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1. INTRODUCIÓN

A Convivencia nos centros docentes constitúe un motivo de preocupación crecente,

que non se circunscribe unicamente aos problemas que supón o mantemento da

disciplina nas aulas, senón tamén as relacións entre o propio alumnado.

Sen un ambiente de convivencia nos centros educativos baseado no respecto mutuo

non é posible dar cumprimento aos fins da educación. Para conseguir este obxectivo é

necesaria a implicación de todos os membros da comunidade educativa.

O marco legal existente destaca a prevención e recoñece o papel decisivo que xoga a

educación como motor que impulsa a cultura da paz e que incorpora unha serie de

valores, comportamentos, actitudes, prácticas, sentimentos e crenzas que rexeitan a

violencia e promoven o diálogo e a reflexión de toda a comunidade educativa sobre o

modelo de convivencia que desexamos para o noso centro. Tras ser examinado pola

Comisión de Coordinación Pedagóxica dáse a coñecer no Consello Escolar.

Levar a práctica este plan supón o compromiso de desenvolver a cultura da paz na

nosa comunidade educativa. É fundamental para a efectividade do plan que sexa

coñecido e asumido por todos e cada un dos compoñentes da nosa comunidade

educativa: alumnado, profesorado, familias, persoal non docente.

Este Plan de Convivencia pretende recoller o desenvolvemento dos fins e principios

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

educativa e os regulados nas leis orgánicas sobre a materia. Teremos especial interese en

integrar o principio de igualdade entre mulleres e homes e estableceremos as

necesidades, obxectivos, as directrices básica de convivencia e as actuacións, incluíndo a

mediación na xestión dos conflitos, e actuacións preventivas, reeducadoras e correctoras.

O Plan de Convivencia ten como destinatarios todos os membros da Comunidade

Educativa:

● Nais, pais ou titoras ou titores

● Alumnado

● Profesorado

● Persoal de administración e de servizos



PLAN DE CONVIVENCIA              CPR PADRE FEIJOO ZORELLE (32008616)

2. MARCO LEGAL

● Constitución Española: Artigo 27.2

● Lei Orgánica 8/1995, do 3 de xullo, reguladora do dereito á educación (BOE do 4)

● Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (BOE 4) modificada pola Lei

Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa (BOE

10)

● Decreto 85/2007, de 12 de abril, polo que se crea o Observatorio Galego de

Convivencia Escolar. (DOG do 8 de maio de 2007).

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

educativa.

● Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de

xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa en materia de

convivencia escolar.

3. OBSERVATORIO DE CONVIVENCIA

De acordo co establecido no Título II, Capítulo I, artigo 6 apartado 2 do Decreto

8/2015, do 8 de xaneiro, está composto por:

Representante da titularidade: D. Honorato Losada Zorelle

Directora: Dona Beatriz Temes Pérez

Xefa de estudos: Dona Beatriz Nieto Outumuro

Orientadora: Dona Ana Conde Álvarez (Secretaria)

Representantes Profesorado – D. José María Gago Farfante

Dona Eva Pousa Quelle

Representante dos Pais: D. Ramón Fernández Álvarez

Representante dos Alumnos: Pendente eleccións Consello escolar

Representante do Persoal non docente: Dona Marina Sotelo Iglesias

Esta Comisión constitúese no seo do Consello Escolar e terá carácter consultivo e

desempeñará as súas funcións por delegación do Consello Escolar, para facilitar o

cumprimento das competencias que este ten asignadas en materia de convivencia escolar

e velará pola correcta aplicación do disposto no Decreto 8/2015 do 8 de xaneiro, no plan

de convivencia e nas normas de convivencia de cada centro e terá como finalidades:

● analizar e propoñer actuacións de investigación, prevención e intervención no

referente a mellora do clima escolar
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● ser canle de participación de todos os sectores con responsabilidades no tema da

convivencia.

Pretende o desenvolvemento integral do alumno como persoa, fomentando a

individualidade e a súa integración na sociedade para que desempeñe responsabilidades

sociais e profesionais. Para logralo, pretendemos axudar aos alumnos a desenvolver as

aptitudes e capacidades seguintes:

1. O desenvolvemento das súas capacidades intelectuais, físicas, creativas e

técnicas.

2. A capacidade de traballo, tanto individual como en equipo, tendendo sempre o

obter o nivel máximo na aprendizaxe, de acordo coas súas posibilidades.

3. Consecución da actitude de liberdade responsable.

4. Educar na convivencia e comunicación, baseándose na tolerancia, na

solidariedade, na sinceridade e na sensibilidade social.

5. Educar na autoestima para conseguir a madurez afectiva e o desenvolvemento

equilibrado da persoa, a través dunha ensinanza personalizada e activa, onde o

labor de equipo ensine a aprender, a consultar e a adaptarse as novas tecnoloxías.

6. Cultivar detalles prácticos como a orde, puntualidade, a limpeza, respecto ás

persoas e ás cousas.

7. Fomentar o pensamento crítico e os hábitos de estudio.

8. Axudar a atopar a súa vocación persoal.

9. Fomentar a integración dos alumnos procedentes doutros países, de acordo co

plan de integración do Centro.

10. Integración do principio de igualdade entre alumnos e alumnas.

En xeral, ofrecer unha educación de calidade á toda as familias, con independencia

da súa situación social.

Funcións:

● Elaborar o plan de convivencia do centro e as demais actuacións derivadas do seu

● O desenvolvemento, seguimento, avaliación e revisión, función que será asumida

polo equipo directivo cando non estea constituída, que será aprobado polo

consello escolar do centro, tal como se recolle no artigo 10 da Lei 4/2011.

● Velar pola correcta aplicación do disposto na normativa existente en materia de

convivencia e no plan e normas de convivencia.
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● Elevar ao consello escolar de cada centro e recoller na memoria anual da comisión

de convivencia as iniciativas tendentes a previr e resolver conflitos de convivencia,

mellorar a convivencia e fomentar o respecto mutuo e a tolerancia no centro

educativo propostas polas escolas de nais e pais que se poidan crear no centro e

se establezan no plan de convivencia.

Funcións, por delegación do consello escolar:

– Dinamizar todos os sectores da comunidade educativa, incorporando as súas iniciativas

no procedemento de elaboración, desenvolvemento, seguimento e revisión do plan de

convivencia do centro.

– Adoptar as medidas preventivas necesarias para garantir os dereitos de todos os

membros da comunidade educativa e o cumprimento das normas de convivencia do

centro.

– Impulsar accións dirixidas á promoción da convivencia, especialmente o fomento de

actitudes para garantir a igualdade entre mulleres e homes, a igualdade de trato de todos

os membros da comunidade educativa e a resolución pacífica dos conflitos.

– Propoñerlle ao consello escolar as medidas que considere oportunas para mellorar a

convivencia, así como dar conta a este, cando menos dúas veces ao longo do curso, das

actuacións desenvolvidas e das correccións e medidas disciplinarias impostas.

– Propoñerlle, de ser o caso, ao director do centro persoas que poidan formar parte do

equipo de mediación.

– Coñecer o cumprimento efectivo das correccións e medidas correctoras nos termos que

foran impostas e informar o consello escolar sobre o grao de cumprimento da normativa

vixente.

– Realizar o seguimento dos compromisos de convivencia subscritos no centro.

– Elaborar unha memoria anual sobre a análise da convivencia e conflitividade no centro,

no que se reflictan as iniciativas no ámbito do centro sobre a materia: este informe será

trasladado ao consello escolar do centro e ao correspondente servizo territorial de

inspección educativa.

– Aqueloutras que lle sexan encomendadas polo consello escolar do centro ou o órgano

da Administración educativa con competencias na materia.

Celebraranse tres reunións da comisión con carácter ordinario:

● 1º Trimestre –  20 de decembro do 2016

● 2º Trimestre –  5 de abril do 2017
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● 3º Trimestre –  20 de xuño do 2017

En sesión extraordinaria, celebraranse sempre que as circunstancias o requiran. Esta

comisión solicitará, se o estima oportuno, o asesoramento do Departamento de

Orientación do Centro.

Por outra banda, o claustro de profesores, ademais das funcións que lle atribúe o

artigo 129 da Lei orgánica 2/2006, terá as seguintes funcións:

a) Realizar propostas para a elaboración do plan de convivencia e das normas de

convivencia do centro.

b) Participar na avaliación anual da convivencia no centro, incidindo especialmente no

desenvolvemento do plan de convivencia.

c) Propor actuacións de carácter educativo, especialmente as relacionadas coa

resolución pacífica de conflitos.

Ao equipo directivo do centro correspóndenlle as seguintes funcións:

a) Elaborar, de ser o caso, o plan de convivencia do centro e as demais actuacións

derivadas do desenvolvemento, seguimento, avaliación e revisión deste, así como as

demais competencias da comisión de convivencia, mentres esta non estea constituída.

b) Impulsar as actividades previstas no plan de convivencia, así como velar pola

realización destas e polo cumprimento das normas de convivencia.

A dirección, ademais das funcións que lle atribúe o artigo 132 da Lei orgánica

2/2006, terá as seguintes funcións en materia de convivencia:

a) Garantir as condicións para que exista no centro un adecuado clima escolar que

favoreza a aprendizaxe e a participación do alumnado.

b) Garantir o exercicio da mediación, a imposición de medidas correctoras e o

desenvolvemento dos procesos e procedementos que se establecen neste decreto.

c) Velar polo cumprimento das medidas correctoras por parte do alumnado.

De conformidade co artigo 132.f) da Lei orgánica 2/2006, correspóndelle á dirección a

imposición das medidas correctoras.

Á xefatura de estudos correspóndenlle as seguintes funcións, en materia de

convivencia:

a) Coordinar e dirixir as actuacións establecidas no plan de convivencia do centro e

nas normas de convivencia do centro.
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b) Velar polo desenvolvemento coordinado e coherente das actuacións establecidas

no plan de convivencia e das actuacións relativas á mellora da convivencia reflectidas nos

respectivos plans de acción titorial e de atención á diversidade do centro.

c) Promover o exercicio da mediación que se leve a cabo no centro.

d) Organizar a atención educativa do alumnado a que se lle suspendese o dereito de

asistencia á clase, no marco do disposto nas normas de organización e funcionamento do

centro.

Os órganos de coordinación docente, no seu ámbito competencial, serán

responsables de incorporar nas súas actuacións as medidas e os acordos adoptados, de

conformidade co que estableza o plan de convivencia e as normas de convivencia do

centro. En todo caso, as medidas e os acordos do número anterior serán recollidos pola

comisión de coordinación pedagóxica e polo resto dos órganos de coordinación docente

para incluílos nos documentos institucionais do centro, concretamente nas concrecións

curriculares de etapa, para asegurar a coherencia destes co proxecto educativo do centro

e a programación xeral anual.

4. PRINCIPIOS DE INTERVENCIÓN

A convivencia, interrelación entre as distintas persoas que compoñen a comunidade

educativa, vai depender das distintas características dos membros que compoñen a

comunidade, así como da forma de relacionarse que prevalece na mesma. O centro é un

ente dinámico e cambiante, no que coexisten diversos grupos humanos, polo tanto, o

clima de convivencia que se establece no mesmo tamén é cambiante.

Este vai ser froito dun proceso de construción colectiva e requirirá da implicación de

todos os membros da nosa comunidade.

A convivencia ocasiona en ocasións problemas e conflitos cos demais. No noso

centro entendemos a convivencia escolar como a interrelación entre as distintas persoas

que compoñen a comunidade educativa. Esta interrelación ten lugar nun espazo

determinados, a escola, e implica ás persoas que integran a comunidade educativa que

serán os que asenten as bases da convivencia nun marco de comunicación, respecto e

valoración da diversidade e implica asumir compromisos e desenvolver actitudes

tolerantes.
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É importante educar ao alumnado para facer fronte aos conflitos promovendo

actitudes de aceptación , respecto, diálogo e consenso. Implicarse na resolución de

conflitos enriquece ás persoas e permite preparar ao alumnado para a vida adulta.

O fundamento do plan é a prevención dos posibles problemas creando un clima que

evite a aparición de todos aqueles episodios que poidan perturbar a convivencia. O

decisivo é conseguir que a intervención non sexa só unha reacción ante un posible

conflito na convivencia, senón tamén procurará favorecer o desenvolvemento de

habilidades sociais que faciliten o feito de convivir cos demais. Determinar os medio para

identificar aquelas situacións que supoñan un problema e fomentar unhas boas relación

interpersoais evitará a aparición de problemas de convivencia. Neste sentido é importante

consensuar e clarificar as norma que van ser o marco das relacións no centro. A

resolución de conflitos nalgún caso esixirá adoptar o modelo sancionador e noutro o

relacional, baseado no diálogo e o consenso.

5. SITUACIÓN DA CONVIVENCIA DO CENTRO

O CPR plurilingüe Padre Feijoo-Zorelle é un centro concertado cunha oferta educativa

que abrangue desde o 1º curso do 2º ciclo de educación infantil (3 anos) ata o 2º curso de

bacharelato, con ensino gratuíto sostido con fondos públicos desde 3 anos ata o 4º curso

da educación secundaria obrigatoria (ESO). Na actualidade conta cunha plántella de 33

profesores que imparten docencia e orientación educativa a un total de 257 alumnos, 40

dos cales cursan educación infantil, 91 alumnos educación primaria, 118 ESO e 8

bacharelato.

En liñas xerais, a finalidade do noso centro é garantir unha formación integral do

alumnado que contribúa ao pleno desenvolvemento da súa personalidade, logrando unha

imaxe positiva e equilibrada de si mesmos e da entorna na que viven para o exercicio dos

seus dereitos e obrigas como cidadáns. Asemade, e en estreita relación con esta

finalidade, intentamos axudar ao alumando a adquirir autonomía persoal para cursar con

aproveitamento as etapas educativas propias do ensino obrigatorio e post-obrigatorio ou

para a inserción laboral. Consta de servizo de comedor de xestión directa.

O colexio comezou a funcionar como tal no ano 1965, cando o fundou don Antonio

Zorelle. Foise adaptando á normativa vixente. O seu grao de conservación é moi bo. O

centro ten espazos amplos e instalacións axeitadas.
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A estrutura organizativa do centro é a que marca a lexislación pertinente e está

composta polos órganos unipersoais (Director, Xefa de Estudos e Secretaria), colexiados

(Consello Escolar, Claustro de Profesores) e polo Órganos de Coordinación Docente

(Departamento de Orientación, Comisión de Coordinación Pedagóxica, Equipo de

Dinamización da Lingua Galega).

O centro conta cun profesorado moi dinámico e na súa maioría definitivo. Este feito

contribúe no clima de convivencia existente entre os distintos profesores/as do centro sen

conflitos.

A maioría da poboación escolar que recolle pertence a familias que traballan no

sector servizos e nalgún caso profesións liberais. O prototipo dominante das familias do

alumnado do centro ten unha estrutura convencional, aínda que hai que resaltar a

existencia, cada vez máis común, de familias monoparentais. O nivel socioeconómico

cultural é medio, aínda que hai un sector de proxenitores cun nivel de estudos superior.

En xeral o ambiente familiar é estable, sen grandes conflitos, aínda que tamén hai un

porcentaxe de familias cun grao de desestruturación considerable.

Como resultado dos frecuentes fluxos migratorios acontecidos nestes últimos anos,

contamos cunha porcentaxe alta de alumnos de diversas nacionalidades (en orde

alfabética: alxerianos, arxentinos, búlgaros, brasileiros, chineses, colombianos, cubanos,

dominicanos, ecuatorianos, filipinos, marroquís, paraguaios, portugueses, senegaleses,

romenos e venezolanos. En xeral as familias manteñen unha relación boa e fluída co

colexio.

OS TIPOS DE CONFLITOS MÁIS FRECUENTES SON:

● Comportamentos disruptivos na aula: falar cos compañeiros

● Problemas no patio relacionados coa distribución dos espazos

● Distraccións e falta de atención.

● Esquecemento do material para o desenvolvemento da clase.

● Excesiva competitividade.

● Desobediencia ás ordes educativas do profesor.

Por parte dos pais, nais, titores e titoras legais notamos unha crecente tendencia a

xustificar aos fillos/as con respecto ao incumprimento das normas.

6. OBXECTIVOS DO PLAN DE CONVIVENCIA

6.1. OBXECTIVOS XERAIS
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● Facilitar aos órganos de goberno e ao profesorado instrumentos e recursos en

relación coa prevención da violencia e a mellora da convivencia do centro.

● Concienciar e sensibilizar a comunidade educativa sobre a importancia dunha

adecuada convivencia escolar e sobre os procedementos para mellorala e acadar un

ambiente educativo que permita o óptimo aproveitamento dos recursos que a sociedade

pon á disposición do alumnado.

● Fomentar no Centro educativo 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 cumprimento da igualdade entre homes e mulleres.

● Facilitar a prevención, a detección, o tratamento, o seguimento, a xestión e a

resolución dos conflitos que se poidan producir no centro e aprender a utilizalos como

fonte de experiencia e aprendizaxe.

● Facilitar a prevención, detección e eliminación de todas as manifestacións de

violencia, especialmente o acoso escolar, da violencia de xénero e das actitudes e

comportamentos xenófobos e racistas.

● Facilitar a conciliación ou a mediación para a resolución pacífica dos conflitos

utilizando o Plan de alumnos de mediadores e a plan de habilidades sociais. (ver

Anexo)

● Contribuír desde o ámbito da convivencia á adquisición das competencias clave,

particularmente das competencias social e cidadá e para a autonomía e iniciativa persoal.

● Fomentar e facilitar a participación, a comunicación e a cooperación das familias

no mantemento da convivencia nos centros docentes.

● Establecer, incrementar e consolidar as relacións con entidades e institucións do

contorno que contribúan á construción de comunidades educadoras e a unha convivencia

de calidade que potencie os dereitos e as liberdades fundamentais.

6.2. OBXECTIVOS ESPECÍFICOS

6.2.1. PARA O PROFESORADO

● Conseguir un entorno educativo adecuado para o proceso de aprendizaxe.

● Propoñer medidas e iniciativas que favorezan a convivencia escolar.

● Preparar ao alumnado para a vida futura.

● Programar e desenvolver actividades encamiñadas a conseguir unha educación

nos valores democráticos.
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● Programar e desenvolver actividades encamiñadas a conseguir a mellora das

habilidades sociais que lles permitan comprender os diferentes puntos de vista e convivir

en sociedade, fomentando o diálogo e a comunicación.

● Programar e desenvolver actividades encamiñadas a conseguir a adquisición de

responsabilidades por parte do alumnado.

● Fomentar e velar polo cumprimento das normas.

● Coñecer a cualificación das condutas que perturban a convivencia e os tipos de

medidas de corrección.

● Previr, detectar, tratar e realizar un seguimento daquelas manifestacións de

violencia e acoso escolar que se poidan producir no centro.

● Posuír a información sobre o protocolo a seguir e as posibilidades de actuación

ante un conflito.

● Manter unha liña común na prevención, tratamento e resolución de conflitos.

● Conseguir a formación necesaria para afrontar debidamente a prevención e

resolución de conflitos.

● Mediar na resolución pacífica dos conflitos e utilizalos como fonte de aprendizaxe.

● Coñecer os deberes e dereitos de cada sector da comunidade educativa.

● Inculcar ao alumnado e ás familia que o desenvolvemento dos dereitos vai

acompañado do cumprimento dos deberes cara os demais.

6.2.2. PARA O ALUMNADO

● Adquirir os valores de tolerancia, respecto e actitude de diálogo como xeradores

dunha boa convivencia.

● Aceptar as diferenzas e valoralas como algo positivo e enriquecedor evitando

calquera tipo de discriminación.

● Asumir o compromiso coas normas de convivencia do centro.

● Aprender a utilizar estratexias para resolver conflitos xerados na escola de xeito

pacífico.

● Implicarse na procura de solucións ao posibles conflitos.

● Manifestar unha actitude de responsabilidade e respecto no uso e coidado do seu

entorno, así como no uso e coidado do material e das instalacións.

● Manifestar actitudes de respecto, colaboración e solidariedade cara os demais.

● Facer un uso positivo da linguaxe, libre de violencia e prexuízos.
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● Adquirir e utilizar habilidades sociais que lles permitan poñerse no lugar dos

demais, defender as súas posturas e convivir en paz.

● Coñecer os seus dereitos e deberes.

● Coñecer cales son as condutas que perturban a convivencia, así como os tipos e

medidas de corrección.

6.2.3. PARA AS FAMILIAS

● Implicarse no proceso educativo dos seus fillos/as.

● Colaborar activamente co profesorado para conseguir un mellor desenvolvemento

do proceso educativo dos seus fillos/as.

● Participar e colaborar co centro educativo nas medidas de prevención e corrección

das posibles condutas perturbadoras da convivencia.

● Coñecer os dereitos e deberes dos seus fillos/as como membros da comunidade

educativa.

● Coñecer cales son as condutas que perturban a convivencia, así como os tipos e

medidas de corrección.

● Participar no desenvolvemento da convivencia no centro a través dos distintos

organismos: Consello Escolar, Observatorio da Convivencia.

● Asesorarse sobre como actuar adecuadamente ante un conflito ou para previr os

mesmos.

7. ACCIÓNS PARA A CONSECUCIÓN DOS OBXECTIVOS NO ÁMBITO DA

CONVIVENCIA NO CENTRO

● Actuacións preventivas.

● Actividades para a integración e participación do alumnado.

● Actividades que favorezan a relación de familia e centro.

● Actividades de sensibilización fronte o acoso escolar.

● Actividades de sensibilización da comunidade educativa en igualdade de homes e

mulleres.

● Actuacións conxuntas de órganos de goberno, de coordinación docente, distintos

equipo docentes e a orientadora.

● Actuacións do profesorado titor para a integración do alumnado de novo ingreso.

● Actuacións específicas para a prevención da violencia sexista, racista ou doutro

tipo.
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A resposta educativa do equipo directivo e o profesorado no centro é a de promover a

actitude de participación e as canles de diálogo e comunicación para solucionar calquera

conflito e a de potenciar a mellora da convivencia a través da adquisición de habilidades

para poder tratar e resolver os conflitos, fundamentalmente, na hora semanal de titoría.

As actividades que se veñen realizando neste centro relacionadas directa ou

indirectamente coa convivencia son as seguintes:

ALUMNADO

● Posta en práctica do Plan de Acollida ao alumnado de novo ingreso, co fin de

propiciar unha rápida integración do alumno/a e un bo clima coa familia do

alumnado novo.

● Participación na elaboración das normas da aula. Difusión e coñecemento das

normas.

● Participación nas festas, saídas, excursións, teatro, convivencias, etc. Nestas

actividades, nas que a convivencia é a tempo completo, é onde principalmente se

pode fomentar o valor do respecto cara aos demais.

● Plan de alumnos mediadores (ver Anexo)

PROFESORADO

● Metodoloxía: traballo cooperativo, axuda entre iguais, atención á diversidade,

traballo das habilidades sociais e da intelixencia emocional, traballo dos valores,

etc.

● Difusión das normas entre o alumnado e debate das mesmas.

● Difusión dos dereitos e deberes do alumnado.

● Reunións coas familias co fin de implicalos na marcha do centro, de crear un clima

de confianza, de difundir as normas, de dar e obter información, etc.

● Convivencia co alumnado en contextos distinto ao escolar: saídas, festivais e

celebracións.

CENTRO

● Organización de actividades para a acollida do novo profesorado desde o equipo

directivo: facilitar toda a información do centro e debatela en reunión co fin de

propiciar rapidamente a integración e de favorecer un clima de confianza.

● Difusión das normas de convivencia e revisión cada curso das mesmas,

procurando actualizalas ás novas situacións.

● Elaboración dos distintos documentos: PE, PAT, Plan de Acollida, etc.
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FAMILIAS

A relación coas familias é, xeralmente, boa, tendo reunións de información e

coordinación de carácter global e particular nas horas fixadas na programación. É

relevante a actuación dos titores/as na coordinación coas familias. As situacións

particulares que afectan á convivencia e resolución de conflitos no centro adoita ser

comentada coa familia, por se procede algún tipo de intervención, ou pola información que

pode engadir sobre a conduta do propio alumno/a. Tamén de forma esporádica fanse

charlas informativas-formativas para pais e nais, co fin de dar pautas que melloren a

educación dos seus fillos e a convivencia do centro. No CPR plurilingüe Padre

Feijoo-Zorelle cremos que no proceso educativo dos alumnos debe existir sempre unha

estreita comunicación entre a familia e o Centro, a cooperación de criterios entre estes

dous ámbitos é necesaria para unha intervención educativa eficaz. As actuacións dirixidas

ás familias serán:

A) Intercambio de información mediante reunións: individuais e colectivas.

Individuais:

● Recoller información sobre a situación familiar, actitudes na casa, relación cos

irmáns...

● Informar ás familias de aspectos relacionados co centro, sistema educativo, plan

de acción titorial, etc.

● Informar periodicamente á familia (mínimo dúas veces por curso) sobre as

actitudes e o desenvolvemento académico e social  do seu fillo ou filla.

Colectivas:

● Informar de modo sistemático sobre a marcha do grupo no que se encontra a súa

filla ou fillo.

● Informar os pais e nais de aspectos relacionados co centro, sistema educativo,

plan de acción titorial, así como das actividades puntuais e de interese que se organicen

para o grupo.

B) Colaboración con respecto á tarefa educativa.

● Asesoralos na súa relación cos fillos/as para que favorezan a súa autonomía.

● Axudalos a ser obxectivos na evolución das súas fillas/os, a comprender as causas

que inflúen nas súas dificultades e á busca de solucións.

● Animalas/os a fomentar situacións de diálogo e de opinións cos fillos/as.
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● Pedir a súa colaboración para a creación de condicións adecuadas que favorezan

o traballo persoal dos seus fillos/as: organización do tempo de estudo e descanso,

interese polas tarefas escolares, etc.

● Asesoralos nas distintas eleccións dos seus fillos e fillas: académicas,

optatividade, itinerarios profesionais

C) Favorecer unha actitude positiva dos pais/nais cara ó Centro.

D) Relacións entre nais/pais e titores/as.

● Entrevistas individuais: Terán un enfoque preventivo, orientador e informativo máis

ca terapéutico ou corrector de dificultades. A planificación destas entrevistas realizarase

en coordinación co departamento de orientación que proporciona o asesoramento

necesario.

● Reunións de grupo con pais e nais: por unha parte realizaranse coa fin de

proporcionar información sobre a evolución do curso (aspectos xerais a nivel académico e

social) e por outra parte para debatir algún tema específico.

● As reunións individuais e colectivas realizaranse dúas veces, como mínimo, por

curso.

E) Algunhas suxestións prácticas para as reunións.

Nas reunións colectivas de nais/pais convén fomentar:

▪ A participación de todas e todos (dinámica de grupo)

▪ Un ambiente agradable e cordial.

▪ Un funcionamento coordinado: se fose necesario nomearase unha persoa que

actúe de moderadora.

▪ Favorecer a integración e posibilitar as intervencións, ter en conta a importancia da

mirada, da equidade nas quendas de palabra...

▪ Retomar algún aspecto da exposición para comprobar que a atención e a

comprensión son correctas.

▪ Ter en conta a importancia da empatía, da capacidade de apertura e de escoita no

desenvolvemento de todas as reunións.

▪ Deixar constancia de que se trata dunha reunión de carácter grupal na que as

consultas individuais non deben ter cabida, estas resolveranse nas correspondentes

reunións individuais.
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▪ Establecer un plan común de traballo na educación das nenas e nenos. Actuación

neste campo non só será dos titores senón tamén das nais e pais.

8. REGULAMENTO DE REXIME INTERNO E NORMAS DE CONVIVENCIA

De acordo co R.D. 732 / 95 (5 de maio de 1995) polo que se establecen os dereitos e

deberes dos alumnos e as normas de convivencia; e a Orde do 28 de agosto de 1995

(B.O.E., 20 de setembro de 1995) pola que se regula o procedemento para garantir o

dereito dos alumnos a que o seu rendemento sexa avaliado conforme a criterios

obxectivos, o CPR plurilingüe Padre Feijoo Zorelle recoñece e promove nos alumnos o

exercicio dos seus dereitos e deberes como persoas e estudantes.

Conforme ó Real Decreto citado, as normas de convivencia, regulando os dereitos e

deberes dos alumnos, deben crear un clima de responsabilidade, de traballo e de

respecto que facilite e permita que tódolos alumnos consigan, de acordo coas súas

capacidades, os obxectivos anteriormente descritos.

Estas normas, e os dereitos e expresados nelas, estarán presentes na organización e

funcionamento do Centro, sendo asumidas por tódolos membros da comunidade

educativa.

DEREITOS DOS ALUMNOS

1. Recibir unha formación que promova o pleno desenvolvemento da súa

personalidade, o que inclúe unha xornada de traballo de acordo coa súa idade e

unha planificación axeitada das súas actividades escolares.

2. Ser avaliado coa maior obxectividade posible. Para elo daranse a coñecer os

criterios de avaliación e promoción dos alumnos; e atenderanse as consultas e

reclamacións que sexan consideradas precisas sobre as valoracións ou

cualificacións académicas, de acordo cos procedementos establecidos polo

Centro, o Consello Escolar e a Administración Pública.

3. Recibir orientación persoal, escolar e profesional, atendendo, na medida do

posible e coa axuda da Administración Pública, ós seus problemas físicos,

sensoriais e psíquicos, así como ás súas carencias sociais ou culturais.

4. Ser respectados na súa liberdade de conciencia, nas súas conviccións relixiosas,

morais ou ideolóxicas, e na súa intimidade respecto a tales crenzas ou

conviccións.
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5. Ser respectados na súa liberdade de expresión en calquera das dúas linguas

oficiais da Comunidade Autónoma.

6. Ser respectados na súa liberdade de expresión e de manifestación de discrepancia

respecto ás decisións educativas que lles afecten, sen prexuízo dos dereitos dos

demais membros da Comunidade Educativa e das Institucións. Para elo serán

informados, antes de formalizar a matrícula, sobre o Carácter Propio do Centro.

7. Ser respectados na súa integridade física e moral e na súa dignidade persoal, non

podendo ser obxecto de tratos vexatorios ou degradantes.

8. Gardar a debida reserva sobre as informacións confidenciais-familiares ou

persoais- que lles afecten.

9. A igualdade de oportunidades para acceder ós distintos niveis de ensinanza de

acordo coas disposicións legais e normas do Centro, desenrolando, co apoio da

Administracións Públicas axudas compensatorias necesarias para garantir dita

igualdade de oportunidades.

10. Recibir a debida protección social nos casos de infortunio familiar ou accidente,

conforme á lexislación vixente.

11. Garantir as axeitadas condicións de seguridade e hixiene do Centro.

12. Participar no funcionamento e na vida do Centro como membros do Consello

Escolar. Ser respectados no exercicio dos seus cargos e representacións.

13. Poder asociarse creando asociacións, federacións e confederacións de alumnos ,

así como asociacións de antigos alumnos, ó termino da súa escolarización.

14. Reunirse no Centro, para realizar actividades que formen parte do proxecto

educativo do mesmo ou con outra finalidade educativa ou formativa, coas

limitacións da programación das actividades do Centro e da seguridade das

persoas, instalacións e recursos. Asimesmo, participar coas debidas condicións en

calidade de voluntarios , nas actividades do Centro.

15. Utilizar as instalacións do Centro de acordo coas normas do mesmo.

DEBERES DOS ALUMNOS

1. Participar activamente no traballo escolar, cumprir co horario lectivo e seguir as

orientacións dos educadores, titores e profesores, esforzándose por desenvolver

as súas capacidades.

2. Respectar o exercicio do dereito ó estudo dos compañeiros.
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3. Respectar a liberdade de conciencia, as conviccións relixiosas e morais, así

como a dignidade, integridade e intimidade de tódolos membros da Comunidade

Educativa.

4. Respectar a todos membros da Comunidade Educativa, sen discriminar a ningún

deles por razón do seu nacemento, raza, lingua, sexo, ou calquera outra

circunstancia persoal ou social.

5. Respectar as ideas, símbolos e actos relacionados cos obxectivos e Carácter

Propio.

6. Respectar e utilizar correctamente as instalacións, mobiliario, e material didáctico

do Centro e respectar as pertenzas dos membros da Comunidade Educativa.

7. Participar na vida e funcionamento do Centro.

8. Cumprir as Normas de Convivencia do Centro.

DEREITOS DAS NAIS E PAIS OU DAS TITORAS OU TITORES

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

2. A estar informados sobre o progreso da aprendizaxe e integración socio educativa

dos seus fillos ou fillas ou pupilos ou pupilas, para o que se lles facilitará o acceso

ao profesorado e aos membros dos equipos directivos dos centros docentes.

3. A recibir información sobre as normas que regulamentan a convivencia nos

centros docentes.

4. A ser oídos, nos termos previstos por esta lei, nos procedementos disciplinarios

para a imposición de medidas correctoras de condutas contrarias á convivencia

dos seus fillos ou fillas ou pupilos ou pupilas.

5. A participar no proceso educativo a través de consultas e outros procedementos

de participación directa que estableza a Administración educativa.

DEBERES DAS NAIS E PAIS OU DAS TITORAS OU TITORES

1. Coñecer, participar e apoiar a evolución do seu proceso educativo, en colaboración

co profesorado e cos centros docentes.

2. Coñecer as normas establecidas polos centros docentes, respectalas e facelas

respectar, así como respectar e facer respectar a autoridade e as indicacións ou

orientacións educativas do profesorado no exercicio das súas competencias.

3. Fomentar o respecto polos restantes compoñentes da comunidade educativa.
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4. Colaborar cos centros docentes na prevención e corrección das condutas

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

DEREITOS DO PROFESORADO

1. A ser respectado, recibir un trato adecuado e ser valorado polo resto da

comunidade educativa e pola sociedade en xeral no exercicio das súas funcións.

2. A desenvolver a súa función docente nun ambiente educativo adecuado no que se

preserve en todo caso a súa integridade física e moral.

3. A participar e recibir a colaboración necesaria para a mellora da convivencia

escolar e da educación integral do alumnado.

4. A que se lle recoñezan as facultades precisas para manter un adecuado ambiente

de convivencia durante as clases e as actividades e os servizos complementarios

e extraescolares.

5. Á protección xurídica adecuada ás súas funcións docentes.

6. A participar directamente no proceso educativo cando sexa consultado pola

Administración educativa, nos termos previstos no título IV desta lei.

7. A acceder á formación necesaria na atención á diversidade e na conflitividade

escolar e recibir os estímulos máis axeitados para promover a implicación do

profesorado en actividades e experiencias pedagóxicas de innovación educativa

relacionadas coa convivencia e a mediación.

DEBERES DO PROFESORADO

1. Respectar e facer respectar as normas de convivencia escolar e a identidade,

integridade e dignidade persoais de todos os membros da comunidade educativa.

2. Adoptar as decisións oportunas e necesarias para manter un adecuado ambiente

de convivencia durante as clases e as actividades e os servizos complementarios

e extraescolares, corrixindo, cando lle corresponda a competencia, as condutas

contrarias á convivencia do alumnado ou, no caso contrario, poñéndoas en

coñecemento dos membros do equipo directivo do centro.

3. Colaborar activamente na prevención, detección e erradicación das condutas

contrarias á convivencia e, en particular, das situacións de acoso escolar.

4. Informar ás nais e pais ou ás titoras ou titores sobre o progreso da aprendizaxe e

integración socio educativa dos seus fillos ou fillas ou pupilos ou pupilas,
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cumprindo as obrigas de dispoñibilidade dentro do horario establecido no centro

para a atención a aqueles que lle impoña a normativa aplicable.

5. Informar aos responsables do centro docente e, de ser o caso, á Administración

educativa das alteracións da convivencia, gardando reserva e sixilo profesional

sobre a información e as circunstancias persoais e familiares do alumnado.

DEREITOS DO PERSOAL DE ADMINISTRACION E SERVIZOS

1. A ser respectado, recibir un trato adecuado e ser valorado polo resto da

comunidade educativa e pola sociedade en xeral no exercicio das súas funcións.

2. A desenvolver as súas funcións nun ambiente adecuado no que se preserve en

todo caso a súa integridade física e moral.

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

4. Á protección xurídica adecuada ás súas función.

5. A participar directamente no proceso educativo cando sexa consultado pola

Administración educativa.

DEBERES DO PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS

1. Respectar e colaborar, no exercicio das súas funcións, para facer que se

respecten as normas de convivencia escolar e a identidade, integridade e

dignidade persoais de todos os membros da comunidade educativa.

2. Colaborar activamente na prevención, detección e erradicación das condutas

contrarias á convivencia e, en particular, das situacións de acoso escolar.

3. Informar aos responsables do centro docente e, de ser o caso, á Administración

educativa das alteracións da convivencia, gardando reserva e sixilo profesional

sobre a información e as circunstancias persoais e familiares do alumnado.

4. Gardar sixilo e confidencialidade respecto das actuacións relacionadas co ámbito

educativo das que teña coñecemento.

NORMAS DE CONVIVENCIA

O Colexio, para axudar aos alumnos a lograr o crecemento global da persoa ademais de

promover amplamente o desenvolvemento das funcións educativas (académica, pastoral,

titorial e extraescolar), considera conveniente establecer as oportunas normas de

convivencia e determinar a gravidade das transgresións das mesmas:

Estas normas e as súas faltas son:
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1 – Puntualidade nas clases e  nos actos educativos do centro :

Considérase unha falta leve unha falta illada de puntualidade sen xustificar

Considérase falta grave a reiteración na falta de puntualidade (catro ou máis, nun

período de avaliación ).

Considérase falta moi grave novas faltas de puntualidade despois dunha falta grave.

Cando un alumno chegue ao colexio pasados cinco minutos, sen causa xustificada, do

comezo da clase permanecerá fóra da aula para non interromper a orde da aula e ritmo

na aprendizaxe, durante a primeira hora da sesión da mañá ou da tarde, baixo a vixilancia

do profesor de garda.

2 – Asistencia ás clases e aos actos educativos do Centro:

Considérase falta leve a ausencia sen xustificar a unha clase ou outro acto educativo

do centro.

Considérase falta grave tres faltas de asistencia sen xustificar a unha clase ou acto

educativo do centro durante un curso.

Considérase falta moi grave novas faltas de asistencia, despois da falta grave.

3 – Respecto ao material

3.1 do alumno:

Considérase falta leve a asistencia ao centro sen o material e equipamento preciso

para participar activamente no desenvolvemento das clases.

Considérase falta grave a reiterada asistencia ao centro sen o material e

equipamento preciso para participar activamente no desenvolvemento das clases.

3.2 do centro e dos compañeiros:

Considérase falta leve os danos materiais por descoido ou neglixencia

Considérase falta grave os danos materiais por descoido ou neglixencia, ou danos

materiais intencionados de pequena contía.
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Considérase falta moi grave a reiteración da falta grave, ou danos materiais

importantes producidos intencionadamente.

En caso de non descubrir o alumno que causou os danos materiais, faranse cargo

todos os alumnos da clase da reparación dos desperfectos

4 – Respecto aos profesores e persoal do centro:

Considérase falta leve os xestos, contestacións ou accións improcedentes contra o

persoal do centro.

Considérase falta grave a reiteración de faltas leves de respecto ou unha importante

falta de respecto (insultos, expresións, xestos ou accións incorrectas).

Considérase falta moi grave a reiteración dunha falta grave o unha falta de respecto

moi importante.

5 – Respecto aos compañeiros:

Considérase falta leve a agresión verbal e/ou física pouco importante.

Considérase falta grave a agresión verbal ou física importante.

Considérase falta moi grave a reiteración dunha falta grave ou unha agresión

persoal moi importante.

6 – Respecto á propiedade:

Considérase falta leve a substracción dalgún obxecto de pouco valor.

Considérase falta grave a reiteración dunha falta leve.

Considérase falta moi grave a substracción dun obxecto de valor importante ou de

varios obxectos de pouco valor, violentando mobles ou instalacións; causar danos graves,

intencionadamente, ou por uso indebido, en locais, materiais ou documentos do Centro,

ou nos bens doutros membros da comunidade educativa.

7 – Ambiente de aprendizaxe nas aulas:

● Respectar a actividade académica do profesor e dos compañeiros.
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● Interese e esforzo académico (presentar traballos, tomar apuntes ou contidos

propostos polo profesor, traer material axeitado ás clases, etc)

Considérase falta leve a primeira actuación voluntaria negativa.

Considérase falta grave a reiteración de falta leve; así como proceder con engano en

probas ou outras actividades académicas.

Considérase falta moi grave calquera reiteración da falta grave.

8 – Respecto aos lugares privados (despachos, oficinas, depósitos de

material, etc)

Considérase falta leve entrar nestes locais sen pedir permiso.

Considérase falta grave entrar nestes locais sen pedir permiso e coller material ou

documentación non relevante.

Considérase falta moi grave a reiteración de falta grave ou ben coller material o

documentación de importancia persoal, académica ou profesional, etc.

9 – Corrección externa:

● Orden e limpeza nas aulas e instalacións.

● Os alumnos deberán coidar que as dependencias do centro estean limpas,

evitando toda acción que poida ser contraria á hixiene e máis a estética (tirar

papeis ao chan, envoltorios ou restos de comidas, comer pipas, chicles,...)

● Corrección na linguaxe.

● A asistencia á clase farase coidando o aspecto persoal externo, tanto no referente

á hixiene coma ao xeito de se vestir.

● É obrigatorio o uso do chándal do colexio nas clases de Ed. Física.

● É obrigatorio o uniforme nos cursos de Educ. Infantil e Primaria

● Os alumnos/as deberán sempre na súa vestimenta gardar a discreción e decoro

propios da aula.

Considérase falta leve a primeira actuación voluntaria negativa.

Considérase falta grave as primeiras infraccións contra estas normas.

Considérase falta moi grave a reiteración nas faltas graves.
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10 – Utilización de tempos e espazos:

● Transitar e permanecer, durante as actividades académicas ou recreativas, nos

lugares sinalados segundo as normas de cada etapa.

● Durante o tempo de lecer todos os alumnos teñen que estar no patio, todos

deberán abandonar as súas aulas baixo a vixilancia do profesorado; nos días de

chuvia o recreo farase na aula.

● Durante o cambio de mestres e profesores os alumnos non se levantarán dos seus

pupitres e non sairán da aula.

Considérase falta leve a primeira actuación voluntaria negativa contra estas normas.

Considérase falta grave a reiteración de falta leve.

Considérase falta moi grave a reiteración dunha falta grave.

11 – Coidado da saúde:

● Prohibido fumar: de acordo coa lexislación vixente da Xunta de Galicia queda

prohibido fumar en todas as dependencias do centro.

● Non portar, consumir nin proporcionar alcohol ou outras substancias tóxicas.

Calquera transgresión destas normas consideraranse faltas moi graves.

12 – Uso da Biblioteca e aula de Informática.

● Respectaranse as normas de utilización e coidado dos libros e materiais da

mesma.

Considerase falta grave as accións negativas contra estas normas.

Considerase falta moi grave a reiteración dunha falta grave ou algunha actuación

negativa moi importante.

13 – Uso do comedor escolar:

● Corrección no comportamento externo, na comida e no trato cos profesores,

compañeiros e cos utensilios: a rotura será pagada polo causante.

● Os profesores de quenda do comedor, ao remate da sesión da mañá farense

cargo inmediatamente da vixilancia dos alumnos usuarios do comedor, os que se

someterán o seguinte horario: comida, aseo e estudo vixiado.
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● Importante o uso correcto de máscara (agás no momento preciso da comida). É

necesario portar máscaras de reposto para o servizo de comedor.

Considérase falta leve a primeira infracción infracción contra estas normas.

Considérase falta grave a reiteración de falta leve.

Considérase falta moi grave a reiteración dunha falta grave ou algunha actuación

negativa moi importante.

14 - Actividades colexiais fóra do recinto escolar:

Os alumnos comportaranse coa maior corrección e respecto cara os profesores,

compañeiros, condutores, monitores ou outras persoas, atendendo as indicacións que se

lles fagan. Usarán con todo coidado as instalacións e o material, tanto dos vehículos de

transporte como dos diversos lugares nos que se atopen.

Considérase falta leve a primeira infracción contra estas normas.

Considérase falta grave a reiteración de falta leve ou levou a unha actuación

negativa importante

Considérase falta moi grave a reiteración dunha falta grave ou algunha actuación

negativa moi importante.

Os alumnos que amosen condutas disruptivas dentro do colexio quedarán exentos destas

actividades fóra do recinto escolar. Durante ese tempo estarán baixo a vixilancia directa

do profesorado e realizando actividades propostas a tal efecto.

15 - Emprego do teléfono móbil ou calquera outro aparello electrónico.

En todo o recinto escolar os teléfonos móbiles teñen que estar apagados, igual que os

diferentes aparellos electrónicos. Como se consideran obxectos de valor o Centro Escolar

non se responsabiliza dos mesmos.

Considérase falta grave a primeira infracción contra esta norma.

Considérase falta moi grave a reiteración da falta grave.
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Ante o incumprimento desta norma o profesor requisará o móbil ou aparello electrónico

previa desconexión do mesmo polo alumno ante os profesores e os compañeiros

correspondentes, quen o entregará aos pais co parte da sanción correspondente.

Asimesmo, considerarase falta moi grave desde a primeira infracción, o facer fotografías

a calquera membro da comunidade educativa e a posterior publicación nas redes.

16 -   Emprego de obxectos que podan interrupir a aprendizaxe.

Queda prohibido traer calquer obxecto como xoguetes, cromos, revistas non educativas,

punteiros láser…

Considérase falta grave dende o primeiro emprego, falta moi grave a reiteración da falta

grave.

Calquera destes obxectos será retirado polo profesor e entregado os pais ou titores ca

comunicación da sanción correspondente.

17 -   Cumprimento das normas do Plan de Integración.

Considérase falta leve a primeira infracción contra esta norma.

Considérase falta grave a reiteración da falta leve de maneira intencionada.

Considérase falta moi grave a reiteración da falta grave.

18 - Prohibición de traer ao centro calquera obxecto intimidatorio que poida

producir agresividade entre os compañeiros e persoal do Centro.

Considérase falta moi grave a primeira infracción contra esta norma.

19- Obrigatoriedade do uso correcto de máscara

O uso correcto de máscara é obrigado para todo o alumnado a partir dos seis anos

durante todo o tempo de permanencia no centro e en todas as dependencias: aulas,

corredores, patios, hall... e de darse o caso en actividades colexiais fóra do recinto

escolar.

No caso de merendas no tempo de lecer, ao aire libre, sempre con distanciamento e

cumprindo as indicacións do profesorado de vixiancia.
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Considérase falta moi grave as infraccións contra esta norma.

20- De acordo co Capítulo I, Artigo 36 do Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se

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

educativa en materia de convivencia escolar, considéranse falta grave 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. 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.

9. PLAN DE ACTUACIÓN DA AULA DE CONVIVENCIA INCLUSIVA.

A lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa,

no artigo 19 sinala que os centros crearán aulas de convivencia inclusiva, non estables e

con vocación de substituír o tempo de expulsión, con apoios e formación, que busquen

reincorporar ao alumnado á súa propia aula no menor tempo posible.

Por outra parte, sinálase no artigo 18 que as correccións que se apliquen polo

incumprimento das normas de convivencia terán un carácter educativo e recuperador,

garantindo o respecto dos dereitos do resto do alumnado e procurando a mellora da

convivencia no centro docente. Tamén, terase en conta a idade do alumnado e as demais

circunstancias persoais, familiares e sociais. Consideramos pois que esta aula de

convivencia inclusiva poñerase en funcionamento cando as circunstancias así o esixan.

Obxectivos:

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

conflitos de xeito pacífico e reflexivo.

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

condutas contrarias ás normas, debe ser privado de asistencia durante

determinados momentos, materias ou días.

● Xestionar de xeito coordinado os conflitos do centro ofrecendo respostas

adaptadas.

Características:

● Terá unha dobre vertente, reflexiva e de traballo.

● Este alumnado será atendido polo profesorado de garda.
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10. CONDUTAS CONTRARIAS Á CONVIVENCIA E A SÚA CORRECCIÓN

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 Título III, Capítulo I, artigo 33.1 do Decreto 8/2015 do 8 de

xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e

participación da comunidade educativa en materia de convivencia escolar.

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.

10.1. CONDUTAS GRAVEMENTE PREXUDICIAIS PARA A CONVIVENCIA.

Considéranse condutas gravemente prexudiciais para a convivencia nos centros

docentes:

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

as coaccións contra os demais membros da comunidade educativa.

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

razón de nacemento, raza, sexo, orientación sexual, capacidade económica, nivel social,

conviccións políticas, morais ou relixiosas, discapacidades físicas, sensoriais ou

psíquicas, ou calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social.

c) Os actos individuais ou colectivos de desafío á autoridade do profesorado e ao

persoal de administración e de servizos que constitúan unha indisciplina grave.

d) A gravación, a manipulación e a difusión por calquera medio de imaxes ou

informacións que atenten contra o dereito á honra, a dignidade da persoa, a intimidade

persoal e familiar e a propia imaxe dos demais membros da comunidade educativa.

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

desta lei.

f) A suplantación de personalidade en actos da vida docente e a falsificación,

alteración ou subtracción de documentos académicos.

g) Os danos graves causados de forma intencionada ou por neglixencia grave ás

instalacións e aos materiais dos centros docentes, incluídos os equipos informáticos e o

software, ou aos bens doutros membros da comunidade educativa ou de terceiros, así

como a súa subtracción.
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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 do Decreto8/2015 do 8 de xaneiro, polo que se

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

educativa en materia de convivencia escolar, 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.

10.2. CONDUTAS LEVES CONTRARIAS Á CONVIVENCIA.

Considéranse condutas leves contrarias á convivencia:

a) As condutas tipificadas como agresión, inxuria ou ofensa na línea 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 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 de

cada centro docente.

10.3. PRESCRICIÓN DAS CONDUTAS CONTRARIAS Á CONVIVENCIA.
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1. As condutas gravemente prexudiciais para a convivencia nos centros docentes

tipificadas nesta sección prescriben aos catro meses da súa comisión e as condutas leves

contrarias á convivencia, ao mes.

2. O prazo de prescrición comezará a contarse desde o día en que a conduta se leve

a cabo, salvo cando se trate dunha conduta continuada, caso no que o prazo de

prescrición non se empezará a computar mentres aquela non cese.

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

prescrición a iniciación, con coñecemento do interesado ou da interesada, do

procedemento para a corrección da conduta, e continuarase o cómputo do prazo de

prescrición para o caso de producirse a caducidade do procedemento.

11. MEDIDAS CORRECTORAS

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.

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.
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11.1. PROGRAMAS E ACTUACIÓNS COMPLEMENTARIAS ÁS MEDIDAS

CORRECTORAS

Como complemento das medidas correctoras previstas, o departamento de

orientación elaborou e desenvolveu un programa de habilidades sociais (ver anexo)

dirixido ao alumnado que incorra reiteradamente en condutas disruptivas, coa finalidade

de mellorar a súa integración no centro docente e que como consecuencia da imposición

das medidas correctoras previstas nesta sección, se vexa temporalmente privado do seu

dereito de asistencia ao centro.

11.2. PROCEDEMENTOS CONCILIADOS DE RESOLUCIÓN DOS CONFLITOS

Regulamentariamente determinarase un procedemento conciliado para a resolución dos

conflitos de convivencia. A participación do alumnado ou dos seus representantes legais

terá carácter voluntario, por solicitude do alumnado ou dos seus representantes legais, e

esixirá o compromiso de cumprimento das accións reparadoras.

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.

No procedemento, formalizado por escrito, incluirase a intervención dunha persoa

instrutora e dunha persoa mediadora.

11.3. 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.
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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.

11.4. 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. 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.

g) 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.

12. PROCEDEMENTO PARA A IMPOSICIÓN DAS MEDIDAS CORRECTORAS

12.1. PROCEDEMENTO PARA A IMPOSICIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS DE

CONDUTAS GRAVEMENTE PREXUDICIAIS PARA A CONVIVENCIA.

1. As medidas correctoras de condutas gravemente prexudiciais para a convivencia

só se poden impoñer logo da tramitación do procedemento disciplinario regulado neste

artigo.

2. 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
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exerza funcións equivalentes nos centros concertados, ou logo da denuncia doutros

membros da comunidade educativa.

3. 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.

4. 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.

5. 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.

6. 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 citada lei.

7. 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.

8. 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.
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12.2. PROCEDEMENTO PARA A IMPOSICIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS DE

CONDUTAS LEVES CONTRARIAS Á CONVIVENCIA.

1. 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 artigo 22 desta lei.

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 artigo 22 desta

lei.

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 artigo 22 desta lei.

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 artigo 22 desta lei. 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.

12.3. 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.

13. PREVENCIÓN E TRATAMENTO DAS SITUACIÓNS DE ACOSO ESCOLAR

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
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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.

A dirección dos centros docentes e os titulares dos centros concertados e dos centros

privados, así como a Administración educativa, adoptarán as medidas precisas para

garantir ao alumnado vítima de situacións de acoso escolar a protección integral da súa

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

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

A protección da vítima garantirase mediante medidas cautelares que impidan a

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

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

impidan a continuación de eventuais condutas acosadoras.

14. PROTOCOLO PARA A PREVENCIÓN, DETECCIÓN E TRATAMENTO DAS

SITUACIÓNS DE ACOSO ESCOLAR.

O fenómeno denominado acoso escolar, maltrato entre iguais ou bullying atopámolo

presente en toda a historia, pero nos últimos anos adquire interese social debido ao

aumento e gravidade dos feitos e ao contorno onde se produce, o educativo.

Para poder considerar un comportamento como acoso escolar, deben cumprirse tres

criterios diagnósticos, que deben darse simultaneamente, prescindindo da

personalidade da posible vítima.

1. A existencia de intención de facer dano.

2. A repetición das condutas agresivas.

3. A duración no tempo, co establecemento dun esquema de abuso de poder

desequilibrado entre a vítima e a persoa agresora ou persoas agresoras.

A persoa responsable da dirección do centro ou, de ser o caso, calquera outro

membro do equipo directivo por delegación expresa daquel dirixirá todas as actuacións

que se deriven do desenvolvemento deste protocolo, que ten por obxecto que o

profesorado dun centro educativo saiba como actuar nos posibles casos de acoso, pois é

imprescindible que se actúe de xeito inmediato e decidido tanto co alumnado implicado

(vítima, agresor ou agresores e espectadores) coma coas súas familias.

Para favorecer o repartimento de responsabilidades e a coordinación na acción,

proponse adoptar diferentes fases: fase primeira, coñecemento, identificación e
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comunicación da situación; fase segunda, recollida de información e rexistro; fase terceira,

análise da información e adopción de medidas; fase cuarta, seguimento e avaliación das

medidas adoptadas e rexistro. Propóñense, ademais, unha serie de documentos de apoio

en anexos para lles facilitar aos centros educativos as distintas intervencións no

desenvolvemento do protocolo. Recordar que toda a información que figure en todos os

documentos empregados e que se recolla nas diferentes fases do protocolo terá carácter

confidencial.

Entre as medidas que se adoptarán no Centro para tratar e evitar, de ser o caso, o

acoso e ciberacoso levaranse a cabo as seguintes accións:

a) Realización de campañas de sensibilización do profesorado, das nais e pais ou das

titoras ou titores e do alumnado contra o acoso escolar, que axuden a previlo e preparen a

todos os membros da comunidade educativa para detectalo e reaccionar fronte a el.

b) Establecemento de canles específicas que faciliten a exteriorización polas vítimas

das situacións de acoso escolar.

c) En caso de detección dunha situación de acoso escolar tomaranse as medidas

necesarias para poñerlle fin a esta, sen prexuízo das correccións disciplinarias que

correspondan. En todo caso, a dirección do centro designará unha persoa responsable da

atención á vítima entre o persoal do propio centro docente, procurando, cando sexa

posible, que a designación recaia sobre unha persoa coa que a vítima garde unha relación

de confianza ou proximidade.

d) Nos supostos menos graves de situación de acoso, favorecemento da mediación

realizada por alumnado do centro educativo que obtivese formación e cualificación para a

intervención nestas situacións

e) As situacións de acoso escolar que se detecten serán comunicadas á inspección

educativa, xunto coas medidas que se adopten para poñer fin as mesmas.

15. DETECCIÓN DE NECESIDADES

Necesidades de formación relacionadas con negociación, mediación e xestión en

conflitos. Sen embargo consideramos que a formación debe estar dirixida a todos os

compoñentes da comunidade educativa: familias, alumnado, profesorado e persoal de

administración e servizos.

16. DIFUSIÓN DO PLAN
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Unha vez aprobado pola comisión de coordinación pedagóxica e polo consello

escolar, incorpórase ao PE. A comisión de convivencia será o órgano colexiado do centro

encargado de coordinar e avaliar as actividades propostas no plan. Será quen dinamice,

revise e estableza medidas para o fomento da cultura da paz e a mellora da convivencia

escolar.

17. AVALIACIÓN DO PLAN

Observaremos o seguinte:

1. Se o plan é elaborado e considerado por toda a comunidade con propio (pais,

profesores, persoal non docente, alumnado) e si o comparten traballando para a

súa posta en práctica.

2. Se todo o profesorado consigue traballar en equipo implicándose en proxectos que

afecten a convivencia.

3. Se incide sobre a práctica educativa provocando cambios e mellorando o clima do

centro e das aulas.

4. O tratamento do conflito: formación da comunidade escolar para introducir a

mediación como forma de resolver conflitos

5. Se nas aulas hai normas consensuadas, se respectan e se están escritas e a vista

de todos.

6. Preocupación polas metodoloxías empregadas: diversas

7. Introdución de actividades diversas segundo os xeitos de aprendizaxes e diferentes

capacidades: tratamento da diversidade

8. Tense en conta as situacións de desigualdades nas programacións de aula

9. Os métodos que se empregan para avaliar os alumnado :

● Atenden a diversidade

● Son variados e axudan a aprender

● Útiles para introducir correccións

● Seguen criterios para acadar as competencias básicas do alumnado ao

remate das diferentes etapas.

10. Todos os sectores (alumnado, familia, profesorado, persoal de administración e

servizos) establecen vías de comunicación e participación na organización do

centro

Realizarase anualmente a revisión do plan a comezo do curso escolar
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Os instrumentos de avaliación que se empregarán son:

Cuestionarios

Rexistros de comportamento

Observación directa

Este Plan de Convivencia foi revisado e aprobado polo Consello escolar na reunión

celebrada o día 18 de outubro de 2016.


