesmos se deron para garantir o respecto e a liberdade de todos. 

A prevención é fundamental para evitar conflitos no Centro. Por iso, é necesario planificar 

accións dirixidas a conseguir que o respecto ao outro sexa un dos alicerces da formación.  

O Centro adoptará as medidas necesarias para o cumprimento da normativa vixente en 

materia de convivencia, especialmente aquelas que corresponden a leis superiores e aos 

deberes do Centro para cos alumnos e as súas familias.  

O Centro adoptará as medidas oportunas para que exista un ambiente de paz e seguridade 

no mesmo e na súa contorna.  

O Centro tratará de formar parte das solucións aínda que a violencia non teña a súa orixe no 

mesmo.  

O Centro prestará especial atención ás medidas de atención á diversidade co fin de atenuar 

as desigualdades e garantir unha atención específica aos colectivos máis vulnerables, de forma 

que poidan mellorar a súa formación e prevéñanse os riscos da exclusión social.  

Potenciaranse as seguintes medidas e actividades:  

- Reforzo da acción titorial.  

- Educación en valores e habilidades sociais, porque tamén debemos ensinar a aprender a 

convivir.  

- Educación na resolución pacífica de conflitos. 

- Acollida ao alumnado novo no Centro.  

- Profesorado que, dentro do seu horario laboral, realiza actuacións dirixidas á mellora da 

convivencia e atención de alumnos sancionados.  
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1. O CENTRO: CARACTERÍSTICAS E CONTORNO 

 1.1. Características do centro 

1.1.1. Situación xeográfica 

 O Colexio Salesiano “María Auxiliadora” atópase na zona da Ponte, próxima ao centro da 

cidade de Ourense. O alumnado procede maioritariamente do contorno, polo que non é preciso o 

servizo de transporte escolar. 

1.1.2. Situación sociocultural 

 A zona ten posibilidades culturais xa que se atopa a poucos minutos das principais ofertas e 

servizos culturais da cidade: salas de exposicións, centro cultural, cines. Preto hai instalacións 

deportivas no complexo municipal polideportivo dos Remedios; sen embargo, aparte das nosas 

colexiais, non hai moitas posibilidades para a práctica do deporte dos máis mozos xa que outras 

instalacións municipais están lonxe e as privadas son escasas. 

 Polo que ten que ver coas familias a meirande parte dos pais e nais teñen feitos estudos 

primarios cando menos. A súa presenza nos actos culturais é mais ben escasa. 

 

1.2. Situación actual da convivencia 

O enfoque da convivencia no centro ten unha visión construtiva e positiva, polo que as 

actuacións van encamiñadas ao desenvolvemento de comportamentos axeitados para convivir 

mellor e resolver conflitos pacificamente, a través da participación, boas canles de comunicación 

e a prevención de problemas de conduta. Para iso elaboráronse unhas regras de convivencia e 

unha normativa que intenta regular o funcionamento do colexio.  

Na actualidade o clima de convivencia é bo. Non se observan serios problemas, aparecendo 

de cando en vez, principalmente nos cursos centrais da ESO (2º e 3º), algún conflito esporádico, 

que se resolve fundamentalmente co diálogo e con algunha medida disciplinaria de carácter 

menor. Nalgún caso debe tomarse algunha medida máis severa.  

A devandita conflitividade vai desaparecendo nas etapas posteriores do centro (últimos 

cursos de ESO e Bacharelato). 

 



 

CMA – Plan de Convivencia                                                                                                                                   Páxina 5 de 40 

 

1.3. Respostas do centro a estas situacións 

A resposta educativa do Equipo Directivo e do Profesorado tende a promover unha actitude 

de participación do alumnado a través das canles que ofrece o Regulamento de Réxime Interior; 

son canles de diálogo, respecto e comunicación que teñen como finalidade solucionar calquera 

conflito de forma pacífica e dialogada e pretenden potenciar a mellora da convivencia a través da 

adquisición de habilidades que poidan resolver os conflitos. Aínda que os problemas de 

convivencia son escasos, si é verdade que a obrigatoriedade da Etapa educativa da ESO no 

centro que abrangue dos doce aos dezaseis anos comporta, xunto a outros aspectos, a 

presenza nas aulas dun sector de alumnos que non encaixa ben coas actuais propostas 

educativas, xerando, ás veces, unha certa conflitividade. Isto estanos levando cada curso a 

intentar adaptar os recursos, metodoloxías e medidas de atención á diversidade dispoñibles ás 

características e previsións dos diferentes grupos de alumnado.  

 

1.4. Relación coas familias e a comunidade 

A relación coas familias é axeitada, con reunións de información e coordinación de carácter 

global e particular nas horas fixadas na programación. A actuación dos titores e titoras na 

coordinación coas familias acada cotas de calidade. 

 As situacións particulares que afectan á convivencia e resolución de conflitos no centro 

coméntanse coas familias como medio de información e de cambio de conduta. 

Tamén de forma esporádica fanse charlas informativas-formativas para pais e nais co fin de 

dar pautas que melloren a educación dos seus fillos e fillas e a convivencia no centro. 

 

1.5. Experiencias de convivencia realizadas no centro 

As experiencias que se desenvolven este curso no centro para favorecer a convivencia 

podémolas resumir no seguinte: 

 Presentación da Normativa do colexio sobre a convivencia nas aulas a familias e 

alumnado. Isto faise ao principio de curso cos titores/as. 

 Acollida do alumnado novo e familias ao iniciar o curso, presentándolles o colexio, as 

instalacións, os costumes e diversa información de interese. Potenciar habilidades de 

comunicación no alumnado para a mellora da convivencia. 
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 Fomentar a tolerancia, a aceptación da diversidade e a resolución de conflitos de forma 

pacífica. 

 Presentación do programa de Mediación entre iguais (Servizo de Mediación adaptado á 

normativa covid-19) e Alumnado axudante (formación interrompida en función da 

evolución da pandemia e a normativa covid-19). 

 Educación en valores e habilidades sociais, especialmente a través da Aprendizaxe 

Cooperativa (Titorías e tratamento transversal nas materias). 

 Traballo do valor da solidariedade (Campañas de Pastoral, Titorías e tratamento 

transversal nas materias). Proxecto de Aprendizaxe e Servizo. 

 Convivencias cristiás, celebracións e Bos Días (Pastoral). 

 Proxecto de educación para a Interioridade (Pastoral, Titorías e tratamento transversal 

nas materias). 

 Elección dos CONSA (Consello de Aula) e Asembleas de aula (Titorías). 

 Coeducación e prevención da violencia de xénero (Titorías e tratamento transversal nas 

materias). 

 Programa de sensibilización contra os malos tratos entre iguais e prevención do bullying 

(Titorías e tratamento transversal nas materias).  

 Prevención e uso correcto de redes sociais e Internet (Titorías e tratamento transversal 

nas materias).  

 Tempo libre educativo e Educación para a saúde. Prevención de condutas adictivas 

(Titorías e tratamento transversal nas materias). 

 Programa de Educación Afectiva e Sexual. Traballo específico sobre as 

emocións.(Titorías e tratamento transversal nas materias).  

 Tratamento do valor da convivencia a través das diferentes materias. 

 

1.6. Necesidades de formación 

A formación e sensibilización sobre a convivencia e resolución pacífica de conflitos pensamos 

que é imprescindible para mellorar as pautas de actuación que potencien un clima favorable no 

centro. É necesaria unha formación específica para atender situacións relacionadas coa 

convivencia e a conflitividade. 
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Por este motivo, no centro apóstase por unha formación permanente do profesorado no 

complexo mundo das relacións interpersoais no centro: habilidades sociais, resolución de 

conflitos, estratexias para fomentar a participación, intervención ante problemas de conduta, 

violencia nas aulas, malos tratos entre compañeiros, etc. 

A formación máis específica relacionada coa convivencia é a que se realiza cos grupos de 

Alumnado Axudante de 1º e 2º de ESO (actualmente interrompida pola normativa covid-19) e de 

Mediación entre iguais en 3º, 4º ESO e 1º Bac. (actualmente interrompida pola normativa covid-

19; formado e dispoñible o Equipo de mediación de 1º Bac.). A intención do noso centro é 

continuar potenciando esta liña de formación e sensibilización. 

Ademais, seguiranse a traballar os valores da convivencia e a integración a través de 

diferentes xogos e actividades de coñecemento e cohesión nos distintos grupos de alumnado, 

como ferramenta imprescindible para unha convivencia pacífica.  

Teranse en conta tamén as suxestións aportadas nas diferentes enquisas anuais de 

satisfacción sobre posibles temas formativos en relación á convivencia para toda a comunidade 

educativa. 
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2. OBXECTIVOS E ACTITUDES A CONSEGUIR CO PLAN 

Para desenvolver este plan de convivencia baseámonos nos seguintes principios ou 

obxectivos xerais:  

1. A elaboración do Plan de Convivencia é o resultado dun consenso e implicación de todos 

os sectores que formamos a Comunidade Educativa (profesorado, familias e alumnado) 

para o fomento dunha boa convivencia. 

2. En materia de convivencia e disciplina, a comunidade educativa está sometida ao 

cumprimento do disposto na correspondente normativa (Lei 4/2011, do 30 de xuño, de 

convivencia e participación da comunidade educativa e o Decreto 8/2015, do 8 de 

xaneiro, no que se desenvolve a Lei anteriormente nomeada). 

3. Non consideramos os aspectos de convivencia só como aspectos organizativos senón 

ademais como contidos a desenvolver e parte da formación do alumnado. Débese ter en 

conta a convivencia e a participación como parte da aprendizaxe. 

4. Pensamos que a convivencia non é só unha mera aplicación de medidas disciplinarias, 

senón un fin educativo a traballar. A convivencia é un obxectivo formativo en si mesmo e 

fundamental de todo proceso educativo. Para conseguir unha boa convivencia no centro 

e para lograr un clima participativo e democrático temos a obriga de potenciar estas 

condutas. Para iso foméntase a participación a través da asemblea de clase, da elección 

do CONSA (Consello de Aula), da participación na Xunta de Delegados, no Consello 

Escolar, na Comisión de Convivencia, na Comisión de Actividades Extraescolares, etc. 

Ademais, debe desenvolverse nos alumnos unha serie de valores e habilidades de 

comunicación e de relación social. 

5. O conflito é inherente á vida en común das persoas. Supón algo normal en toda 

sociedade libre e democrática. Debe entenderse como algo positivo para desenvolver o 

labor educativo e, sobre todo, servir como medio de aprendizaxe na procura dalgunha 

solución ao conflito de forma democrática, dialogada e pacífica, mantendo unha certa 

harmonía nas relacións entre as persoas. 

6. Aínda que haxa unha boa xestión global da convivencia, os problemas aparecerán, 

porque son propios de calquera sistema de relacións humanas, pero a prevención 

contribúe a reducilos. Cando sexa necesaria unha corrección ou sanción terá un 

propósito formativo, de modo que se garanta tanto o bo funcionamento xeral como a 

socialización ordenada e autónoma do individuo implicado nunha medida disciplinaria. A 
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disciplina debe favorecer obxectivos educativos estimulando cambios cognitivos, 

emocionais e de conduta. 

7. As actitudes a desenvolver e a organización do centro en materia de convivencia deberán 

basearse nas seguintes Normas de Convivencia: 

a. O respecto á integridade física e moral e aos bens das persoas que forman a 

Comunidade Educativa e daquelas outras persoas e institucións que se relacionan 

co Centro co gallo da realización  das actividades e servizos do mesmo. 

b. A tolerancia ante a diversidade e a non discriminación. 

c. A corrección no trato social, especialmente mediante o emprego dun vocabulario 

correcto e educado. 

d. O interese por desenvolver o propio traballo e función con responsabilidade. 

e. O respecto polo traballo e función de todos os membros da Comunidade Educativa. 

f. A cooperación nas actividades educativo-pastorais ou de convivencia. 

g. A boa fe e a lealdade no desenvolvemento da vida escolar. 

h. O coidado no aseo e na imaxe persoal maila observancia das normas do centro 

sobre esta materia. 

i. A actitude positiva ante os avisos e as correccións. 

j. A axeitada utilización do edificio, mobiliario, instalacións e material do centro, 

segundo o seu destino e normas de funcionamento, así como o respecto á reserva 

de acceso a determinadas zonas do mesmo. 

k. En xeral, o cumprimento dos deberes que se sinalan na lexislación vixente e no 

Regulamento de Réxime Interior aos membros da Comunidade Educativa e de 

cada un dos estamentos. 
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3. ACTIVIDADES PARA CREAR UN CLIMA DE CONVIVENCIA 

Cada curso escolar intentarase realizar as seguintes actividades, sen excluír outras relacionadas con estes: 

ACTIVIDADE 1: Normas de convivencia 

Debate e discusión ao principio de curso sobre o Plan de convivencia e as Normas de 

Convivencia cos pais e alumnos. Chegar ao consenso das normas máis importantes. 

Responsable Xefatura de Estudos, titor/a e colaboración do Departamento de Orientación. 

Recursos  Material impreso co máis esencial do Plan e das Normas de Convivencia. 

Metodoloxía Charla e debate cos pais. Activa e participativa. 

Espazos físicos Aula Magna e aula de titoría. 

Temporalización Durante o primeiro trimestre dedicarase unha sesión con pais e unha ou 

dúas sesións de titoría cos alumnos. 

ACTIVIDADE 2: Estudo de incidencias puntuais 

Abordarase ao longo do curso calquera incidencia puntual que altere a convivencia do centro 

co alumnado implicado e a súa familia, se procede.  

Responsable Xefatura de Estudos, titor/a e colaboración do Departamento de Orientación. 

Recursos  Resolución do conflito de forma dialogada e, no seu caso, aplicación das 

Normas de Convivencia. 

Metodoloxía Democrática e participativa. 

Espazos físicos Centro. 

Temporalización Durante todo o curso, sempre que sexa necesario. 

ACTIVIDADE 3: Análise da marcha da convivencia 

Analizarase en titoría a marcha da convivencia da clase unha vez ao trimestre e farase 

referencia a esta análise nas Xuntas de Avaliación. Poderá facerse a través dunha asemblea 

de aula. 

Responsable Titor/a e colaboración do Departamento de Orientación. 

Os resultados poranse a disposición da Comisión de Convivencia. 

Recursos  Cuestionario individual e debate da clase. 

Metodoloxía Participativa e consensuada. 
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Espazos físicos Aula de titoría e Sala de Profesores. 

Temporalización Unha vez ao final de cada trimestre cando o titor/a o estime oportuno e na 

Xunta de Avaliación do curso. 

ACTIVIDADE 4: A convivencia no grupo 

Tratarase na hora de titoría ou cando o titor o considere necesario, calquera aspecto que 

afecte ás boas relacións e á convivencia do grupo ou parte del. 

Responsable Titor/a e colaboración do Departamento de Orientación. 

Recursos  Resolución do conflito de forma dialogada e, no seu caso, aplicación das 

Normas de Convivencia. 

Metodoloxía Democrática, consensuada e participativa. 

Espazos físicos Aula de titoría. 

Temporalización Durante todo o curso. 

ACTIVIDADE 5: Habilidades para a mellora da convivencia 

Desenvolvemento de habilidades de comunicación entre os alumnos  para a mellora da 

convivencia do centro. 

Responsable Titor/a e colaboración do Departamento de Orientación. 

Recursos  Formación nas reunións de titoría e Material concreto para a súa aplicación 

na aula. 

Metodoloxía Activa e participativa. 

Espazos físicos Aula de titoría. 

Temporalización Unha sesión por trimestre e sempre que unha aula o precise. 

ACTIVIDADE 6: Fomento dos valores democráticos: 

Fomentar os valores democráticos: a tolerancia, a igualdade, a xustiza, a aceptación da 

diversidade, a resolución de conflitos de forma pacífica e non violenta, etc. na etapa da ESO e 

Bacharelato. 

Responsable Titor/a e colaboración do Departamento de Orientación. 

Recursos  Formación nas reunións de titoría e Material concreto para a súa aplicación 

na aula. 
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Metodoloxía Activa e participativa. 

Espazos físicos Aula de titoría. 

Temporalización Unha sesión por trimestre e sempre que unha aula o precise. 

ACTIVIDADE 7: Celebración do DENVYP 

Celebración o día 30 de Xaneiro do: “Día escolar da non violencia e da paz”. 

Responsable Xefe de Estudos, titor/a e colaboración do Departamento de Orientación. 

Recursos  Actividades que salienten a importancia das normas de convivencia e o 

respecto ás mesmas, facéndoas presentes na vida ordinaria do centro. 

Metodoloxía Activa e participativa. 

Espazos físicos Aula Magna, Aula de titoría e patio do colexio. 

Temporalización Unha sesión de traballo antes ou despois da Xornada. 

ACTIVIDADE 9: Convivencias culturais 

Unha vez ao longo do trimestre con ocasión das festas tradicionais galegas tense esta 

convivencia: magosto, entroido, día das Letras Galegas... Consiste nunha saída para favorecer 

a integración e a convivencia entre os compañeiros de curso. 

Responsable Xefatura de Estudos e Titores. 

Recursos  Irán de acordo co motivo da convivencia: no magosto, as castañas; no día 

das Letras Galegas, algún aspecto da cultura galega (o que se indique na 

programación do curso). 

Metodoloxía Grupal e festiva con ambiente de excursión porque xira en torno a unha 

saída ao campo... 

Espazos físicos Dentro ou fóra do colexio e da cidade. 

Temporalización Unha vez ao trimestre tanto na ESO e Bacharelato como en EP e EI. 

ACTIVIDADE 10: Convivencias cristiás formativas 

Ofrécese a todos os alumnos/as dun xeito voluntario a participación en convivencias cristiás 

formativas dun ou dous días no ambiente colexial ou fóra do colexio. 

Responsable O coordinador de Pastoral e os seus colaboradores. 

Recursos  Xerados polos que dirixen a convivencia e distintos para cada curso e grupo 
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segundo as inquedanzas e as situacións. 

Metodoloxía Asertiva e participativa. 

Espazos físicos Aula de clase, Aula Magna, Locais da Parroquia, lugar onde se faga a 

convivencia se esta celébrase fóra do centro. 

Temporalización Unha por  grupo e curso dun día ou dous, a partires do 3º Ciclo de EP. 

 

ACTIVIDADE 11: Servizo de Mediación e Alumnado Axudante 

O servizo de Mediación (a partires de 3º ESO) ofrécese a todo o alumnado de ESO e Bac. 

como método de resolución pacífica de conflitos entre alumnado. 

O alumnado Axudante (1º e 2º ESO) formarase tamén para seren observadores e axentes 

activos na creación dun clima de convivencia positivo, e como posibles futuros mediadores/as. 

A formación está interrompida temporalmente en función da evolución da pandemia e a 

normativa covid-19. 

Responsable Os coordinadores do Servizo de Mediación  

Recursos  Os adquiridos e elaborados polos profesores/as coordinadores/as 

Metodoloxía Asertiva, activa, participativa e vivencial. 

Espazos físicos Aulas de clase, Departamento de Orientación (mediacións) e outros 

espazos do centro. 

Temporalización Unha ou dúas sesións formativas con cada grupo ao trimestre 
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4. CONVIVENCIA NO CENTRO: PROCEDEMENTOS DE ACTUACIÓN 

Os procedementos específicos de actuación no Colexio Salesiano “María Auxiliadora” para 

manter unha boa convivencia e un clima positivo, derívanse das Normas de Convivencia do 

centro. En concreto referímonos aos seguintes apartados que foron consensuados por todos os 

sectores da comunidade educativa: 

 

4.1. Disposicións xerais  

4.1.1. Valor da convivencia  

1. A tolerancia, o respecto aos demais, a cooperación, a solidariedade, son valores que 

requiren o exercicio diario dos mesmos e que deben inspirar a organización de toda a 

vida escolar e as condutas dos que nela participan.  

2. A convivencia nos centros convértese así nun factor de máxima importancia na 

educación dos nenos, adolescentes e mozos, como marco idóneo para a adquisición e o 

exercicio dos hábitos de respecto mutuo e de participación responsable nas actividades 

propias da vida en sociedade.  

3. A corrección das condutas contrarias ás normas, cando iso sexa necesario, orientarase 

de forma educativa, buscando sempre a formación e recuperación do alumnado.  

4. O papel dos profesores ten unha especial relevancia na creación do clima educativo 

adecuado, pois eles son os principais responsables do labor educativo no centro.  

5. O alumnado, pola súa parte, ten o deber de asistir a clase e de esforzarse de maneira 

activa e positiva na aprendizaxe, dentro dun clima de respecto.  

6. A participación e colaboración dos pais ou titores legais é fundamental tanto para o 

establecemento das normas de convivencia dos centros como para a prevención e 

solución dos posibles conflitos.  

 

4.1.2. Normas de convivencia  

1. As normas de convivencia do Centro definen as características das condutas que deben 

promoverse para lograr:  

a) O crecemento integral da persoa.  

b) Os fins educativos do Centro, o desenvolvemento do Carácter Propio e Proxecto 

Educativo-Pastoral do Centro.  
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c) O desenvolvemento da Comunidade Educativa.  

d) Un bo ambiente educativo e de relación no Centro.  

e) O respecto aos dereitos de todas as persoas que participan na acción educativa.  

2. Son normas de convivencia do Centro:  

a) O respecto á integridade física e moral e aos bens das persoas que forman a 

Comunidade Educativa e daqueloutras persoas e institucións que se relacionan co 

Centro con ocasión da realización das actividades e servizos do mesmo.  

b) A tolerancia ante a diversidade e a non discriminación  

c) A corrección no trato social, en especial, mediante o emprego dun modo de falar 

correcto e educado.  

d) O interese por desenvolver o propio traballo e función con responsabilidade.  

e) O respecto polo traballo e función de todos os membros da Comunidade Educativa.  

f)    A cooperación nas actividades educativas ou de convivencia.  

g) A boa fe e a lealdade no desenvolvemento da vida escolar.  

h) O coidado no aseo e imaxe persoal e a observancia das normas do Centro sobre 

esta materia.  

i)    A actitude positiva ante os avisos e correccións.  

j)   A adecuada utilización do edificio, mobiliario, instalacións e material do Centro, 

conforme ao seu destino e normas de funcionamento, así como o respecto á 

reserva de acceso a determinadas zonas do Centro. 

k) O respecto ás normas de organización, convivencia e disciplina do centro.  

l)   En xeral, o cumprimento dos deberes que se sinalan na lexislación vixente e na 

normativa do Centro aos membros da Comunidade Educativa e de cada un dos 

seus estamentos.  

 

4.1.3. Alteración e corrección  

1. Alteran a convivencia do Centro os membros da Comunidade Educativa que, por acción 

ou omisión, vulneran as normas de convivencia do Centro e as referidas no Decreto 

8/2015.  
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2. Os que alteren a convivencia serán corrixidos conforme aos medios e procedementos 

que sinalan a lexislación vixente e o Regulamento de Réxime Interior. 

3. Ao comezo de cada curso escolar, poderanse establecer normas de convivencia 

específicas en desenvolvemento dos xenerais contempladas no artigo 141 do RRI, que 

serán incorporadas como Anexo deste documento.  

 

4.2. O alumnado  

4.2.1. As correccións educativas  

Criterios xerais  

1. As correccións educativas que haxan de aplicarse haberán de ter sempre un carácter 

Educativo e recuperador garantindo o respecto aos dereitos do resto do alumnado. 

2. En todo caso, nas correccións educativas teranse en conta os seguintes criterios:  

a) O alumnado non poderá ser privado do exercicio do seu dereito á educación, nin, no 

caso da Educación Obrigatoria, do dereito á escolaridade. 

b) Non poderán imporse correccións contrarias á integridade física.  

c) A corrección deberá ser proporcional á conduta do alumno e deberá contribuír á súa 

mellora e recuperación.  

d) Deberá terse en conta a idade do alumno, así como a súa situación persoal, familiar e 

social.  

e) Tamén deberá terse en conta a forma en que a alteración afecta aos obxectivos 

fundamentais do Proxecto Educativo-Pastoral de Centro, da Programación de Etapa e 

da Programación Xeral Anual do Centro.  

f) Se o alumno/a participa voluntaria e activamente nun proceso de Mediación entre iguais 

para resolver o posible conflito (sempre que proceda segundo o tipo e gravidade do 

conflito e o prexuízo causado), considerarase en cada caso esta participación como un 

atenuante ou incluso como substituto doutras posibles medidas correctoras. 

3. En ningún caso o procedemento de corrección poderá afectar ao dereito á intimidade e 

dignidade do alumno.  

Cualificación da alteración da convivencia  

1. As alteracións da convivencia poderán ser cualificadas como: 
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a. Condutas gravemente prexudiciais para a convivencia. 

b. Condutas leves contrarias á convivencia.  

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 do Decreto 8/2015. 

3. Para o caso de comisión de condutas que deriven en actos que puidesen ser 

constitutivos de delito ou falta penal, a dirección do centro, por instancia propia ou de 

calquera membro da comunidade educativa, deberao pór en coñecemento da 

Administración educativa e dos corpos de seguridade correspondentes, ou do Ministerio 

Fiscal, sen prexuízo de tomar as medidas preventivas oportunas. O modelo e o 

procedemento para trasladar esa información e coordinar as actuación pertinentes 

facilitarase de conformidade co establecido no artigo 28.2 do Decreto 8/2015. 

Gradación das correccións  

1. Considéranse circunstancias atenuantes: 

a) O recoñecemento espontáneo da conduta incorrecta.  

b) A falta de intencionalidade.  

c) A observancia dunha conduta habitual positivamente favorecedora da convivencia.  

d) A reparación espontánea do dano causado.  

e) A presentación de escusas pola conduta incorrecta.  

f) Non incumprir as normas de convivencia anteriormente. 

g) Aqueloutras que estableza a lexislación vixente. 

2. Considéranse circunstancias agravantes:  

a) A premeditación e a reiteración.  

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

recentemente incorporados ao Centro. 
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c) Calquera acto que entrañe ou fomente a violencia, a discriminación, o racismo, a 

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

Educativo.  

d) A falta de respecto ao profesorado, ao persoal non docente e aos demais membros 

da comunidade educativa no exercicio das súas funcións.  

e) A gravación ou difusión por calquera medio das condutas merecedoras de corrección.  

f) Aqueloutras que estableza a lexislación vixente. 

Reparación de danos causados 

1. O alumnado está obrigado a reparar os danos que cause, individual ou colectivamente, de 

forma intencionada ou por neglixencia, ás instalacións e materiais dos centros, incluídos os 

equipamentos informáticos e o software, e aos bens doutros membros da comunidade 

educativa, ou a facerse cargo do custo económico da súa reparación. Así mesmo, está 

obrigado a restituír o subtraído ou, se non fose posible, a indemnizar o seu valor. As nais e 

pais ou as titoras ou titores legais serán responsables civís nos termos previstos pola 

lexislación vixente. 

2. Cando se incorra en condutas tipificadas como agresións físicas ou morais, deberá 

repararse o dano moral causado mediante a presentación de escusas e o recoñecemento 

da responsabilidade dos actos, ben en público ou en privado, segundo corresponda pola 

natureza dos feitos, e de acordo co que determine a resolución que impoña a corrección da 

conduta. 

3. O réxime de responsabilidade e reparación de danos establecidos nos dous parágrafos 

anteriores é compatible coas correccións disciplinarias que, de ser o caso, correspondan. 

Ámbito de corrección 

1. Deben corrixirse as condutas do alumnado contrarias á convivencia escolar que se 

produzan en calquera tipo de actividade que se desenvolva dentro do recinto escolar ou 

durante a realización de actividades complementarias e extraescolares que se desenvolvan 

fóra do citado recinto, así como durante a prestación dos servizos de comedor. 

2. Así mesmo, poderán corrixirse as condutas do alumnado producidas fóra do recinto escolar 

que estean directamente relacionadas coa vida escolar e afecten outros membros da 

comunidade educativa. 

Aspectos formais dos procedementos correctores 
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1. No exercicio das funcións de corrección de condutas contrarias á convivencia, a 

constatación de feitos constitutivos de condutas gravemente prexudiciais para a convivencia 

reguladas no artigo 38 deste decreto deberán formalizarse por escrito, logo da tramitación 

dos procedementos de corrección regulados no capítulo IV do presente título. 

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

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

veracidade de acordo co establecido no artigo 11.2 da Lei 4/2011, de convivencia e 

participación da comunidade educativa, e deberá conter como mínimo os seguintes datos: 

a. Lugar, data e hora da comisión da acción ou omisión que dá lugar ao procedemento. 

b. Descrición da acción ou omisión que determina a incoación do procedemento. 

c. A norma que se considere infrinxida, sen que esta mención implique a cualificación 

definitiva da acción ou omisión que dá lugar ao procedemento. 

d. Nome, apelidos, enderezo e datos académicos da alumna ou do alumno incurso/a no 

procedemento, e se non fose maior de idade, tamén os datos identificativos das 

persoas proxenitoras ou representantes legais desta/e. 

e. De ser o caso, identificación das persoas que presenciasen a acción ou omisión que 

dá lugar ao procedemento ou que puidesen achegar datos de interese para a 

comprobación dos feitos. 

f. Identificación e sinatura da persoa docente que elabore o documento.  

3. A incoación do procedemento notificarase á nai ou ao pai, á titora ou ao titor legal da 

alumna ou do alumno, ou a este, se fose maior de idade, con indicación da conduta que o 

motiva, as correccións que puidesen corresponder e o nome da persoa docente 

instrutora. Así mesmo, comunicarase á Inspección Educativa. 

4. As citacións ás alumnas ou aos alumnos ou, se fosen menores de idade non 

emancipadas/os, tamén ás persoas proxenitoras ou representantes legais delas/es, 

realizaranse por calquera medio de comunicación inmediata que permita deixar 

constancia fidedigna de terse realizado e da súa data. 

5. A non comparecencia sen causa xustificada das alumnas ou dos alumnos ou, de ser o 

caso, das persoas proxenitoras ou representantes legais delas/es, ou ben a negativa a 

recibir comunicacións ou notificacións, non impedirá a continuación do proceso de 

corrección. 
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6. As audiencias e comparecencias das nais e pais ou das titoras ou titores legais do 

alumnado menor de idade nos procedementos regulados son obrigatorias para elas e 

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. 

7. A resolución do procedemento notificarase á nai ou ao pai, á titora ou ao titor legal da 

alumna ou do alumno, ou á propia alumna ou alumno se fose maior de idade, nun prazo 

máximo de doce días lectivos desde que se tivo coñecemento dos feitos que deron lugar 

á incoación do procedemento, e comunicarase igualmente á Inspección Educativa. 

 

4.2.2. Condutas gravemente prexudiciais para a convivencia  

Condutas gravemente prexudiciais  

 Son condutas gravemente prexudiciais para a convivencia nos centros docentes as que se 

enumeran a continuación:  

a) As agresións físicas ou psíquicas, as inxurias e as ofensas graves, as ameazas e as 

coaccións contra os demais membros da comunidade educativa. 

b) Os actos de discriminación grave contra membros da comunidade educativa por razón de 

nacemento, raza, sexo, orientación e identidade 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, manipulación ou 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. 

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 equipamentos 
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informáticos e o software, ou aos bens doutros membros da comunidade educativa ou de 

terceiros, así como a súa subtracción. 

h) Os actos inxustificados que perturben gravemente o normal desenvolvemento das 

actividades do centro, incluídas as de carácter complementario e extraescolar. 

i) As actuacións gravemente prexudiciais para a saúde e 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 

integridade persoal de calquera membro da comunidade educativa. En todo caso, 

reputarase indisciplina grave a resistencia ou negativa a entregar os obxectos a que se 

refire o punto terceiro do artigo 11 da Lei 4/2011 cando 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. 

Medidas para a corrección das condutas gravemente prexudiciais para a convivencia  

1. 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. 
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2. Aquelas condutas que atenten contra a dignidade persoal doutros membros da 

comunidade educativa que teñan como orixe ou consecuencia unha discriminación ou 

acoso baseado no xénero, orientación ou identidade sexual, ou unha orixe racial, étnica, 

relixiosa, de crenzas ou de discapacidade, ou que se realicen contra o alumnado máis 

vulnerable polas súas características persoais, sociais ou educativas, terán a cualificación 

de condutas gravemente prexudiciais e levarán asociadas como medidas correctoras as 

establecidas nas alíneas e) ou f) do punto primeiro deste artigo. 

3. A proposta de cambio de centro. 

a. A medida correctora de cambio de centro terá carácter excepcional. 

b. Esta medida correctora non poderá proporse ao alumnado que curse a ensinanza 

obrigatoria cando na localidade onde se sitúa o seu centro ou na súa localidade 

de residencia non exista outro centro docente que imparta as ensinanzas que 

curse. 

c. A proposta de cambio de centro poderá supor o cambio de réxime, de modalidade 

ou de materia. 

d. Cando a persoa instrutora dun procedemento corrector propoña á persoa 

responsable da dirección do centro a imposición a unha alumna ou a un alumno 

da medida correctora de cambio de centro, a dirección deberá comprobar que se 

cumpren os requisitos establecidos nos puntos precedentes deste artigo e, logo 

da comprobación de tales circunstancias, comunicará inmediatamente a proposta 

á xefatura territorial correspondente, con achega do expediente do dito 

procedemento corrector. 

e. A xefa ou o xefe territorial correspondente, logo de analizar o caso e tendo en 

conta o informe da Inspección Educativa, autorizará, de ser o caso, mediante 

resolución, a aplicación da medida correctora de cambio de centro. No caso de 

non ser autorizada a proposta, a dirección do centro deberá modificala e aplicar 

outras medidas correctoras. 

Procedementos de corrección das condutas gravemente prexudiciais para a convivencia 

do centro 

1. A corrección de condutas gravemente prexudiciais para a convivencia do centro require a 

instrución dun procedemento corrector e poderá realizarse mediante dous procedementos 

diferentes: conciliado ou común. 
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2. Utilizarase un ou outro procedemento dependendo das características concretas da 

conduta que se vaia corrixir, das circunstancias en que se produza e da idade, as 

circunstancias persoais, familiares ou sociais do alumnado e os seus antecedentes en 

relación coa convivencia escolar. 

3. Correspóndelle á dirección do centro decidir a instrución e o procedemento que se vai 

seguir en cada caso, logo da recollida da necesaria información. 

4. A dirección do centro informará o profesorado titor/a da alumna ou alumno corrixida/o e ao 

consello escolar das condutas gravemente prexudiciais para a convivencia que fosen 

corrixidas. 

5. No centro docente quedará constancia da corrección das condutas gravemente 

prexudiciais para a convivencia coa finalidade de apreciar a reincidencia de condutas, de 

ser o caso. 

Determinación do procedemento de corrección 

1. A dirección do centro, unha vez que teña coñecemento dos feitos ou condutas que vaian 

ser corrixidos, se o considera necesario, poderá acordar a apertura dun período de 

información previa, co fin de coñecer con máis exactitude as circunstancias concretas en 

que se produciu a conduta que se vai corrixir e a oportunidade ou non de aplicar o 

procedemento conciliado. Esta información previa deberá estar realizada no prazo máximo 

de dous días lectivos desde que se tivo coñecemento dos feitos. 

2. A dirección do centro, asesorado, de ser o caso, pola persoa que exerza a xefatura do 

departamento de orientación e polo profesorado titor/a da alumna ou do alumno a que se 

vai corrixir, analizará e valorará a conduta producida tendo en conta como se produciu, a 

idade e as circunstancias persoais, familiares ou sociais da/o alumna/o e os seus 

antecedentes en relación coa convivencia escolar. 

3. Ao iniciarse o procedemento ou en calquera momento da súa instrución, a dirección, á 

vista das repercusións que a conduta da alumna ou do alumno puidese ter na convivencia 

escolar, poderá adoptar as medidas correctoras provisionais que considere convenientes. 

As medidas provisionais poderán consistir no cambio temporal de grupo ou na suspensión 

do dereito de asistencia a determinadas clases, actividades ou ao centro por un período 

que non será superior a tres días lectivos. 

4. Á vista das conclusións obtidas na valoración, a dirección do centro determinará o 

procedemento de corrección máis adecuado para cada caso, tendo presente que, sempre 

que concorran as circunstancias necesarias, se propiciará a corrección das condutas 
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gravemente prexudiciais para a convivencia mediante o procedemento conciliado. Así 

mesmo, sempre que sexa posible, deberá intentarse a conciliación entre a alumna ou o 

alumno e os outros membros da comunidade educativa cuxos dereitos fosen lesionados, e 

a reparación voluntaria dos danos materiais ou morais producidos. 

Inicio do procedemento de corrección 

1. No prazo de tres días lectivos, contados desde que se tivo coñecemento da conduta 

merecedora de corrección, a dirección do centro notificaralle esta por escrito á alumna ou 

ao alumno ou, de ser menor non emancipada/o, ás persoas proxenitoras ou representantes 

legais desta/e, e se cumpren os requisitos exixidos para iso daralles a posibilidade de 

corrixila mediante o procedemento conciliado, informándoos das súas peculiaridades e das 

obrigas que comporta. Noutro caso, notificaráselles a utilización do procedemento común 

para a súa corrección. 

2. Nos casos en que se lles ofrecese á alumna ou ao alumno ou ás persoas proxenitoras ou 

representantes legais desta/e a posibilidade de corrección da conduta mediante o 

procedemento conciliado, estes comunicarán por escrito á dirección do centro a aceptación 

ou non deste procedemento no prazo dun día lectivo seguinte á recepción da notificación. 

De non comunicárselle nada á dirección do centro nese prazo, aplicaráselle o 

procedemento común. 

3. Independentemente do procedemento de corrección que se vaia utilizar, a dirección do 

centro educativo designará unha persoa docente para que actúe como instrutora ou 

instrutor do procedemento corrector. 

4. A dirección do centro educativo deberá encomendar a instrución dos procedementos 

correctores ao profesorado que teña un bo coñecemento do centro e da súa comunidade 

educativa e, a ser posible, que teña experiencia ou formación en convivencia escolar, 

mediación e resolución de conflitos no ámbito escolar. En todo caso, corresponderá aos 

centros educativos concretar nas normas de organización e funcionamento do centro os 

criterios polos que se realizará a dita designación. 

5. A persoa instrutora terá as seguintes funcións: 

a. Practicar cantas dilixencias considere pertinentes para a comprobación da conduta do 

alumnado e para determinar a súa gravidade e o seu grao de responsabilidade. 

b. Custodiar os documentos e efectos postos á súa disposición durante a instrución. 

c. Deberá precisar no expediente o tipo de conduta da alumna ou do alumno, así como a 

corrección que corresponde en función dos feitos probados, das circunstancias 
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concorrentes e do seu grao de responsabilidade. A persoa instrutora disporá de cinco 

días lectivos para a instrución do procedemento corrector, contados a partir da súa 

designación. 

d. Finalizada a instrución do procedemento, a persoa instrutora formulará a proposta de 

resolución e dará audiencia á alumna ou ao alumno e, se fose menor de idade non 

emancipada/o, ás persoas proxenitoras ou representantes legais desta/e, 

convocándoos a unha comparecencia que terá lugar no prazo máximo de tres días 

lectivos contados a partir da recepción da citación. Na referida comparecencia poderán 

acceder a todo o actuado e do resultado expedirase acta. 

e. Propor á dirección do centro a adopción das medidas provisionais que considere 

pertinentes, as medidas correctoras que se vaian aplicar e, se proceden, as medidas 

educativas reparadoras referidas neste documento. 

f. Propor á dirección do centro o arquivamento das actuacións se logo das indagacións 

realizadas considera que non procede corrixir a conduta. 

6. Resolución do procedemento de corrección, reclamacións e execución de medidas: 

a. Á vista da proposta da persoa instrutora, a dirección do centro ditará a resolución 

escrita do procedemento de corrección, que considerará polo menos os seguintes 

contidos: 

i. Feitos probados. 

ii. De ser o caso, circunstancias que reduzan ou acentúen a 

responsabilidade. 

iii. Medidas correctoras que se vaian aplicar. 

iv. Posibilidade de solicitar ante o consello escolar, no prazo de dous días 

lectivos desde a recepción da resolución, a revisión da medida correctora 

imposta. 

b. A dirección do centro notificaralle por escrito á alumna ou ao alumno ou, de ser 

menor de idade non emancipada/o, ás persoas proxenitoras ou representantes 

legais desta/e a resolución adoptada no prazo dun día lectivo a partir da recepción 

da proposta da instrutora ou do instrutor, e remitiraa á xefatura territorial 

correspondente. 

c. As correccións que se impoñan por parte da dirección do centro en relación coas 

condutas gravemente prexudiciais para a convivencia poderán ser revisadas polo 
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consello escolar por instancia das alumnas ou dos alumnos ou, de ser o caso, das 

persoas proxenitoras ou representantes legais destas/es, de acordo co 

establecido no artigo 127.f) da Lei orgánica 2/2006, para os centros públicos, e o 

artigo 57.d) da Lei orgánica 8/1985, do 3 de xullo, reguladora do dereito á 

educación para os centros concertados. 

d. Arbitraranse medidas para o seguimento dos causantes da situación de acoso que 

impidan a continuación de eventuais condutas acosadoras. 

e. As correccións que se impoñan por este procedemento serán inmediatamente 

executivas. 

Órganos competentes para impor as medidas correctivas de condutas gravemente 

prexudiciais  

1. A dirección do centro, por proposta da persoa que instrúa o procedemento corrector, 

imporá as correccións enumeradas no artigo 39 deste capítulo de conformidade cos 

procedementos previstos no capítulo IV do título III do Decreto 8/2015. 

2. Unha alumna ou un alumno poderá ser readmitida/o nas clases ou no centro antes de 

cumprir todo o tempo de suspensión se a dirección constata que se produciu un cambio 

positivo na súa actitude e na súa conduta, para o cal consignará por escrito no 

correspondente expediente as razóns ou motivos que permitiron apreciar o antedito cambio 

na súa actitude e na súa conduta. 

 

4.2.2. Condutas leves contrarias á convivencia  

Condutas leves contrarias ás normas de convivencia  

1. Considéranse condutas leves contrarias ás normas de convivencia as que se opoñen ás 

establecidas polo Centro e, en todo caso, as seguintes: 

a. As condutas tipificadas como agresión, inxuria ou ofensa na alínea a), os actos de 

discriminación da alínea b), os actos de indisciplina da alínea c), os danos da alínea 

g), os actos inxustificados da alínea h) e as actuacións prexudiciais descritas na 

alínea i) do artigo 15 da Lei 4/2011 que non alcancen a gravidade requirida no dito 

precepto. 

b. Portar calquera obxecto, substancia ou produto expresamente prohibido polas 

normas do centro que sexa perigoso para a saúde ou integridade persoal do 

alumnado ou dos demais membros da comunidade educativa, ou que perturbe o 
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normal desenvolvemento das actividades docentes, complementarias ou 

extraescolares, cando non constitúa conduta gravemente prexudicial para a 

convivencia de acordo coa alínea j) do artigo 15 da Lei 4/2011. 

c. A falta de asistencia inxustificada á clase e as faltas reiteradas de puntualidade, nos 

termos establecidos polas normas de convivencia de cada centro. 

d. A reiterada asistencia ao centro sen o material e equipamento precisos para 

participar activamente no desenvolvemento das clases. 

e. As demais condutas que se tipifiquen como tales nas normas de convivencia de cada 

centro docente. 

2. En aplicación da Lei 42/2010, do 30 de decembro, de medidas sanitarias fronte ao 

tabaquismo e reguladora da venda, subministración ou consumo e a publicidade de 

produtos do tabaco, queda prohibido o consumo de tabaco e outras substancias no centro. 

Sen prexuízo das sancións contempladas na citada lei, o incumprimento desta norma será 

considerado unha falta grave.  

3. Serán consideradas faltas inxustificadas de puntualidade ou asistencia a clase todas 

aquelas que non sexan escusadas de forma escrita polos pais ou titores legais nas 

condicións que estableza o Centro. 

4. En canto ás faltas de asistencia a clase, o coñecemento das mesmas por parte dos pais ou 

titores legais non significa que estas estean xustificadas.  

5. Sen prexuízo das correccións a que houbese lugar por falta inxustificada, o Centro 

establecerá o número máximo de faltas de asistencia por materia a efectos do proceso de 

avaliación continua.  

Medidas para a corrección das condutas leves contrarias ás normas de convivencia  

As condutas leves contrarias á convivencia poderán ser corrixidas coas medidas correctoras 

que se enumeran a continuación: 

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 

desenvolvemento das actividades do centro. 
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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 haberá de realizar os 

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

formativo. 

h. Suspensión temporal do dereito de asistencia ao centro por un período de ata tres días 

lectivos. Durante o tempo que dure a suspensión, o alumnado deberá realizar os deberes 

ou traballos que se determinen para evitar a interrupción no proceso formativo. 

Órganos competentes para impor as correccións a condutas contrarias ás normas de 

convivencia  

A imposición das medidas correctoras de condutas leves contrarias á convivencia levaraa a 

cabo: 

a. O 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 anterior. 

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 anterior. 

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 

nas alíneas a), c), d), e) e f) do punto anterior. 

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 nas alíneas g) e h) do punto 

anterior. A imposición destas medidas correctoras comunicarase á nai ou ao pai ou á 

titora ou titor legal da alumna ou alumno antes de que estas se fagan efectivas, así como 

á comisión de convivencia do centro. 

Solicitude de revisión e execución de medidas 

1. As alumnas ou os alumnos ás/aos cales se lles apliquen as medidas correctoras dunha 

conduta contraria ás normas de convivencia recollidas nas alíneas g) e h) do punto das 
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medidas para a corrección das condutas leves contrarias ás normas de convivencia ou, de 

ser o caso, se fosen menores non emancipadas ou emancipados, as persoas proxenitoras 

ou representantes legais destas/es poderán mostrar o seu desacordo coa súa aplicación, 

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

analizar e valorar as alegacións presentadas, ratificará ou rectificará a medida correctora. 

2. A resolución que impoña algunha das medidas correctoras a que se refire este documento, 

pon fin á vía administrativa e será inmediatamente executiva. 

 

4.3 Procedemento conciliado para a resolución de conflitos 

4.3.1. Valor da resolución conciliada  

O procedemento conciliado pretende favorecer a implicación e o compromiso do alumno ou 

alumna corrixido/a e da súa familia, ofrecer a posibilidade de que a persoa agraviada se sinta 

valorada, axudar a consensuar as medidas correctoras e facilitar a inmediatez da corrección 

educativa. 

De conformidade cos principios inspiradores do Carácter Propio e Proxecto Educativo-

Pastoral de Centro, procurarase a resolución conciliada das alteracións graves 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. 

4.3.2. Principios básicos  

Para levar a cabo a resolución conciliada será necesario que o alumno (ou os seus pais ou 

representantes legais, se o alumno é menor de idade) acepten esta fórmula de resolución e 

comprométanse a cumprir as medidas acordadas. 

O procedemento conciliado poderá aplicarse de se cumpriren os seguintes requisitos: 

a. Que a alumna ou o alumno responsable dalgunha das condutas gravemente 

prexudiciais para a convivencia recoñeza a gravidade da súa conduta, estea disposta 

ou disposto a reparar o dano material ou moral causado e se comprometa a cumprir 

as medidas correctoras que correspondan. 

b. No caso de que haxa outros membros da comunidade educativa afectados pola súa 

conduta, que estes mostren a súa conformidade a acollerse ao dito procedemento. 

O procedemento conciliado non procederá nos seguintes casos: 

a. Cando se aprecie que a conduta presenta unha especial e notoria gravidade. 
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b. Cando a persoa agraviada ou, para o caso de alumnado menor de idade non 

emancipado/a, as persoas proxenitoras ou representantes legais deste non 

comuniquen a súa disposición a acollerse ao procedemento conciliado. 

c. Cando a alumna autora ou o alumno autor da conduta ou, de ser menor de idade non 

emancipada/o, as persoas proxenitoras ou representantes legais desta/e non 

comuniquen a súa disposición para acollerse ao procedemento conciliado. 

d. Cando xa se fixese uso deste procedemento de corrección durante o mesmo curso 

escolar, coa mesma alumna ou co mesmo alumno, para corrixir unha conduta 

semellante. 

O procedemento conciliado require da instrución dun procedemento corrector, de acordo co 

previsto neste documento. 

 

4.3.3. Desenvolvemento do procedemento conciliado 

1. Cando a alumna ou o alumno ou, de ser menor non emancipada/o, as persoas 

proxenitoras ou representantes legais desta/e opten por corrixir a conduta polo 

procedemento conciliado, a dirección convocará a persoa docente designada como 

instrutor/a do procedemento corrector e as persoas afectadas a unha reunión, no prazo 

máximo dun día lectivo contado desde o remate do prazo para a comunicación da opción 

elixida. 

2. Na reunión, a persoa instrutora recordaralles ás afectadas e aos afectados ou, de ser 

menor non emancipada/o, ás persoas proxenitoras ou representantes legais destas/es 

que están a participar nun procedemento conciliado a que se someteron voluntariamente, 

e que iso supón acatar o acordo que derive deste. Tamén advertirá a alumna ou o 

alumno e, de ser o caso, as persoas ou representantes legais desta/e que as 

declaracións que se realicen formarán parte do expediente do procedemento corrector no 

suposto de que non se alcance a conciliación. 

3. Posteriormente, a persoa instrutora exporá e valorará a conduta que é obxecto de 

corrección facendo fincapé nas consecuencias que tivo para a convivencia escolar e para 

os demais membros da comunidade educativa e, oídas as partes, proporá algunha das 

medidas correctoras para aquela conduta. A continuación, a persoa instrutora dará a 

palabra á alumna ou ao alumno e ás persoas convocadas para que manifesten as súas 

opinións sobre a conduta que se pretende corrixir e realicen as consideracións oportunas 

sobre a súa corrección. 
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4. A petición de desculpas por parte da alumna ou do alumno será tida en conta como 

circunstancia que condiciona a súa responsabilidade, á hora de determinar a medida 

correctora que se vaia adoptar. 

5. Finalmente, as persoas participantes no procedemento deberán acordar a medida 

correctora que consideren máis adecuada para a conduta da alumna ou do alumno e, se 

procede, as medidas educativas reparadoras referidas no artigo 35 do decreto 8/2015. 

Deberá quedar constancia escrita da conformidade coas medidas correctoras fixadas por 

parte do alumno ou da alumna autor/a da conduta e da persoa agraviada ou, de ser 

menor non emancipado/a, das persoas proxenitoras ou representantes legais deste/a. 

6. O acordo consensuado polas partes será ratificado pola persoa que exerza a dirección do 

centro. 

7. O incumprimento por parte da alumna ou do alumno das medidas correctoras acordadas 

dará lugar á corrección da súa conduta mediante o procedemento común. 

8. O procedemento conciliado finalizará unha vez obtido o acordo entre as partes. No caso 

de que non se logre o acordo, continuarase a corrección polo procedemento común 

desenvolvido conforme o previsto no artigo 53 do decreto 8/2015. 

Intervención dunha persoa mediadora no procedemento conciliado 

1. No procedemento conciliado actuará unha persoa mediadora na forma que se estableza 

nas normas de organización e funcionamento do centro. 

2. A persoa mediadora non substituirá a instrutora do procedemento, senón que colaborará 

con ela para lograr o achegamento entre as persoas afectadas e o seu consenso na 

medida correctora que se vaia aplicar. 

3. As funcións que poderá desempeñar a persoa mediadora neste procedemento serán as 

seguintes: 

a. Contribuír ao proceso de conciliación. 

b. Axudar a que cada unha das persoas afectadas comprenda cales son os 

intereses, necesidades e aspiracións das outras partes para chegar ao 

entendemento. 

c. Apoiar o adecuado cumprimento do acordado no procedemento conciliado. 

4.3.4. Acordo escrito  
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Deixarase constancia do acordo nun documento escrito que deberá incluír, polo menos, os 

seguintes extremos: feitos ou condutas imputadas ao alumno, corrección que se impón, 

aceptación expresa por parte do alumno (ou os seus pais ou representantes legais), data de 

inicio dos efectos da corrección e firma dos asistentes.  

 

4.4 Compromisos educativos para a convivencia 

1. En todos os casos de condutas contrarias á convivencia, mesmo cando non haxa 

conciliación por non ser aceptadas as desculpas pola persoa ou persoas prexudicadas, 

poderase suspender a aplicación das medidas correctoras adoptadas se a alumna ou o 

alumno corrixida ou corrixido ou, de ser o caso, as persoas proxenitoras ou representantes 

legais desta/e asinan un compromiso educativo para a convivencia. 

2. Nun compromiso educativo para a convivencia deberá figurar de forma clara e detallada a 

que se compromete a alumna ou o alumno ou, de ser o caso, as persoas proxenitoras ou 

representantes legais desta/e, e as actuacións de formación para a convivencia, prevención 

e de modificación de condutas, que aquelas/es se comprometen a levar a cabo, 

persoalmente ou mediante a intervención de institucións, centros docentes ou persoas 

adecuadas. Igualmente, deberán constar os mecanismos de comunicación e coordinación 

co centro. 

3. A falta de cumprimento dos compromisos adquiridos por parte da alumna ou do alumno ou, 

de ser o caso, das persoas proxenitoras ou representantes legais desta/e determinará a 

aplicación inmediata das medidas correctoras suspendidas. 

4. Cada centro educativo poderá concretar nas súas normas de organización e funcionamento 

o procedemento para acordar co alumnado corrixido e, de ser o caso, coas persoas 

proxenitoras ou representantes legais destas/es compromisos educativos para a convivencia 

segundo o previsto neste artigo. 

 

Prescrición de condutas e de correccións 

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

no Decreto 8/2015, prescriben aos catro meses da súa comisión e as condutas leves 

contrarias á convivencia, ao mes. 
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2. O prazo de prescrición comezará a contar desde o día en que a conduta se leve a cabo, 

salvo cando se trate dunha conduta continuada, caso en que o prazo de prescrición non 

empezará a computar mentres esta non cese. 

3. En 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 reiniciarase o cómputo do prazo de prescrición no caso de 

producirse a caducidade do procedemento. 

4. As medidas correctoras previstas para as condutas gravemente prexudiciais para a 

convivencia nos centros docentes prescriben ao ano da firmeza en vía administrativa da 

resolución que as impón. As medidas correctoras das condutas leves contrarias á 

convivencia prescriben aos catro meses da súa imposición. 

 

Resto dos membros da Comunidade Educativa 

Correccións  

1. Sen prexuízo da regulación que se deriva do réxime específico da relación dos distintos 

membros da Comunidade Educativa coa Entidade Titular do Centro (laboral, civil, 

mercantil, canónica, etc.), a alteración da convivencia destes membros da Comunidade 

Educativa poderá ser corrixida polo Director do Centro con: 

a. Amoestación privada.  

b. Amoestación pública.  

c. Limitación de acceso a instalacións, actividades e servizos do Centro.  

2. As correccións impostas aos pais de alumnos requirirán a aprobación do Consello Escolar. 

 

5. CRITERIOS DE ACTUACIÓN ANTE ALTERACIÓNS ESPECIAIS DA 

CONVIVENCIA: MALTRATO ENTRE IGUAIS, SITUACIÓNS DE ACOSO 

Para os casos especiais de alumnos/as que presenten alteracións  do comportamento e 

aqueles que sexan protagonistas de posibles situacións de acoso e intimidación entre iguais 

atenderémonos aos procedementos recollidos na lexislación vixente. 
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5.1. Procedemento de actuación con alumnos/as que presenten alteracións 

do comportamento 

5.1.1. Actuacións iniciais 

 Comunicación da situación: Os alumnos, pais, profesores, membros da Comunidade 

Educativa porán en coñecemento do profesor correspondente, do Titor, do Xefe de 

Estudos e do profesor-titor, respectivamente. 

 Información previa: Xefatura de Estudos, co asesoramento do Orientador/a e a 

participación do Titor levarán a cabo a recompilación da información que permita 

aclarar: se a alteración é xeneralizada en espazos diversos e con persoas distintas ou 

ten que ver cun feito illado e puntual ou se se trata de alteración continúa. 

 Prognóstico inicial: O Xefe de Estudos coa colaboración do Orientador/a e o Titor do 

alumno/a elaborará, tendo en conta a información recollida, un prognóstico inicial da 

alteración: se ten que ver  co proceso de ensino-aprendizaxe, ambiente socio-familiar, 

marxinal... 

 Toma de decisións inmediatas: A partires do anterior, o Xefe/a de Estudos, sempre co 

asesoramento do Orientador/a e a participación do Titor valorarán e tomarán decisións 

sobre: a aplicación dalgunha das anteditas medidas, a comunicación inmediata da 

situación aos pais, a comunicación se fai falla a outros organismos sanitarios, sociais..., 

a comunicación á Comisión de Convivencia e ao Observatorio para a Convivencia e á 

Inspección Educativa. Todas estas actuacións quedarán recollidas nun informe 

elaborado polo Xefe de estudos que estará depositado na dirección do centro. 

 

5.1.2. Actuacións posteriores 

 Avaliación do comportamento problemático. O Xefe de Estudos, o Orientador e Titor, en 

relación co alumno/a, co centro e coa familia, determinarán coa maior precisión posible 

os antecedentes e as consecuencias recadando información doutros organismos e 

servizos e revisando outros aspectos da organización da clase e do centro que poidan 

estar na base do problema. Tamén o resultado destas indagacións se recollerán nun 

documento que se depositará na dirección do centro. 

 Plan de actuación: A coordinación de actuacións levaraa o Xefe de Estudos co apoio do 

Orientador/a e o Titor e incluirá os seguintes bloques de traballo: 
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a. En relación co alumno/a: 

 Obxectivos e criterios e aplicación de técnicas e concreción dos aspectos que 

rodean  o seu comportamento. 

 Forma de facilitar ao alumno/a, así como o tempo que está previsto dedicar, 

diariamente para levar adiante o plan de actuación previsto. 

b. En relación co centro (alumnos e profesores): 

 Medidas adoptadas co comportamento: organización e dinámica da clase, a 

interacción alumno-profesor, a aceptación ou rexeitamento do alumno/a, a 

dispoñibilidade de recursos. 

 Medidas de apoio escolar co alumno/a. 

 Deseño de estratexias para que se entenda que o problema non é só dun 

profesor senón de todo o centro 

c. En relación co ámbito familiar: 

 Establecer unha estreita relación coa familia para proporcionar orientacións de 

actuación e fixando un calendario de reunións. 

d. En relación con outros ámbitos: 

 Establecemento de mecanismos de coordinación con outros organismos e 

servizos (sanitarios, sociais, ou ámbolos dous). 

O plan de actuación incluirá o seguimento e a avaliación dos resultados obtidos, analizando a 

necesidade de cambio na estratexia, de pór fin ás actuacións ou de derivar o caso a outros 

servizos máis especializados. 

Derivación a servizos especializados: O Director do centro, unha vez informado o Titor do 

alumno/a e con autorización da familia, efectuará a demanda de intervención especializada.  

 

5.2. Procedemento de actuación nun caso de intimidación e de acoso 

(Bullying)  

5.2.1. Actuacións inmediatas de carácter urxente 

 Coñecemento da situación: Calquera membro da Comunidade Educativa que teña noticia 

dun caso de “bullying” poñerao en coñecemento dun profesor, titor, orientador, membro do 
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Equipo Directivo.... Corresponde, polo mesmo, este nivel a calquera membro da 

comunidade Educativa. 

 Posta en coñecemento do Equipo Directivo: O receptor da información trasladará  esta 

información ao Equipo Directivo. O  Equipo Directivo co asesoramento do Orientador/a e 

do Titor completará a información, todo iso de forma confidencial e se é preciso 

adoptaranse xa as medidas oportunas para intentar que cese este comportamento. 

 Valoración inicial e primeiras medidas: O Equipo Directivo avalado polo Orientador/a e o 

Titor efectuará unha primeira avaliación, con carácter urxente, sobre a existencia ou non 

dun caso de intimidación, así como das primeiras actuacións. Se confirme ou non, a 

situación será comunicada á familia do alumno. Todas as actuacións realizadas quedarán 

recollidas nun informe que se ha depositar na Xefatura de estudos. 

 

5.2.2. Actuacións posteriores nun caso de intimidación e acoso entre alumnos 

 Adopción de medidas de carácter urxente: Medidas de apoio directo ao alumno/a afectado, 

revisión urxente da utilización dos espazos e tempos do centro (mecanismo de control), 

aplicación da normativa do RRI tendo en conta a posible repercusión sobre a vítima, 

denuncia da situación en instancias correspondentes. 

 Comunicación ás familias dos alumnos implicados (vítima e agresores), Observatorio de 

Convivencia (e Comisión de Convivencia), equipo de profesores do alumno e outros 

profesores relacionados, Inspector do Centro, outras persoas (conserxe, instancias 

externas ao centro ...) 

 Apertura de expediente: Participan Equipo Directivo, Orientador/a, Titor... A documentación 

quedará depositada na Xefatura de Estudos ou no Departamento de Orientación. 

Estratexias a seguir: 

a. Recollida de información de distintas fontes: 

- Documentación existente sobre os afectados. 

- Observación don indicadores sinalados: espazos comúns en clase, en 

actividades complementarias e extraescolares. 

- Entrevistas e cuestionarios: alumnos afectados (vítima e agresores), familias de 

ámbolos dous, profesorado relacionado co caso, alumnos testemuñas directos 

e que poidan exercer de mediadores no conflito. 
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- Medios para efectuar denuncias e reclamacións: teléfono, e-mail, web do 

centro, caixa de reclamacións... 

b. Coordinación con institucións e organismos internos (sanitarios, sociais, xudiciais) 

se procede, que poidan aportar información sobre o caso. 

c. Emisión de prognóstico inicial e liñas básicas de actuación: reunión de equipo de 

profesores afectados, coa participación do Xefe de Estudos e do Orientador/a 

para analizar a información obtida. A posibilidade de novos datos e aportar ideas 

sobre as liñas básicas de actuación. Tamén é o momento para establecer as liñas 

básicas do programa de actuación e avaliación de medios e recursos. 

 Plan de actuación: Coordínao o Xefe de Estudos. 

a. Cos afectados directamente 

 Actuacións cos alumnos: 

- Coa vítima:actuacións e apoio e protección expresa ou indirecta; 

programas e estratexias de atención e de apoio social; posible derivación a 

servizos externos (sociais, sanitarios ou ambos os dous) 

- -Co/cos agresor/es: Aplicación do RRI, programas de estratexias 

específicas de modificación de conduta e axuda persoal, posible derivación 

a servizos externos (sociais, sanitarios ou ambos os dous). 

- -Cos compañeiros máis directos dos afectados: actuacións dirixidas á 

sensibilización e o apoio dos compañeiros. 

 Actuacións coas familias: pautas de actuación con indicadores de detección e 

intervención, información sobre apoios internos e externos, seguimento do caso 

e coordinación entre familia e centro. 

b. Coa Comunidade Educativa 

 Actuacións no centro de cara aos alumnos/as: sensibilización e prevención, 

detección de situacións e apoio ás vítimas, unido a non tolerancia co acoso e a 

intimidación. 

 Actuacións no centro de cara aos profesores: sensibilización e prevención, 

detección de situacións e apoio ás vítimas, unido a non tolerancia co acoso e a 

intimidación. 
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 Actuacións no centro de cara as familias: sensibilización e prevención, detección 

de situacións e apoio ás vítimas, unido a non tolerancia co acoso e a 

intimidación. 

c. Con outras entidades e organismos 

 Establecemento de mecanismos de colaboración e actuación con outras entidades e 

organismos que interveñan neste campo, sempre que se estime necesario. 

 Desenvolvemento e coordinación do plan de actuación: Este plan será coordinado polo 

Equipo Directivo, que proverá dos medios e recursos persoais necesarios  co 

asesoramento e apoio do Orientador/a do centro e o titor do alumno/a. 

 Seguimento do plan de actuación: Manteranse as reunións que se xulguen necesarias, o 

Observatorio de Convivencia (e a Comisión de Convivencia) estará informado podendo ser 

requirida a súa intervención, tamén deberá estar informado o Inspector do centro, e 

manterase a confidencialidade no caso en que os afectados teñan que ser traslados de 

centro. 

 

5.2.3. Actuacións posteriores nun caso no que se confirme a existencia de 

comportamentos de intimidación e acoso entre alumnos 

Coordinadas polo Equipo Directivo, co apoio do Orientador e Titor do alumo/a 

a. Comunicación á familia do alumno afectado, ao equipo de profesores do alumno e a 

outros afectados, a outras instancias sociais, sanitarias ou  ámbalas dúas... 

b. Actuacións coa Comunidade Educativa, como se relata no Plan de actuación b). 

 

6. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DO PLAN DE CONVIVENCIA 

Sendo a finalidade do Plan de convivencia a construción dunha comunidade educativa na que 

se respire un ambiente de convivencia positiva, baseada no respecto mutuo e a cooperación, 

non resulta viable unha avaliación pechada e menos a curto prazo. Trátase dun “PROCESO” 

tanto a nivel individual coma colectivo e como tal, precisa dun sistema de avaliación continua 

que permita o reaxuste dos medios empregados para a consecución dos obxectivos, así como a 

reelaboración dos mesmos en caso necesario.  

Son avaliables, non obstante, as accións que se planifican de xeito específico desde o Plan 

de Convivencia, e aquelas que, sen selo, supoñan un espazo e un tempo propicios para a 

convivencia. 
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Sen excluír outro procedemento propio do Centro, levaranse a cabo as seguintes actuacións 

de seguimento e avaliación: 

 A Comisión de Convivencia reunirase trimestralmente para elaborar un informe que 

deberá recoller, en acta, a valoración das incidencias producidas neste período, as 

actuacións levadas a cabo e os resultados conseguidos. 

 Coas apartacións anteriores efectuadas pola Comisión de Convivencia farase o Informe 

Anual de Convivencia do Centro que se engadirá á Memoria Anual. 

 Esta Memoria, segundo o preceptuado, presentarase na Dirección Provincial de 

educación (Área de Inspección Educativa). 

 

7. CONCLUSIÓNS E PROPOSTAS DE MELLORA 

En todos os proxectos educativos veñen recollendo contidos como: eixes transversais, 

educación en valores, educación para a convivencia e a cidadanía... Nos primeiros niveis é 

relativamente fácil incluír estes conceptos nunha programación globalizada; pero a medida que 

avanzamos no sistema, prodúcese unha maior sectorialización do ensino en áreas de 

aprendizaxe e resulta complicado encadrar todo isto nun área determinada. 

O Plan de Convivencia recolle e sistematiza, dalgún xeito, todas as accións que xa se 

realizaban neste sentido. Inclúe tamén novas propostas tanto de carácter preventivo como 

rehabilitador. 

Lonxe de ser unicamente un requirimento da nova normativa educativa, supón un instrumento 

moi válido para dar resposta á actual situación de violencia social na que se ve inmersa a escola. 

O educar para a convivencia harmónica non é, con todo, tarefa exclusiva do profesorado e 

educadores escolares. É máis, non podemos esquecer que existen outros factores de influencia, 

en ocasións determinantes, como son a familia e o grupo de iguais. 

Conséguese ser tolerante cando hai un proceso de educación e reflexión no que participan 

non só os educadores e as familias, senón tamén a sociedade en xeral.  

Da propia avaliación do Plan de Convivencia desprenderanse as propostas de mellora do 

mesmo. 

O presente Plan é un proxecto dinámico, flexible e aberto a posibles rectificacións, 

ampliacións, modificacións... Todas as pautas para a avaliación van encamiñadas a optimizar os 

resultados das actividades para a consecución dos obxectivos. Na medida en que estes se 

acadan, poden ser reelaborados e ata cambiados por outros máis ambiciosos. É xa que logo un 
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proxecto en continuo cambio e que leva inherente á súa propia estrutura as estratexias para a 

súa reconsideración e mellora permanente.  

 

 

 

 


