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1. INTRODUCIÓN 

 

 

Nos últimos anos, a convivencia nos centros educativos, e o noso Centro non é unha 

excepción, converteuse nun apartado complicado da vida educativa. O aumento de 

condutas disruptivas ou dificultades para manter a orde necesaria para o 

desenvolvemento das clases é un feito evidente. Así mesmo, son cada vez máis 

frecuentes os casos de insultos, agresións, malos tratos, abusos, etc. 

 

Son moitos os factores que inflúen no deterioro da convivencia dentro do ámbito 

escolar: 

  

- A falta de educación en valores tales como o respecto, a responsabilidade, a 

tolerancia, a solidariedade, a xustiza,... 

  

- O entorno familiar e os valores que se transmiten no mesmo. A falta de tempo e o 

traballo dos pais, leva a que se delegue nos centros educativos funcións que son 

específicas da familia. A familia é a primeira institución educativa. É preciso pois que 

participe e se implique na educación dos fillos e non desenvolva actitudes contraditorias 

coas que o centro educativo promociona. 

 

- Os medios de comunicación e a súa influencia nos modelos de comportamento ante 

determinadas situacións, así como as súas propostas de resolución de conflitos, ou os 

valores e contravalores que transmiten. En moitos medios de comunicación é fácil 

atopar programas que exaltan valores contrarios á convivencia, que exaltan a rivalidade; 

programas nos que prima o vulgar; programas nos que se repite a visión do “todo vale” 

para conseguir a fama, o éxito e o diñeiro. 

 

- O alumnado, coas súas características persoais debidas, entre outros factores, á súa 

personalidade, á súa idade, ás súas situacións particulares, etc., unido á influencia 
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doutros elementos anteriormente citados como a contorna familiar ou social na que se 

desenvolve, constitúe o punto máis importante para a convivencia. 

 

Para garantir a convivencia do centro, elaboramos o Plan de convivencia que 

incluiremos dentro do proxecto educativo de centro, segundo ou capítulo II, 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. 

 

O Plan de Convivencia ten como finalidade fundamental garantir unha educación no 

exercicio dos dereitos e das liberdades dentro dos principios democráticos de 

convivencia, así como na prevención de conflitos e na súa resolución pacífica. 

 

Os fins e principios que teremos en conta para elaborar o noso Plan de convivencia son 

os recollidos no artigo 3 da Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da 

comunidade educativa. 

 

a) A garantía dun ambiente educativo de respecto mutuo que faga posible o 

cumprimento dos fins da educación e que permita facer efectivo o dereito e o deber 

de aproveitar de forma óptima os recursos que a sociedade pon a disposición do 

alumnado no posto escolar. 

b) A educación no respecto dos dereitos e liberdades fundamentais, na igualdade de 

dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e non 

discriminación das persoas. 

c) A prevención e tratamento das situacións de acoso escolar mediante medidas 

eficaces. 

d) O recoñecemento ao profesorado, en especial aos membros dos equipos 

directivos dos centros docentes, das facultades precisas para previr e corrixir as 

condutas contrarias á convivencia, así como da protección xurídica axeitada ás súas 

funcións. 

e) A corresponsabilidade das nais e pais ou das titoras ou titores no mantemento da 

convivencia nos centros docentes, como un dos principais deberes que lles 



Plan de Convivencia                                                                                                                                 CPR Agarimo 

 

5 

 

corresponden en relación coa educación dos seus fillos ou fillas ou pupilos ou 

pupilas. 

f) Promover a resolución pacífica dos conflitos e fomentar valores, actitudes e 

prácticas que permitan mellorar o grao de aceptación e cumprimento das normas, 

avanzar no respecto entre todos os membros da comunidade educativa e a mellora 

da convivencia escolar. 

g) Avanzar no respecto entre todos os membros da comunidade educativa e na 

mellora da convivencia escolar. 

h) A promoción da sensibilización dos distintos sectores que interveñen na educación 

sobre a importancia da convivencia como parte fundamental para o 

desenvolvemento persoal e social do alumnado. 
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2. DIAGNÓSTICO DA CONVIVENCIA NO CENTRO 

 

 

CARACTERÍSTICAS DO CENTRO E DO SEU CONTORNO 
 

 
A Asociación Agarimo atópase no concello Arteixo. Este está situado no extremo 

occidental do golfo Ártabro, a 15 km. da Coruña. Limita ao norte co Océano Atlántico e 

ao nordés co Concello da Coruña, ao sur e suroeste co Concello da Laracha e ao leste co 

Concello de Culleredo. Conta cunha poboación aproximada de 31.000. A poboación 

aumentou considerablemente no últimos dez anos. 

 

As principais fontes da súa economía foron durante moito tempo a agricultura, a pesca 

e a gandería, pero actualmente procede do sector industrial e do sector servizos.  

 

A localización do Centro enclávase nos arredores da localidade, nunha zona rural, 

rodeada dun pequeno núcleo de casas e zonas naturais (zonas de arboredo e campos 

de labranza), en Laxobre. Foi inaugurada en setembro de 1980 e forma parte dun 

proxecto creado polo Padre Villa. A xunta directiva da Asociación Agarimo é a encargada 

da xestión e perpetuación da obra iniciada polo fundador. Consta dun centro de día 

dirixido e xestionado polos PP Capuchinos e o CPR Agarimo cuxa organización e 

dirección pedagóxica recae no equipo directivo.  

 

O Centro ten como principio fundamental o traballo con nenos desfavorecidos non só 

economicamente, senón tamén con aqueles que teñen problemas de aprendizaxe, 

retraso académico ou mesmo aqueles que van encamiñados ao fracaso escolar.  

 

As instalacións fóronse mellorando co tempo. Na actualidade conta con nove aulas de 

grupo, catro aulas taller, aula de medios audiovisuais, biblioteca, salón de actos con 

capacidade para 100 persoas, cafetería, aseos, dúas pistas polideportivas, un campo de 
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fútbol, dous viveiros, un galpón, sala de profesores, departamentos, despachos e 

dependencias varias. 

 

Nos seus comezos impartíanse clases de EXB aínda que co tempo foise adaptando aos 

cambios que sufriu o noso Sistema Educativo. Na actualidade, o noso Centro imparte: 

Educación Secundaria para Adultos (ESA); dous ciclos de Formación Profesional Básica 

(FPB): un curso de FPB de Cociña e restauración, dous cursos de FPB de Carpintería e 

moble; tres cursos de Educación Básica Obrigatoria (EBO) e dous de Programas de 

Transición para a Vida Adulta (PTVA): un curso de PTVA de Cociña e un curso de PTVA 

de Xardinería.  

 

Os alumnos adscritos a este Centro proceden na súa maioría do concello de Arteixo e 

dos concellos limítrofes, A Coruña, A Laracha, Carballo, Cambre. Comprenden un rango 

de idades entre os 12 ata os 21 anos, ou máis. 

 

O horario lectivo desenvólvese durante a xornada continuada de mañá en horario que 

se determina no Plan Anual. 

 

 

SITUACIÓN DA CONVIVENCIA DO CENTRO 

 
Para valorar a convivencia do Centro teremos que ter en conta os resultados obtidos 

durante o pasado curso tras realizar a enquisa para todos os sectores da comunidade 

educativa (profesores, familias e alumnos) co fin de facer un diagnóstico sobre a mesma 

(ANEXO I). 

 

A convivencia é complicada, pero positiva. Os conflitos verbais son habituais e en 

ocasións, poden chegar a ser físicos. Segundo avanza o curso, a situación de convivencia 

vai mellorando progresivamente, na medida en que o alumnado vaise afacendo ás 

normas e ás sancións. 

 

En canto a conservación do material, podemos presumir, e a nosa experiencia así o 

certifica, que o noso Centro goza dunha situación extraordinariamente boa con 
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respecto ao que cabería esperar dun centro coas nosas características. As nosas 

instalacións conservan a súa funcionalidade e o lixo e as pintadas son, sinxelamente, 

inexistentes. 

As normas de convivencia vanse ampliando paulatinamente ao longo dos anos, 

completándose e abarcando novas situacións e novas sancións, o que fai delas unha 

ferramenta moi útil, que se vai perfeccionando cada vez máis. 

 

A opinión do profesorado. 

Nas reunións do claustro considérase que a conflitividade é prioritaria para poder 

desenvolver a nosa labor educativa. Existen grupos máis conflitivos que outros, 

especialmente se prestamos atención aos alumnos matriculados en Educación Especial.  

 

A opinión dos alumnos. 

Tendo en conta a enquisa realizada polo centro a percepción que ten o alumnado sobre 

a convivencia polo xeral e boa, aínda que  convén salientar algúns conflitos puntuais. O 

90 % dos conflitos débense  a condutas disruptivas e ao consumo de drogas. 

 

A opinión dos representantes do alumnado. 

A opinión dos representantes do alumnado céntrase de maneira especial na relación 

cos docentes e co centro, así como no funcionamento das aulas. O habitual é que non 

lle presten especial atención á conflitividade do alumnado. 

 

A opinión dos representantes dos pais.  

Os representantes de pais e nais consideran moi positiva a nosa labor en prol da 

convivencia, aportando en moitos casos o seu apoio e colaboración co persoal docente. 

 

 

A opinión do persoal non docente. 

A opinión do persoal non docente considera de xeito moi positivo o esforzo dos titores 

e da directiva para resolver a conflitividade existente, así como outorgar un valor moi 

especial ás normas de convivencia como ferramenta básica para acadar os nosos 

obxectivos. 
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ACTUACIÓNS REALIZADAS PARA FAVORECER A CONVIVENCIA NO CENTRO 

 

1. Grupos de alumnado mixtos. Da información obtida tanto dos informes como da 

comunicación cos outros centros tense en conta para a localización dos estudantes nos 

grupos. Así, atendendo ás necesidades educativas, favorécese a integración individual. 

 

2. Actividades para previr, detectar, mediar e resolver os conflitos. No marco do Plan de 

Acción Titorial trabállase co alumnado a resolución de conflitos sempre de forma 

pacífica e construtiva, educando o alumnado para que no futuro saiban prever e evitar 

eles mesmos os conflitos. 

 
3. Desenvolvemento da acción titorial. 

- Análise das normas de convivencia do centro e elaboración de normas 

específicas concretas para o grupo. 

- Coordinación da acción titorial polo departamento de orientación, a Xefatura de 

estudos e o profesorado. 

 

4. Presenza do profesorado. 

- Durante os recreos, o profesorado está presente en distintas zonas, recordando 

as normas de convivencia e previndo os conflitos. 

- No desenrolo das clases, sempre hai profesorado de garda dispoñible por se se 

presenta algún conflito, e así poder resolvelo coa mediación do docente de clase 

e o docente de garda. 

- En algúns casos está presente un docente de Pedagoxía Terapéutica na aula, 

dando apoio ó docente de clase e ó alumnado 

 

5. Disposición de zonas no recreo. 

- O alumnado dispón de zonas como a cafetería e as pistas de deporte. 

Facilítanselles xogos de equipo nos que se fan grupos mixtos, e recursos para 

facer deporte ó aire libre. 
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6. Actividades de sensibilización, educación e motivación. 

- Charlas por parte de membros da Garda Civil, Cruz Vermella, e outras 

organizacións, con diferentes temáticas: drogas, acoso, ciberdelitos, afectivo-

sexual, etc. Unha delas foi a de reclusos do Centro Penitenciario de Teixeiro, no 

que compartiron cos estudantes os seus sentimentos nesa experiencia.  

- Proxección de películas con temática sobre a igualdade de xénero, o 

solidariedade, a educación en valores... co obxecto de concienciar ó alumnado e 

promover o trato en igualdade tanto no centro coma en outros ámbitos da súa 

vida. 

 

7. Visitas a outros centros e institucións. 

- Realízanse visitas a outros centros educativos onde poden proseguir a súa 

formación, mostrándolles tamén unha variedade de saídas profesionais e a 

integración e convivencia entre diferentes xéneros, etnias, relixións, etc. 

- Visitouse tamén o Centro Penitenciario de Teixeiro, no cal o alumnado puido ver 

persoalmente as instalacións. 

 

8. Comunicación cos pais no caso de ausencia. Cando algún estudante non acode ó 

centro, ponse en coñecemento dos pais tanto para informalos como para obter 

información sobre o motivo da ausencia, e acordar un protocolo de actuación ante eses 

casos de ausencias esporádicas. 

 

9. Coordinación e seguimento con outros centros. 

- Realízase por parte do equipo de orientación e o equipo directivo, un contacto 

máis persoal que o simple traslado de expediente, cos centros dos que procede 

o alumnado. Realízanse chamadas telefónicas para obter máis detalles sobre o 

estudante, e realízase un seguimento sobre o rendemento e o comportamento. 

- Colaboración e seguimento con servizos externos e asociacións sen ánimo de 

lucro coma Focus, Anida, etc, e outros organismos institucionais como Fiscalía, 

Saúde Mental, etc, e con centros de menores, tanto de protección como de 

derivados xudicialmente, coma o de Concepción Arenal (Palavea). 
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10. Seguimento dentro do propio centro. Periodicamente celébranse reunións entre o 

equipo directivo, o equipo de orientación e o profesorado sobre o desenrolo en canto á 

convivencia, expoñendo as informacións percibidas e creando protocolos de actuación. 
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3. OBXECTIVOS DO PLAN DE CONVIVENCIA 

 

 

OBXECTIVOS XERAIS DO PLAN DE CONVIVENCIA  

 

a) Facilitarlles aos órganos de goberno e ao profesorado instrumentos e recursos en 

relación coa prevención dá violencia e a mellora dá convivencia non centro.  

b) Concienciar e sensibilizar a comunidade educativa sobre a importancia dunha 

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

ambiente educativo que permita ou óptimo aproveitamento dous recursos que a 

sociedade pon á disposición do alumnado.  

c) Fomentar nos centros educativos valóresvos, as actitudes e as prácticas que permitan 

mellorar ou grao de aceptación e cumprimento dás normas e avanzar non respecto á 

diversidade e non fomento dá igualdade entre homes e mulleres.  

d) Facilitar a prevención, a detección, ou tratamento, ou seguimento, a xestión e a 

resolución dúas conflitos que se poidan producir non centro e aprender a utilizalos 

como fonte de experiencia e aprendizaxe.  

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

violencia, especialmente do acoso escolar, dá violencia de xénero e dás actitudes e 

comportamentos xenófobos e racistas.  

f) Facilitar a conciliación ou a mediación para a resolución pacífica dúas conflitos.  

g) Contribuír desde ou ámbito dá convivencia á adquisición dás competencias básicas, 

particularmente dás competencias social e cidadá e para a autonomía e iniciativa 

persoal.  

h) Fomentar e facilitar a participación, a comunicación e a cooperación dás familias non 

mantemento dá convivencia nos centros docentes. 

i) Establecer, incrementar e consolidar as relacións con entidades e institucións do 

contorno que contribúan á construción de comunidades educadoras e a unha 

convivencia de calidade que potencie vos dereitos e as liberdades fundamentais. 
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OBXECTIVOS QUE NOS PROPOÑEMOS ALCANZAR NO NOSO CENTRO  

 

1º- Conseguir, establecer e promover instrumentos que potencien: 

 

- A promoción do diálogo e a argumentación oral. 

- A prevención da violencia en todas as súas manifestacións. 

- A participación da comunidade educativa na toma de decisións. 

 

- O auto-coñecemento e a proxección persoal de todos os compoñentes da 

comunidade. 

- A loita contra a apatía e/ou carencia de obxectivos. 

- A convivencia baseada no respecto. 

 

2º- Sensibilizar á comunidade educativa sobre a importancia do proxecto e implicar a 

outros axentes na tarefa educativa. 

 

3º- Fomentar os valores, as actitudes e as prácticas que permitan mellorar: 

 

- A promoción de todos os compoñentes da comunidade desde a súa diversidade. 

- A súa participación. 

- O desenvolvemento dun espírito crítico. 

- O interese pola innovación. 

- O cumprimento das normas. 

- O respecto á diversidade. 

- A igualdade entre todos os individuos. 

 

4º- Previr, detectar, tratar, seguir e resolver os conflitos, en especial os ocasionados 

polo uso da violencia, a violencia de xénero, a xenofobia, o racismo. 

 

5º- Utilizar os conflitos e as desavinzas como fonte de aprendizaxe. 
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4. NORMAS DE CONVIVENCIA 

 

 

Entendemos por normas de convivencia o conxunto de preceptos, regras e pautas de 

actuación e de comportamento, de obrigado cumprimento, que aseguren o respecto 

cara ás funcións e fins do Centro, cara a todos os membros da comunidade educativa e 

cara á conservación de todos os elementos materiais do Centro.  

 

Para conseguir os obxectivos pretendidos por este Plan a actuación estará inspirada nos 

seguintes principios: 

 

1º- Intervención preventiva para evitar a aparición de conflitos e en tales casos, a súa 

resolución pacífica. 

2º- Participación activa de todos os compoñentes da comunidade educativa que 

garantan o bo facer do Plan de Convivencia. 

3º- Corresponsabilidade entre administración e membros da comunidade educativa. 

4º- Actuacións coherentes e coordinadas, propiciando un clima de convivencia 

adecuado. 

 

Para a resolución dos conflitos que se orixinen entre os alumnos seguirase un 

protocolo: en primeira instancia tentarase solucionar entre os implicados e de non 

solucionarse, acudirase ao titor, a Xefa de Estudos e á Directora.  

 

O Plan de Convivencia contempla: Normas de Aula, Normas de Taller e Normas 

Específicas (acceso ao centro; comportamento nas zonas comúns; puntualidade e 

asistencia; consumo de alcol, tabaco e outras drogas; coidado do material e instalacións 

do Centro; comportamento na cafetería; comportamento na biblioteca; 

comportamento nos medios de transporte). Farase unha distinción entre Condutas 

Contrarias ás Normas de Convivencia e Condutas Gravemente Prexudiciais para a 

Convivencia. 
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NORMAS DE AULA 

 

Establécense unha serie de normas de obrigado cumprimento para todas as aulas do 

Centro. Consecuentemente acordaranse unhas sancións no caso de que sexan 

infrinxidas.  

 

Tales normas e sancións, deben ser expostas en cada aula (murais, taboleiro de 

anuncios, etc.). 

 

1ª- Os alumnos acudirán puntualmente a clase ao tocar o timbre con todos os materiais 

necesarios para o traballo, de acordo coas indicacións dos profesores.  

 

Se faltase algún profesor, o grupo permanecerá na súa aula, esperando ao profesor de 

garda que se encargará de atenderlle e encomendarlle as tarefas oportunas. Se o 

delegado do grupo, tras unha oportuna espera, comproba que o profesor de garda non 

chega, dirixirase á Sala de Profesores (ou Xefatura de Estudos) para informar a ausencia. 

 

2ª- Prohibido usar o móbil ou reprodutores de audio e/ou vídeo, salvo autorización 

expresa do profesor. En ningún caso poderanse facer fotos ou vídeos no recinto escolar, 

salvo autorización expresa da dirección do Centro. Todos os membros da comunidade 

educativa teñen dereito a preservar a súa intimidade, polo que está totalmente 

prohibida a gravación de fotos, vídeos ou audios, salvo que a gravación sexa realizada 

polo Centro para trámites administrativos ou educativos (ANEXO II) 

 

O Centro dispón de teléfono (981600687). Se algún alumno necesita recibir algunha 

comunicación exterior importante da familia, esta pode chamar ao Centro e o profesor 

de garda transmitirá a mensaxe. Se necesita realizar algunha chamada urxente ou por 

ter algún contratempo durante a xornada escolar, poderá facelo dende o teléfono do 

Centro. 
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3ª- Os alumnos deben comportarse con respecto, sentarse correctamente e prestar a 

atención debida durante o desenvolvemento das clases. 

 

4ª- Os alumnos deben vestirse cunha indumentaria adecuada. Non está permitido o uso 

de gorros e capuchas dentro do Centro. 

 

5ª- Non se poden consumir comidas, bebidas ou lambetadas nas aulas, e no resto do 

centro, fóra do horario de recreo. 

 

6ª- Os alumnos deben traer a clase as tarefas e actividades propostas polo profesor. 

 

7ª- Cada grupo será o responsable da organización da súa aula, mantendo en todo 

momento a limpeza das mesma. 

 

Os titores, ao comezo do curso, comunicarán aos pais a existencia deste tipo de 

normativa e as sancións que levan a súa infracción, e velarán polo cumprimento destas 

normas.  

 

NORMAS DE TALLER 

 

Establécense unha serie de normas de obrigado cumprimento para todos os talleres do 

centro, sen prexuízo das particulares características do alumnado que compón cada 

clase. Consecuentemente acordaranse unhas sancións no caso de que sexan infrinxidas. 

Tales normas e sancións, deben ser expostas en cada taller. 

 

1ª- Ser puntual e estar no taller cando chegue o profesor.  

 

2ª- Permanecer situados no taller segundo determine o titor ou titora. 

Excepcionalmente, cando un profesor considere oportuno para o desenvolvemento das 

súas clases, poderá facer cambios mentres dure a súa sesión. 

 

3ª- Prestar a atención debida durante o desenvolvemento das clases. 
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4ª- Pedir permiso ao profesor, con actitude educada, para saír do taller.  

 

5ª- Manter o taller limpo, ordenado e recollido antes de que finalice a clase. 

 

6ª- Non comer nin beber no taller, salvo auga e sempre coa autorización do profesor. 

 

7ª- Traer a clase o uniforme, as ferramentas e os materiais necesarios. 

 

8ª- Vestirse cunha indumentaria adecuada para a asistir ao Centro. 

 

9ª- Prohibido usar o móbil ou reprodutores de audio e/ou vídeo, salvo autorización 

expresa do profesor. En ningún caso poderanse facer fotos ou vídeos no recinto escolar, 

salvo autorización expresa da dirección do Centro. 

 

NORMAS ESPECÍFICAS 

 

Considéranse normas específicas aquelas que regulan o diario e normal funcionamento 

de determinados momentos ou espazos do Centro. Calquera incumprimento das 

normas específicas considerarase unha conduta contraria ás normas de convivencia. 

 

   1. Acceso ao Centro. 

 

1ª- O control da entrada e saída do Centro quedará a cargo do profesor de garda. 

  

2ª- As portas do Centro pecharanse dez minutos despois do comezo da xornada escolar. 

Aqueles que cheguen tarde nos dez primeiros minutos do comezo da clase, terán falta 

de puntualidade. Tres faltas de puntualidade equivalen a unha falta de asistencia sen 

xustificar. A partir dos dez minutos, terán falta de asistencia a esa clase. 

 

3ª- Os alumnos que se incorporen ao Centro unha vez comezada a primeira hora lectiva 

e non tivesen unha xustificación razoada ao seu atraso, esperarán na aula de 
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Convivencia, ata o cambio de clase. O profesor de garda fará contar devandito atraso na 

folla de rexistro da aula de Convivencia (ANEXO III) e comunicarao ao titor do alumno para 

que tome as medidas pertinentes.  

 

4ª- Os alumnos que se incorporen ao Centro unha vez comezada a primeira hora lectiva 

e tivesen unha causa xustificada, poderán facelo no mesmo momento que cheguen, 

ensinando a xustificación ao profesor de garda. 

 

5ª- Os alumnos que precisen abandonar o Centro para realizar algunha xestión deberán 

entregar ao seu titor unha autorización asinada polos seus pais (ANEXO IV). Así mesmo, se 

algún alumno enferma ou por algún motivo precisa irse do Centro, deberá contar co 

coñecemento e autorización dos seus pais/nais/titores, que transmitirá telefonicamente 

a algún membro do equipo docente. Os pais/nais/titores dos alumnos menores de 

idade, deberán vir recoller aos seus fillos cando requiran abandonar o Centro ou 

autorizar a súa saída (ANEXO V). 

 

6ª- As saídas do Centro sen autorización comunicaranse ao Titor/Titora para que 

informe aos pais/nais/titores.  

    

 

   2. Comportamento nas zonas comúns. 

 

1ª- Durante as horas de clase non se permitirá aos alumnos permanecer nos corredores 

ou outras zonas do Centro distintas ás aulas. Os alumnos deberán permanecer cos seus 

respectivos profesores. De non estar o profesor, o profesor de garda farase cargo da 

clase. 

 

2ª- Se houbese que circular polos corredores durante as horas de clase, respectarase o 

silencio e evitarase molestar abrindo portas ou facendo algún tipo de ruído. 
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3ª- Durante o recreo non se poderá permanecer nas aulas, que deberán permanecer 

pechadas, fóra da cafetería e dos corredores que dan acceso aos servizos. O profesor de 

garda verificará que esta norma se cumpra.  

 

4ª- A estancia nos aseos por máis tempo do estritamente necesario ou utilizalos como 

lugar de reunión ou para fumar, está totalmente prohibido. A mesma consideración ten 

a permanencia na zona de patios e pistas deportivas nos mesmos períodos de tempo.   

 

5ª- Tamén se colaborará para manter en bo uso estas dependencias e os materiais 

correspondentes: pistas, xardíns, portas, extintores, taboleiros, lavabos,... 

 

6ª- Só se poderá xogar, correr e usar o balón nas pistas (nos momentos que estea 

permitido). 

 

7ª- Evitaranse comportamentos disruptivos tales como berros, empuxóns,... 

 

 

   3. Puntualidade e asistencia a clase. 

 

1ª- Considérase falta de puntualidade cando un alumno se incorpore a clase despois da 

entrada do profesor. Se o profesor considera que o retraso non está xustificado tomará 

nota e farao constar no parte de asistencia como unha falta de puntualidade. 

 

2ª- Se un alumno acumula faltas de puntualidade, o titor deberá poñelo en 

coñecemento dos pais e tomar as medidas correctoras ou sancionadoras oportunas. 

Tres atrasos computan como unha falta de asistencia. 

 

3ª- A asistencia a clase considérase responsabilidade do alumno e dos seus 

pais/nais/titores, se é menor de idade. A falta de asistencia a clase deberá ser 

xustificada sempre nos cinco días posteriores á falta. 
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4ª- Considérase falta xustificada aquela que nos cinco días posteriores veña 

convenientemente xustificada polos pais/nais/titores dos alumnos. O titor do grupo ao 

que pertence o alumno valorará as razóns expostas para considerar a falta como 

xustificada ou non xustificada. Non se aceptarán xustificacións por motivo de folgas 

desenvolvidas sen aterse a normativa; por quedar durmido; por perder o autobús; por 

reiteración dun mesmo problema médico sen o correspondente informe; etc. 

 

A xustificación das faltas de asistencia a clase deberá facerse por escrito, no impreso 

correspondente que o Centro entrega a cada alumno a principio de curso, (ANEXO VI)  no 

que se explicarán os motivos da ausencia e que deberá ir asinado polos pais/nais/titores 

do alumno. Os xustificantes entregaranse ao titor, todo iso nun prazo de cinco días a 

contar desde a reincorporación ao Centro. 

 

5ª- Cando un alumno falte frecuentemente, o titor/titora deberá poñerse en contacto, 

cos pais/nais/titores para informarlles da situación. Cando o alumno da FPB, incorra na 

“Perda de dereito á avaliación continua” ou na “Baixa de oficio” o titor/a a través da 

Xefatura de Estudos enviará o apercibimento ou comunicación, con acuse de recibo, 

nun prazo o máis breve posible desde a detección do problema. 

 

6ª- Cando exista unha convocatoria de folga do alumnado, a falta de asistencia a clase 

non será penalizable sempre que se cumpra co protocolo de convocatoria de folga, que 

é o seguinte: 

 

I. Os representantes do alumnado no Consello Escolar e delegados de todos os 

grupos convocantes, informarán á Dirección do Centro da convocatoria de folga con 

polo menos dous días de antelación á data fixada e solicitarán á mesma, por escrito, 

a autorización para informar o alumnado sobre a aceptación da folga. 

 

II. Os convocantes informarán o alumnado das causas da convocatoria de folga, das 

reivindicacións da mesma e realizará unha votación secreta para coñecer o número 

de participantes que se unirá á folga. Da devandita votación levantará acta onde se 

recollerá: Día e hora da asemblea de clase; causas e reivindicacións da folga.  
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III. Unha copia da acta da Asemblea entregarase en Xefatura de Estudos..   

 

7ª- Ante a realización dunha actividade complementaria, os alumnos que non participen 

teñen a obrigación de asistir a clase. Se deixan de facelo, o titor do devandito alumno 

impoñerá a sanción que corresponda a unha falta leve. 

 

 

   4. Consumo de alcol, tabaco ou outras drogas. 

 

1ª- A venda, distribución e consumo de bebidas alcólicas está prohibida no Centro 

(queda exento o módulo de FPB de Cociña e restauración onde o temario inclúe bebidas 

alcólicas). Así mesmo, está prohibido distribuír aos alumnos carteis, invitacións ou 

calquera tipo de publicidade en que se mencionen bebidas alcólicas, marcas, empresas 

produtoras ou establecementos nos que se realice o consumo.  

 

2ª- A venda, distribución e consumo de tabaco está prohibida en todo o recinto escolar 

(incluído patios) para calquera membro da Comunidade Educativa ou persoa que se 

atope no Centro. 

 

3ª- A venda, distribución ou consumo de calquera outra droga está totalmente 

prohibida.  

 

 

   5. Coidado do material e instalacións do Centro. 

 

1ª- As instalacións e os materiais do Centro son para o uso común. O seu coidado e 

conservación son responsabilidade de todos os membros da comunidade educativa. 

 

2ª- Todos os membros da comunidade educativa se preocuparán de manter a limpeza e 

a orde nas dependencias do Centro. Os alumnos que tiren papeis ou outros obxectos ao 

chan ou non coiden as aulas, corredores, patio e zonas axardinadas circundantes serán 

corrixidos ou sancionados, despois de analizar cada caso. 
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3ª- Os alumnos que, individual ou colectivamente, causen danos de forma intencionada 

ou por neglixencia ás instalacións do Centro, ou o seu material, quedan obrigados a 

reparar o dano causado ou facerse cargo do custo económico da súa reparación e a 

asumir as posibles sancións que o órgano competente puidese impoñer.  

 

Esta mesma norma é válida para os danos causados nos medios de transporte escolar, 

ou nas instalacións visitadas e medios utilizados con motivo dalgunha actividade 

complementaria. 

 

4ª- Actuarase de igual xeito se os danos son ocasionados no material de compañeiros 

ou persoal do Centro. 

 

    

   6. Comportamento na cafetería. 

 

1ª- O alumnado só accederá á cafetería en horas de recreo. 

 

2ª- Cando se adquiran as consumicións respectarase a quenda. As máquinas 

expendedoras serán usadas coidadosamente. 

 

 

   7. Comportamento na sala de informática. 

 

1ª- Colaborarase na súa limpeza, evitando escribir ou debuxar nas mesas. 

 

2ª- Permanecerase en silencio, falando só cando sexa necesario (para realizar un 

traballo en grupo, facer unha consulta, etc). En tal caso, falarase en voz baixa. 

 

3ª- Non se poderá comer nin beber no seu interior. 

 

4ª- Deixaranse as cadeiras recollidas ao saír e os ordenadores apagados. 
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   8. Comportamento nos medios de transporte. 

 

Nos desprazamentos que se realicen, relacionados con ensinos ou actividades do 

Centro, os alumnos deberán manter unha actitude correcta que garanta o bo 

funcionamento e a seguridade dos medios utilizados e o benestar dos usuarios, 

debéndose ter en conta sempre as seguintes obrigacións: 

 

1ª- Non molestar ou perturbar a condución do vehículo. 

 

2ª- A relación entre os alumnos e o condutor do vehículo deberá basearse no respecto 

mutuo. 

 

3ª- Permanecer sentados durante o transcurso da viaxe e co cinto de seguridade 

abrochado. 

 

4ª- Non arroxar papeis ou outros desperdicios nos vehículos. 

 

5ª- Non fumar nin consumir comida ou bebida nos vehículos. 

 

6ª- Non producir danos nos vehículos, responsabilizándose cada un do asento asignado, 

e comunicando, ao subirse, as incidencias se as houbera. De producirse algún dano, o 

causante correrá cos gastos da reparación ou substitución, e se non pode determinarse 

o culpable do mesmo, os gastos serán abonados por todos os alumnos ocupantes do 

vehículo. 
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5. MEDIDAS DISCIPLINARIAS NO CENTRO 

 

Na normativa xeral do centro, farase unha distinción entre condutas contrarias ás 

normas de convivencia e as condutas gravemente prexudiciais. 

 

As normas de convivencia enmarcan os dereitos e deberes de alumnado, precisan as 

medidas preventivas, determinan o modo de detección do incumprimento normativo e 

as correccións ou medidas disciplinarias que se aplican nos devanditos casos. 

 

 

PRINCIPIO XERAIS DAS CORRECCIÓNS 

 

As correccións que haxan de aplicarse polo incumprimento das normas de convivencia 

haberán de ter un carácter educativo e recuperador, deberán garantir o respecto aos 

dereitos do resto do alumnado e procurarán a mellora das relacións de todos os 

membros da comunidade educativa. 

 

 

GRADACIÓN DAS CORRECCIÓNS 

 

a) Considéranse circunstancias que atenúan a responsabilidade: 

- O recoñecemento espontáneo da incorrección da conduta, así como a 

reparación espontánea do dano producido. 

- A falta de intencionalidade. 

- A petición de escusas. 

 

b) Considéranse circunstancias que agravan a responsabilidade: 

- A premeditación. 

- Cando a persoa contra a que se cometa a infracción sexa un profesor ou 

profesora ou persoal non docente.  
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- A incitación ou estímulo á actuación colectiva lesiva dos dereitos de demais 

membros da comunidade educativa. 

- As accións que impliquen discriminación por razón de nacemento, raza, sexo, 

conviccións ideolóxicas ou relixiosas, discapacidades físicas, psíquicas ou 

sensoriais, así como por calquera outra condición persoal ou social. 

 

 

CONDUTAS CONTRARIAS ÁS NORMAS DE CONVIVENCIA  

 

   1. Tipificación das condutas contrarias ás normas de convivencia 

 

Son condutas leves contrarias á convivencia as que se enumeran a continuación: 

 

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

discriminación, os actos de indisciplina, os actos inxustificados 

e as actuacións prexudiciais que non acaden unha gravidade notoria. 

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 

normal desenvolvemento das actividades docentes, complementarias ou 

extraescolares, cando non constitúa conduta gravemente prexudicial para a 

convivencia. 

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. 
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   2. Correccións das condutas 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. 

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. 

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 seu proceso 

formativo. Para iso, solicitarase de todo o profesorado do alumno as actividades que 

deberá realizar nese período.  

 

Á primeira hora do día da súa reincorporación, o alumno presentará o traballo 

encomendado ao seu titor. No caso de que o titor comprobe que todas as tarefas están 

feitas, incorporarase á aula habitual; en caso contrario, será conducido a Xefatura de 

Estudos onde se contactará telefonicamente coa súa familia e informaráselle do feito, 

explicando que o alumno abandonará o Centro e non poderá regresar ata que non teña 

todas as tarefas finalizadas. Se non se puidese informar á familia, o alumno 

permanecerá na aula de Convivencia realizando as tarefas ata completalas.  
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Deberá informarse por escrito para que exista constancia ao titor e ao Xefe de Estudos 

no transcurso da xornada escolar sobre a medida adoptada e os motivos da mesma. Así 

mesmo, o titor deberá informar diso aos representantes legais do alumno. 

  

   3. Órganos competentes para impoñer as correccións das condutas contrarias ás normas de convivencia. 

 

Será competente para impoñer as correccións das condutas contrarias ás normas de 

convivencia: 

 

• Para a prevista nas letras a) b), c), todos os profesores e profesoras do centro. 

• Para a prevista nas letras a), b), c), d), o titor ou titora do alumno. 

• Para a prevista nas letras a), c), d), e), f),  o Xefe de Estudos. 

• Para a prevista nas letras g), h), o Director, que dará conta á Comisión de 

Convivencia..   

 

   4. Procedemento para impoñer as correccións. 

 

a) En primeiro lugar daráselle trámite de audiencia ao alumno.  

 

b) Cando a corrección para impoñer sexa a suspensión do dereito de asistencia ao 

centro, e o alumno sexa menor de idade, informarase ós seus representantes legais. 

 

c) Os profesores deberán informar por escrito ao Xefe de Estudos, das correccións 

que impoñan polas condutas contrarias ás normas de convivencia. 

 A incoación do procedemento notificarase aos representantes legais 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.  

 

O documento de constatación dos feitos elaborado polo profesorado (ANEXO VII), 

deberá conter como mínimo os seguintes datos: 

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

procedemento. 
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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  cualifica-

ción  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. 

 

 

CONDUTAS GRAVEMENTE PREXUDICIAIS PARA A CONVIVENCIA    

 

 1. Tipificación condutas gravemente prexudiciais para a convivencia. 

 

Son condutas gravemente prexudiciais para a convivencia 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 á 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. 
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f) A suplantación de personalidade  en  actos da vida docente e a falsificación, altera-

ción  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 

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. 

 

 

   2. Correccións 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 
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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 

 

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 cualifica- 

ción de condutas  gravemente prexudiciais e levarán asociadas como medidas 

correctoras as establecidas nas alíneas e) ou f) deste apartado. 

 

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

 

A proposta de cambio de centro poderá supor o cambio de réxime, de modalidade ou 

de materia. 

 

Cando a persoa instrutora dun procedemento corrector propoña á persoa responsable 

da dirección do centro a imposición a un alumno da medida correctora de cambio de 

centro, a dirección deberá comprobar que se cumpran os requisitos establecidos nos 

puntos precedentes e, logo da comprobación de tales circunstancias, comunicará 

inmediatamente a proposta á xefatura territorial correspondente, con achega do 

expediente do dito procedemento corrector. 
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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. 

 

   3. Órgano competente para impoñer as correccións das condutas gravemente prexudiciais para as 

normas de convivencia. 

 

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

imporá as correccións de conformidade cos procedementos previstos no capítulo IV 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. 

 

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. Procedemento de corrección das condutas gravemente prexudiciais para as normas de convivencia. 

 

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.  

 

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

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

 

1º Inicio do procedemento 

 

Cando se teña coñecemento dos feitos ou condutas, a dirección do centro poderá 

coñecer con máis exactitude as circunstancias concretas para poder levar aplicar un 

procedemento conciliado. Isto deberá estar realizado no prazo máximo de dous días 

lectivos desde os feitos. 

A dirección, asesorada pola xefatura de departamento de orientación e polo profesor 

titor, valorarán a conduta producida tendo en conta diversos factores que poden influír 

no comportamento. 

 

No inicio do procedemento a dirección adoptará as medidas oportunas e correctoras 

provisionais (cambio temporal de grupo ou a suspensión do dereito de asistencia as 

clases, actividades ou a expulsión do centro ata tres días lectivos). 

 

Na valoración determinarase o procedemento máis adecuado para cada caso, e sempre 

que sexa posible, adoptar por unha conciliación entre o alumnado e os membros da 

comunidade educativa. 

 

No prazo de tres días lectivos dende o suceso de conducta, a dirección do centro 

notificará por escrito o alumno ou alumna ou representantes legais dándolles a 

posibilidades de corrixir a conduta mediante o procedemento conciliado. Noutro caso, 

notificaráselle a utilización do procedemento común para a súa corrección. 

 

A dirección, deberá comunicar por escrito a aceptación ou non do procedemento 

conciliado no prazo dun día lectivo seguinte a recepción da notificación. De non recibir 

resposta, aplicaráselle o procedemento común.  

 

No centro, débese designar unha persoa instrutora independentemente do 

procedemento corrector. Deberá instruír dos procedementos correctores ao 
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profesorado para ter un bo coñecemento do centro e da súa comunidade educativa, a 

ser posible tendo formación e experiencia en convivencia escolar, mediación e 

resolución de conflitos no ámbitos escolar. 

 

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) 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.  

d) Propor á dirección do centro o arquivamento das actuacións se logo das indagacións 

realizadas considera que non procede corrixir a conduta. 

 

2º Tipos de procedemento 

 

Procedemento conciliado 

 

A través do procedemento conciliado favorécese a implicación do alumno corrixido e 

da familia na actuación da corrección educativa e na reparación do dano infrinxido. 

Este procedemento só se pode aplicar se o alumno responsable e tódolos afectados 

se acollen a el. Se a conduta presentase unha notoria gravidade ou ó alumno 

responsable xa se lle aplicase este procedemento durante o mesmo curso escolar, 

non poderá ser de aplicación este tipo de corrección. 

 

O procedemento conciliado require dun procedemento corrector: 

 

- 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 
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reunión, no prazo máximo dun día lectivo contado desde o remate do prazo 

para a comunicación da opción elixida. 

 

- 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. 

 
- 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. 

 
- 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. 

 
- 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. 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.  
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O acordo consensuado polas partes será ratificado pola persoa que exerza a 

dirección do centro. 

 
- O incumprimento por parte da alumna ou do alumno das medidas correctoras 

acordadas dará lugar á corrección da súa conduta mediante o procedemento 

común. 

 

- 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. 

 

No procedemento conciliado actuará unha persoa mediadora na forma que se 

estableza nas normas de organización e funcionamento do centro, debendo 

colaborar coa persoa instrutora para acadar un consenso sobre a medida 

correctora. 

 

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. 

 

 

Procedemento común 

 

O procedemento común de corrección de condutas gravemente prexudiciais para a 

convivencia, utilizarase cando o alumno ou os pais/representantes legais opten por 

el, ou non sexa posible o procedemento conciliado, tendo en conta que esta variante 

común precisa dun procedemento corrector. 
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A tramitación deste procedemento será por parte dun docente, que fará de 

instrutor. Este precisará no expediente o tipo de conduta e a súa corrección en 

función dos feitos, circunstancias e grao de responsabilidade. Para isto contará con 5 

días lectivos contados a partir da súa designación. Finalizada a instrución o instrutor 

proporá unha resolución e dará audiencia ó alumno/a ou representante legal 

correspondente no prazo máximo de 3 días lectivos desde a recepción da citación. 

Na comparecencia poderán acceder a todo o actuado e expedirase un acta. 

 

3º Remate do procedemento 

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: 

 

a) Feitos probados. 

 

b) De ser o caso, circunstancias que reduzan ou acentúen a responsabilidade. 

 

c) Medidas correctoras que se vaian aplicar. 

 

d) Posibilidade de solicitar ante o consello escolar, no prazo de dous días lectivos desde 

a recepción da resolución, a revisión da medida correctora imposta. 

 

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. 

 

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

condutas gravemente prexudiciais para a convivencia poderán ser revisadas polo 

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 
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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. 

 

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

impidan a continuación de eventuais condutas acosadoras. 

 

As correccións que se impoñan por este procedemento serán inmediatamente 

executivas. 

 



Plan de Convivencia                                                                                                                                 CPR Agarimo 

 

38 

 

 

 

6. COMISIÓN DE CONVIVENCIA 
 
 
 

COMPOSICIÓN DA COMISIÓN DE CONVIVENCIA 

 

A Comisión de Convivencia será constituída no seo do Consello Escolar, terá carácter 

consultivo e traballará en delegación deste.  

 

Comporase dos representantes dos alumnos, dos profesores, das familias, do persoal de 

administración e servizos escolar na mesma proporción que no Consello Escolar e unha 

persoa representante da titularidade. Será presidida pola directora do centro e unha 

das persoas asumirá o papel de secretario que levantará acta das súas sesións. Os 

membros poden coincidir cos do Consello Escolar, pero non teñen que ser os mesmos 

necesariamente.  

 

 

FUNCIÓNS DA COMISIÓN DE CONVIVENCIA 

 

A comisión de convivencia exercerá por delegación do consello escolar as seguintes 

funcións: 

 

a) Elaborar o plan de convivencia do centro e dinamizar todos os sectores da 

comunidade educativa, incorporando as súas iniciativas e achegas no procedemento de 

elaboración, desenvolvemento e seguimento do citado plan. 

 

b) 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. 
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c) 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 de conflitos. 

 

d) Propor 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. 

 

e) Propor, de ser o caso, á persoa titular da dirección do centro persoas que poidan 

formar parte do equipo de mediación. 

 

f) Coñecer o cumprimento efectivo das correccións e medidas correctoras nos termos 

en que fosen impostas e informar o consello escolar sobre o grao de cumprimento da 

normativa vixente. 

 

g) Realizar o seguimento dos compromisos de convivencia subscritos no centro. 

 

h) Elaborar unha memoria anual sobre a análise da convivencia e conflitividade no 

centro, na cal 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. 

 

i) Aqueloutras que lle sexan encomendadas polo consello escolar do centro docente ou 

polo órgano da Administración educativa con competencias na materia. 

 

PLAN DE REUNIÓNS 

  

Manterán 3 reunións anuais de carácter ordinario, unha por trimestre e cantas veces 

sexa necesario ao longo do curso sendo convocada pola presidencia, por iniciativa 

propia ou pola proposta de unha terceira parte dos seus membros. 
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7. AULA DE CONVIVENCIA 

 
 
 
OBXECTIVOS XERAIS DA AULA DE CONVIVENCIA 

 

Tendo en conta que a aula de Convivencia é unha alternativa á expulsión do Centro, 

onde se debe favorecer o proceso de reflexión do alumno acerca das circunstancias que 

motivaron a súa derivación a ela, o obxectivo prioritario da aula de Convivencia é que os 

alumnos e alumnas comprendan o alcance, para si mesmo e para os demais, das súas 

condutas e, sobre todo, que aprendan a facerse cargo das súas propias accións, 

pensamentos, sentimentos e comunicacións cos demais. Como consecuencia, os 

obxectivos xerais da aula son: 

 

- Mellorar o clima de convivencia do Centro en todos os espazos escolares. 

- Manter un espazo, xa existente, onde se aprenda a resolver os conflitos de maneira 

pacífica, reflexiva, dialogada e transformadora. 

- Contribuír a desenvolver actitudes cooperativas, solidarias e de respecto. 

- Participar no proceso educativo con principios solidarios. 

- Xerar confianza en medios alternativos á permisividade e á expulsión. 

 

 

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DA AULA DE CONVIVENCIA 

 

- Ensinar a reflexionar ao alumno que foi expulsado da aula sobre a súa conduta 

contraria ás normas de convivencia, o seu comportamento en determinados 

conflitos e sobre como afecta todo iso ao desenvolvemento das clases. 

- Valorar as causas da expulsión da aula. 

- Establecer compromisos de actuación para a mellora da vida escolar.  

- Axudar ao profesorado para realizar o seu traballo nun clima de aula adecuada. 

- Educar aos grupos para traballar nun clima de harmonía e participación, baixo a 

autoridade do profesor. 
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- Ofrecer alternativas ao alumnado disruptivo antes de impoñer correccións que 

supoñan a expulsión do Centro. 

 

 

DESTINATARIOS 

 

A aula de Convivencia é un espazo onde se deberá atender: 

 

- Ao alumnado que en determinada hora é “expulsado de clase” para que reflexione 

sobre o sucedido e realice as actividades encomendadas polo profesor 

correspondente.  

- Ao alumnado ao que se lle impuxo a corrección de suspensión do dereito de 

asistencia a determinadas clases ou ao Centro e cumpre os criterios establecidos 

para a súa atención na devandita Aula, para que, igualmente, reflexione sobre a súa 

conduta e realice as actividades académicas propostas, co fin de reciclar as 

actitudes negativas. 

 

 

PROFESORADO QUE ATENDE A AULA DE CONVIVENCIA 

 

A principio de curso, dentro da repartición de actividades a realizar polo profesorado, 

establecerase un servizo de garda na aula de Convivencia. 

 

O profesor que estea na aula de convivencia, deberá facer un rexistro dos alumnos que 

acoden a esta, indicando entre outros, a hora, o motivo,... (ANEXO VIII). As follas de 

rexistro serán entregadas mensualmente á Xefatura de Estudos. 

 

 

 ACTIVIDADES A REALIZAR NA AULA DE CONVIVENCIA POLOS ALUMNOS 

 

a) Cubrir o Impreso de Análise e Reflexión dos feitos (ANEXO IX) 

 

b) Realizar as tarefas encomendadas polo profesor. 
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c) Realizar as actividades que determine o Departamento de Orientación, para estes 

casos (ANEXOS X-XIX) 

 

Os impresos de Análises e Reflexión deixaranse en Xefatura de Estudos para a súa 

entrega posterior ao Departamento de Orientación. A orientadora estudará cada caso e 

realizarán as propostas oportunas para a mellora a conduta deste alumnado. 

 

 

AVALIACIÓN DO FUNCIONAMENTO DA AULA DE CONVIVENCIA 

 

A Comisión de Convivencia, dentro da Memoria Final de Curso, realizará unha avaliación 

do funcionamento da aula de Convivencia. 

 

Para esta avaliación, recollerase un resumo da actividade desenvolvida na devandita 

Aula (alumnado atendido e problemática asociada), unha análise das enquisas que se 

pasará ao profesorado (ANEXO XX), e un informe do Departamento de Orientación sobre 

as enquisas, cuestionarios e actividades que o alumnado desenvolveu na aula. 
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8. ACTUACIÓNS PREVENTIVAS PARA A MELLORA DA CONVIVENCIA NO 

CENTRO. 

 

- Creación da Comisión para a mellora da convivencia no centro. Debe de ter un 

carácter preventivo, pero tamén debe de ser unha medida directa para a resolución 

de conflitos e unha medida posterior e reparadora. 

 
- Fomento do asociacionismo no alumnado, por exemplo o traballo en grupos 

cooperativos formados por grupos heteroxéneos en xénero, nivel de rendemento 

escolar e actitudes cara á diversidade. 

 
- Campañas de coñecemento e sensibilización sobre o bullying. 

 
- Información sobre a existencia do TELEFONO DO MENOR (900 20 20 10), servizo 

público e gratuíto que ten como obxectivo de atender a todas aquelas persoas que 

estean involucradas ou teñan coñecemento de situacións de malos tratos entre 

iguais nos centros educativos. 

 

- O Departamento de Orientación, a este respecto, ten programadas diversas 

actividades, recollidas no Plan de Acción Titorial, que teñen por obxecto previr 

actividades contrarias ás normas de convivencia do centro. 
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9. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN EN CASOS DE ACOSO ESCOLAR, AGRESIÓN 

A PERSOAL DO CENTRO E MALOS TRATOS 
 
 
 

Dende a Consellería propóñense unha serie de ferramentas que teñen por obxecto 

facilitar a convivencia, no centro, de tódolos membros da comunidade educativa. De 

entre estas ferramentas destacan: 

 

- O procedemento corrector de condutas contrarias ás normas de convivencia. 

- Un protocolo xeral de prevención, detección e tratamento do acoso e ciberacoso 

escolar. 

Así mesmo o centro conta cun protocolo de Urxencias Sanitarias e enfermidades 

crónicas para atender, ao alumnado, nos procesos e condicións de saúde que afecten 

por un tempo prolongado aos mesmos. Para aquel alumnado que deba permanecer 

convalecente no domicilio por lesión, doenza prolongada ou enfermidade crónica o 

centro desenvolverá o protocolo de Atención Educativa domiciliaria. 

 

Ademais dos anteriores o centro conta con: 

 

- O Protocolo de identidade de xénero 

- O Protocolo de prevención, detección e intervención do risco suicida  
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10. ORIENTACIÓNS PARA A REUNIÓN DE INICIO DE CURSO 

 

 

1ª- Presentación do titor, do profesorado que traballa co grupo e do horario. 

 

2ª- Normas básicas do alumnado (dar fotocopia das normas)  

 

3ª- Titoría e atención a pais (entregar o horario dos titores). 

 

4ª- Avaliacións segundo nivel.  

 

5ª- Informar do departamento de orientación. Recurso de axuda ao centro. 

 

6ª- Canles de participación no centro (Consello Escolar). 

 

7ª- Entregar ANEXOS II, IV, V, VI e XX. 
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11. MEMORIA DO PLAN DE CONVIVENCIA 

 

  

O centro educativo elaborará ao final de cada curso escolar, unha memoria do Plan de 

Convivencia, que se incorporará á memoria final de curso, e que conterá, os seguintes 

aspectos: 

 

• Grao de implantación e nivel de consecución dos obxectivos propostos. 

 

• Actuacións realizadas e grao de participación dos distintos sectores da comunidade 

educativa. 

 

• Formación e asesoramento recibidos nesta materia pola comunidade educativa e 

recursos utilizados. 

 

• Valoración dos resultados, conclusións e propostas de continuidade e de mellora para 

cursos sucesivos. 

 

• Avaliación do proceso e dos resultados. 

 

• Documentación elaborada. 

 

A memoria antes da súa aprobación definitiva someterase ao referendo dos órganos 

colexiados e do Consello Escolar do centro. 
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ANEXO I 

 

ENQUISA PARA VALORAR A CONVIVENCIA NO CENTRO 

 
Valoración global da convivencia (Segundo a seguinte escala valorativa): 

 

1 

(moi mala) 

2  

(mala) 

3  

(regular) 

4  

(normal) 

5  

(boa) 

6  

(moi boa) 

7 

(excelente) 

 

 

Como valora os seguintes aspectos da convivencia no seu centro? 

1 (moi malo), 2 (malo), 3 (regular), 4 (normal), 5 (bo), 6 (moi bo), 7 (excelente)  

O clima de traballo e as relacións entre o profesorado 1 2 3 4 5 6 7 

As relacións co equipo directivo 1 2 3 4 5 6 7 

As relacións do profesorado co alumnado 1 2 3 4 5 6 7 

As relacións entre o alumnado 1 2 3 4 5 6 7 

As relacións do profesorado coas familias 1 2 3 4 5 6 7 

As relacións das familias co profesorado 1 2 3 4 5 6 7 

As relacións do persoal non docente co resto da comunidade educativa  
1 2 3 4 5 6 7 

As relacións da comunidade educativa coa contorna escolar 1 2 3 4 5 6 7 

As relacións do centro cos servizos socio-sanitarios 1 2 3 4 5 6 7 

As relacións coa Administración educativa 1 2 3 4 5 6 7 

Os conflitos que se producen con máis frecuencia son: 

1 (nunca), 2 (moi pouco), 3 (pouco), 4 (algunhas veces), 5 (bastantes veces), 6 (moitas veces), 7 

(sempre)  

Entre profesorado e o equipo directivo 1 2 3 4 5 6 7 

Entre profesorado 1 2 3 4 5 6 7 

Entre profesorado e alumnado 1 2 3 4 5 6 7 

Entre alumnado 1 2 3 4 5 6 7 

Entre o profesorado e as familias 1 2 3 4 5 6 7 

Entre pais/nais e fillos/as 1 2 3 4 5 6 7 

Entre as familias 
1 2 3 4 5 6 7 

Entre o centro escolar e a administración educativa 1 2 3 4 5 6 7 

Entre o centro escolar e o concello 1 2 3 4 5 6 7 

En relación co persoal non docente 1 2 3 4 5 6 7 
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Que conflitos producíronse con máis frecuencia no Centro nos últimos anos? 

1 (nunca), 2 (moi pouco), 3 (pouco), 4 (algunhas veces), 5 (bastantes veces), 6 (moitas veces), 7 

(sempre)  

Agresións verbais entre o alumnado 1 2 3 4 5 6 7 

Agresións físicas entre o alumnado  1 2 3 4 5 6 7 

Agresións verbais do profesorado ao alumnado 1 2 3 4 5 6 7 

Agresións físicas do profesorado ao alumnado 1 2 3 4 5 6 7 

Agresións verbais do alumnado ao profesorado 1 2 3 4 5 6 7 

Agresións físicas do alumnado ao profesorado 1 2 3 4 5 6 7 

Intimidación e acoso entre alumnado 1 2 3 4 5 6 7 

Problemas entre o profesorado 1 2 3 4 5 6 7 

Vandalismo ou deterioración grave nas cousas 1 2 3 4 5 6 7 

Roubos 1 2 3 4 5 6 7 

Problemas con consumo de drogas 1 2 3 4 5 6 7 

Condutas disruptivas nas aulas (interromper a clase) 1 2 3 4 5 6 7 

Indisciplina (insultos, malas contestacións, faltas de respecto) 1 2 3 4 5 6 7 

Acoso sexual 1 2 3 4 5 6 7 

Absentismo e deserción escolar 1 2 3 4 5 6 7 

Cales das seguintes iniciativas serían útiles para mellorar a convivencia no Centro? 

1 (nunca), 2 (moi pouco), 3 (pouco), 4 (algunhas veces), 5 (bastantes veces), 6 (moitas veces), 7 

(sempre)  

Reforzar a disciplina no Centro 1 2 3 4 5 6 7 

Acordar normas entre alumnado e profesorado 1 2 3 4 5 6 7 

Favorecer o traballo cooperativo entre o alumnado 1 2 3 4 5 6 7 

Unificar os criterios de actuación entre o profesorado 1 2 3 4 5 6 7 

Darlle máis participación ás familias na xestión do centro 1 2 3 4 5 6 7 

Colaborar cos servizos sociais, de saúde e asociacións 1 2 3 4 5 6 7 

Mellorar as relacións entre profesorado e familias 1 2 3 4 5 6 7 

Mellorar as condicións de traballo do profesorado 1 2 3 4 5 6 7 

Facer grupos de alumnos máis reducidos 1 2 3 4 5 6 7 

Mellorar os recursos do centro educativo 1 2 3 4 5 6 7 

Formar ao profesorado sobre resolución de conflitos 1 2 3 4 5 6 7 

Informar as familias sobre estratexias diante dos conflitos 1 2 3 4 5 6 7 

Facer grupos de mediación en conflitos nos centros 1 2 3 4 5 6 7 

Adaptar o currículo ás necesidades do alumnado 1 2 3 4 5 6 7 

Utilizar unha metodoloxía máis activa e participativa 1 2 3 4 5 6 7 

Utilizar un estilo docente respectuoso e positivo 1 2 3 4 5 6 7 
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ANEXO II 
 
 

AUTORIZACIÓN DE UTILIZACIÓN DE DEREITOS DE IMAXE E VOZ 
 
 

O noso centro dispón dunha páxina web (www.asociacionagarimo.com) onde se actualizará toda a 

información sobre ASOCIACIÓN AGARIMO e CPR AGARIMO. Nesta liña e para dar a coñecer e difundir o 

noso modelo educativo, realizamos continuamente a difusión, publicidade e comunicación oportunas do 

centro. Esta difusión, de carácter pedagóxico, informativo ou promocional, realízase a través de calquera 

medio escrito, prensa, televisión, radio e outros medios de comunicación tradicionais, internos e externos, 

así como a través do sitio web e nas redes sociais como como Facebook, YouTube, Tuenti, Twitter e outros 

medios que internet pode ofrecer. Para iso realizamos as gravacións fotográficas e de vídeo apropiadas 

durante o desenvolvemento das diferentes actividades. 

 
De conformidade á lexislación vixente, en relación coa protección do dereito á honra, intimidade e propia 

imaxe, a presente autorización ten como obxectivo solicitar por escrito o consentimento explícito do 

representante legal do menor e/ou do alumno maior de 14 anos, para utilizar as imaxes captadas 

mediante fotografías e/ou vídeos realizados pola nosa entidade aos fins e usos indicados. 

 
Don/Dona ........................................................................................., con DNI ………………., y domicilio en 

C/……………………………………………………………………….., na súa calidade de pai, nai ou representante legal, do 

alumno maior de 14 anos, ………………………………………………………………….., manifesta a súa: 

 

 AUTORIZACIÓN  

 NON AUTORIZACIÓN 
 

Para que o CPR AGARIMO poida utilizar as súas imaxes tomadas en calquera actividade realizada polo CPR 

AGARIMO e publicalas en calquera medio online e offline, entendendo que a firma do presente 

documento outorga o consentimento explícito para o tratamento dos datos mencionados anteriormente. 

 

E para que así conste, firma este documento en …………………………...... con data ………………..……….............  

 
 
 
Fdo.:________________________________  
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ANEXO III 
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ANEXO IV 

 

PERMISO DE SAÍDA DO CENTRO  

 

 

 Pai             Nai             Titor legal            Titora legal 

Nome e apelidos……………………………………………………………………….......................................... 

D.N.I./N.I.E…………………..........Teléfono…………………..........Teléfono móbil………………........... 

 

AUTORIZO ao meu fillo/a………………………………………………………………….................................. 

alumno/a de: 

 

 1ºFPB Cociña e restauración 

 1ºFPB Carpintería e moble 

 2ºFPB Carpintería e moble 

 E.S.A.        

  Educación Básica Obrigatoria             

  Programa de transición vida adulta de hostalería     

   

 Programa de transición vida adulta de xardinería   

 

para que salga do Centro o día…….... de………………….... de 20……......., ás ................ 

horas. 

Motivo………………………………………………….………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Arteixo, ……… de………………………. do 20…… 

 

Fdo.:_______________________________________ 



Plan de Convivencia                                                                                                                              CPR Agarimo 

 52 

ANEXO V                                                                                                         

 

AUTORIZACIÓN DE SAÍDA DO MENOR DO CENTRO EDUCATIVO SEN ACOMPAÑANTE 
 
 
 

 
Don/a ……………………………………………………………………………………........................................... como  

       PAI                          NAI                          TITOR/A 

 

do/da alumno/a …………………………………………..................................................................................  

AUTORIZO                  NON AUTORIZO 

 

baixo a miña exclusiva responsabilidade a abandonar o centro escolar tras a xornada lectiva 

sen que ningunha persoa se responsabilice da súa recollida, eximindo de calquera tipo de 

responsabilidade, incluída a indemnización polos danos e prexuízos que no seu caso 

procedera, á titularidade do centro educativo e aos seus docentes. 

 

Arteixo, ....... de ........................ de 20..... 

 

Firma 
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DESIGNACIÓN DE PERSOA AUTORIZADA PARA RECOGER AL MENOR  

 
 
 

 
Don/a ……………………………………………………………………………................................................. como  

PAI                         NAI                    TITOR/A 

 

AUTORIZO a ................................................................................. con DNI.................................... 

 

a recoller ao meu fillo/a, no centro educativo eximindo de calquera tipo de responsabilidade, 

incluída a indemnización polos danos e prexuízos que no seu caso procedera, á titularidade do 

centro educativo e aos seus docentes. 

 

 

 

Arteixo, ....... de ........................ de 20..... 

 

Firma 
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ANEXO VI                                                                                                          

 

XUSTIFICANTE DE FALTA DE ASISTENCIA  

 

Don/Dona………………………………………………………………………………………………............................................... 

con D.N.I./N.I.E………………………..........................    como                 pai         nai         titor        titora  

do alumno/a……………………………………………………………………………… do grupo: 

 

  Educación Básica Obrigatoria             

  Programa de transición vida adulta de hostalería         

  Programa de transición vida adulta de xardinería         

 

Con este xustificante, declaro que o meu/a miña fillo/filla non asistiu a clase  

              de………… a………… horas    

 a xornada completa 

do día …………. de……………….……………………… de 20……….; polo seguinte motivo (marque unha cruz diante do 

motivo da falta) 

 Enfermidade    Xestión administrativa 

 Outros:………………………………………………………………………………………………...................................................... 

 

Adxunto certificado médico u outro xustificante:     SI    NON 

Arteixo,.……….. de………………………………… de 20…….. 

 

Asdo.:_______________________________________ 
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XUSTIFICANTE DE FALTA DE ASISTENCIA  

 

Don/Dona……………………………………………………………………………………………… 

con D.N.I./N.I.E…………………………………………. como  pai   nai    titor   

titora    do alumno/a……………………………………………………………………………… 

do grupo: 

 

 1ºFPB Cociña e restauración 

 1ºFPB Carpintería e moble 

 2ºFPB Carpintería e moble 

 E.S.A.        

 

Con este xustificante, declaro que o meu/a miña fillo/filla non asistiu a clase  

              de………… a………… horas    

 a xornada completa 

do día …………. de……………….……………………… de 20……….; polo seguinte motivo 

(marque unha cruz diante do motivo da falta) 

  Enfermidade     Xestión administrativa 

  Outros:……………………………………………………………………………………………… 

Adxunto certificado médico u outro xustificante:     SI    NON 

Arteixo,.……….. de………………………………… de 20…….. 

 

Asdo.:_______________________________________ 
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ANEXO VII 
 

PARTE DE INCIDENCIAS 
 

 
O/A alumno/a……………………………………………………………. do curso………. grupo………, hoxe día………. 

de…………………… de 20…… a as………. horas incorreu en conduta contraria á convivencia consistente en:  

 

  Actos que perturban o normal desenvolvemento das actividades de clase.  
 

 Falta de colaboración na realización das actividades de clase.  
 

 Condutas que impiden ou dificultan o exercicio do dereito ao estudo dos seus compañeiros.  
 

 Trato incorrecto ou desconsiderado cara a membros da comunidade educativa.  
 

 Causar danos en instalacións, documentos, recursos materiais do Centro ou dos compañeiros.  
 

 Calquera outra incorrección que altere o normal desenvolvemento da actividade escolar 
(descríbase): ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 
TIPIFICACIÓN PROVISIONAL 

 

 
 LEVE  

  
 GRAVE  

  
 MOI GRAVE

 
PROPOSTA INICIAL DE SOLUCIÓN 

 

 
 Acudir á Aula de Convivencia 

 Traballos de reparación … días 

 Tarefas escolares … días 

 Sen recreo …… días   

 Expulsión …… días  

 Apertura de Expediente

 Outras:…………………………………………………………………………………............................. 

 
 

Considero resolta esta incidencia sen necesidade doutra intervención:        SI        NON. 
 

Observacións: ………………………………………………………………………………………………................................................. 

 

Esta incidencia ponse en coñecemento de Xefatura de Estudos a fin de adoptar as medidas oportunas, de 

acordo co establecido no Plan de Convivencia do Centro. 

  

Fdo.:________________________________  
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ANEXO VIII 
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ANEXO IX 
 

 
Impreso de análise e reflexión 

 
 

Nome e apelidos do alumno/a: 
 

Grupo: 
 

 
Para que poidas reflexionar sobre a situación, contesta con atención e sinceridade as 
seguintes cuestións: 
 
 

10. Describe o que pasou e cal foi a túa reacción. 
 
 
 
 

11. Por que actuaches desa maneira? 
 
 
 

12. Como te sentes? 
 
 
 

13. Que pensas facer para non volver incorrer neste tipo de condutas? 
 
 
 

14. Que queres facer para resolver esta situación? 
 
 
 

15. A que te comprometes para mellorar a túa conduta? 
 
 
 
 

 
En Arteixo a…… de………………… de 20..... 

 
 
 
Asinado:________________________ 
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ANEXO X 
 

MATERIAL PARA COÑECER E MELLORAR OS SENTIMENTOS 
 
 

Nome e apelidos Grupo Data 

   

 
QUE ENTENDO POR DIVERTIRME? 

 

Cando estamos contentos sentimos mellor e as demais persoas benefícianse diso. Por tanto, a 

diversión é unha actividade que realizamos para sentirnos ben; con todo, hai persoas que viven 

o xogo dunha forma negativa, insultando, poñendo alcumes, tirando papeis, ríndose dos 

demais, rompendo materiais e amolando os que podían ser bos momentos. 

 

Que significa para ti divertirse ou xogar? 

 

 

Sabes xogar só e con outras persoas? 

 

 

É máis divertido pasalo ben co resto dos compañeiros e compañeiras? Por que? 

 

 

Escribe catro comportamentos teus positivos que fixeches para divertirche e alegrar a outras 

persoas sen prexudicar a ninguén. Mentres o fas, deixa que a túa mente ensíneche escenas 

reais da túa vida nas que estes comportamentos tiveron consecuencias positivas para ti e para 

os demais. 

 

 

Escribe catro situacións da túa vida nas que alguén che faltou ao respecto: insultándoche, 

pegándoche, mentíndoche, ríndose de ti. Describe tamén os sentimentos que se produciron en 

ti neses momentos. 

 

 

Como sentirán os demais cando ti fáltaslles ao respecto? 
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ANEXO XI 
 

APRENDEMOS A TER AMIGOS 
 
 

Nome e apelidos Grupo Data 

   

 
 

A amizade podémola definir como un afecto persoal e desinteresado entre dous ou máis 

persoas que aumenta coa relación diaria e fainos felices. Para ter amizade, é necesario que 

sexamos persoas sinceras, xenerosas e ter sentimentos comúns. O contrario da amizade é o 

engano e o egoísmo. 

 

Escribe as características que debe ter un amigo ou amiga teu 

 

Relaciona a amizade con outras palabras 

 

Escribe tres palabras que creas que son o contrario da amizade 

 

Por que hai amizade? 

 

Que pasaría se todos fósemos amigos e amigas? 

 

Estás a facer todo o posible para que todos os compañeiros e compañeiras da clase sexan os 

teus amigos? Por que? 

 

Por que é importante que todos sexades amigos? 

 

A verdadeira amizade fai que teñamos un trato agradable, comuniquemos nosas alegrías e 

penas, .... nunha palabra: a verdadeira amizade alegra a nosa vida. 
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ANEXO XII 
 

MATERIAIS PARA O AUTO-COÑECEMENTO 
 
 

Nome e apelidos Grupo Data 

   

 
RECICLAR OS SENTIMENTOS NEGATIVOS 
 

Para logralo necesítase:  

“Fixarse no positivo”. Cando exaltamos só o negativo dun acontecemento, esquecemos os outros 

aspectos que poden ser positivos. Desta forma parece que toda a situación é mala. 

Luisa estaba a traballar cos seus compañeiros de grupo, tiñan a actividade moi avanzada e ben 

respondida. Decide gastar unha broma a un amigo lanzándolle unha bóla de papel, a profesora vea e 

rífalle seriamente, amoéstaa. Despois deste incidente sentiu moi deprimida. Estaba segura de que a 

profesora cría que non traballara en toda a clase. Xa non lle importou o ben que levaban a actividade. 

“Non xeneralizar”. 

A partir dun simple incidente chegamos a unha conclusión xeral. Unha experiencia desagradable pode 

facernos pensar que sempre que se repita unha situación similar, repetirase a experiencia desagradable. 

Tomás chegou á conclusión, despois de que o profesor chamoulle a atención por non atender á 

explicación varias veces, que sempre que alguén fale en clase botaranlle a culpa a el. 

“Non personalizar”. 

Ás veces pensamos que todas as cousas teñen algo que ver connosco e comparámonos coas demais 

persoas. A profesora díxolle a Miguel: “es un alumno moi traballador”. Ante esta frase Pedro pensou: 

“seguro que é máis intelixente ca min”.  

“Non interpretar o pensamento das demais persoas”. 

Fai referencia á nosa sospeita sobre as demais persoas, cremos cousas sobre elas que son só 

imaxinacións nosas. O profesor non está de bo humor por feitos ocorridos noutra clase. María pensa: 

“seguro que está así porque cre que fixen algo mal”. Estes pensamentos inflúen no noso carácter. Non 

son as cousas que pasan, senón todo aquilo que nos dicimos o que fai que sintamos tristes, alegres, 

enfadados. 

 

Como cres que podes cambiar os sentimentos negativos no teu caso, baseándote no anterior? 
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ANEXO XIII 
 

RECOÑECER O SENTIMENTO DE IRA 
 
 

Nome e apelidos Grupo Data 

   

 
Para controlar os sentimentos de ira e negativos pódense utilizar algúns trucos: 

- Respirar profundamente. 

- Contar cara atrás amodo, empezando por dez, por exemplo. 

- Pensar en cousas agradables. 

As dúas primeiras técnicas permiten un maior tempo para responder, de forma que as respostas non 

sexan maleducadas e a berros. A terceira, pensar en cousas agradables, serve para acougarse antes de 

meter a pata. 

Describe as túas últimas situacións de ira e a forma de evitalas no futuro. 

 

 

 

Estuda un caso: 

Margarita levantouse o outro día co pé esquerdo. O seu espertador non soou e, cando se deu conta, só 

quedaban quince minutos para entrar a clase. Non puido ducharse, nin almorzar e lanzouse o máis rápido 

que puido para ir a clase. Chegou correndo, xusto no momento en que pechaban a porta. 

Era a clase de Ciencias Sociais e a profesora púxose a explicar cousas realmente interesantes. Con todo, 

uns compañeiros de atrás empezaron a facer ruído. Margarita non podía escoitar. Despois do que lle 

custaba chegar a tempo agora uns cantos non a deixaban atender. Así que se deu a volta e pediulles que 

calasen. Estes contestáronlle: “Cala ti, estúpida, e mira cara adiante! Ou queres que a profesora nos bote 

da clase? Igual o que quere é iso e estamos a falar cunha chivata”. Margarita entón sentiuse peor. 

 

Responde na parte de atrás do folio ás seguintes cuestións: 

1. Describe como ves ti a situación de Margarita e dos seus compañeiros. 

2. Que sentimentos crees que aparecen en cada persoa? 

3. Como solucionarías esta situación? 

4. Consecuencias da solución atopada 

 

Na nosa convivencia as discusións, os enfrontamentos, nunha palabra, os conflitos, son algo habitual nas 

relacións humanas. O problema non está no conflito en si, senón no que haxa que facer despois. Que 

aprendas a coñecerte e, por tanto, a saber por que feixes o que fas e a resolver con éxito situacións 

conflitivas dependerá en boa parte de ti. Conseguirás que todo che vaia mellor. 
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ANEXO XIV 
 

O RESPECTO 
 
 

Nome e apelidos Grupo Data 

   

 
O RESPECTO REFERIDO A: 

 

A propia persoa 

Aceptarse a si mesmo e valorarse 

Coidado da saúde física e mental 

Dedicar un tempo ao auto-coñecemento 

Non permitir agresións á túa persoa 

Descubrir os teus gustos e afeccións 

Cara á outra persoa 

Saber poñerse no lugar da outra persoa 

Descubrir os aspectos positivos dos demais 

Interese por coñecer a outras persoas 

Traballar cooperativamente 

Coa contorna 

Sentir que a terra é de todos os seres que a habitan 

Coidar o material 

Colaborar nas tarefas de limpeza e orde 

Gusto por unha contorna bela. 

 

Escribe agora as características de cada un dos apartados anteriores que non tiveches en conta e 

que deberás ter moi presente para non volver faltar ao respecto. 
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ANEXO XV 
 

CONVIVENCIA NO CENTRO 
 
 

Nome e apelidos Grupo Data 

   

 
CONVIVENCIA NO CENTRO 

Os alumnos e alumnas debedes aprender a defender os dereitos propios e alleos, a valorar os 

deberes e normas como facilitadoras da convivencia. 

 

PENSA: 

Todo grupo humano ten unha estrutura e unhas normas que regulan o seu funcionamento. A 

responsabilidade dos membros do grupo maniféstase en cumprir as normas aceptadas. 

Ao instituto acoden moitas persoas con labores e fins diversos; TODO FUNCIONA SE CADA UN 

FUNCIONA. 

A palabra norma adoita producir rexeitamento, pero non é unha imposición senón unha forma 

de vivir mellor, non é un conflito senón un elemento facilitador. 

As normas, como todo na vida, son mellorables, e pódense cambiar polas canles adecuadas. Hai 

xente que cre que ter personalidade é ir en contra dos que mandan e opóñense a diario. Esa 

postura é máis ben de inmadurez e de orgullo. 

Por iso, debes coñecer as normas do teu centro e a forma de participar para conseguir cambiar 

aquelas con as que non esteas de acordo. 

 

Escribe dez normas que consideres fundamentais para o bo funcionamento do Instituto: 
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ANEXO XVI 
 

RESPONSABILIDADE 
 

Nome e apelidos Grupo Data 

   

 
Queremos axudarche a que organices o teu tempo e comprobes que podes estudar e divertirte. 

Como ata agora non soubeches facelo correctamente, debido a que o teu comportamento en clase non é 

o adecuado (non presentas os traballos, non fas exercicios, non estudas, non participas, ....), ímosche dar 

unhas suxestións para organizar o estudo: 

- Estudar sempre á mesma hora e durante o mesmo tempo fai que custe menos traballo facelo. 

- É bo que a xente non conte connosco nunhas determinadas horas; se nós respectamos o noso 

propio horario os demais tamén o respectarán. 

- Organiza as tardes con horas de estudo e horas de xogo. Hai tempo para todo. 

- Busca axuda para entender todo ben. En clase, está atento e pregunta dúbidas. En casa, consulta 

outros medios. 

- Un esforzo organizativo vale por mil esforzos dispersos. 

Realiza un horario persoal para todos os días da semana 

Luns Martes Mércores Xoves Venres Sábado Domingo 

       

       

       

       

       

       

Na cara de atrás do folio: 

 
Comenta: 

Non deixes para mañá o que poidas facer hoxe. 

O tempo é ouro. 

Don Agora fai milagres; don Mañá, nada. 

Feixe unha relación de actitudes positivas ante o estudo 

 
Comenta: 

Fai máis o que quere que o que pode. 

Pensa nalgún momento da túa vida en que actuases así. Deuche bo resultado? 

Xa ves, é posible e merece a pena organizar o teu tempo e ter unha actitude positiva ante o traballo 

diario. 

Escribe as túas conclusións persoais 
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ANEXO XVII 
 

SABER ESCOITAR 
 
 

Nome e apelidos Grupo Data 

   

 
Parece que escoitar é fácil para quen non son xordos. Pero escoitar non é o mesmo que oír, 

senón algo máis. Escoitar supón respectar a quen fala, esforzarse por comprender o que di, 

establecer diálogo se o tema interésanos ou cambiar de conversación ou cortala 

amistosamente, se o tema non nos interesa. Escoitar con atención é sempre unha mostra de 

agarimo e respecto. 

 

Pensa: 

Sempre que falan dúas persoas están a dialogar, ou, por non escoitarse mutuamente, poden 

converter esa conversación en dous monólogos paralelos? 

Sucede ás veces que respondemos, non ao que o outro dixo, senón ao que pensamos que quixo 

dicir? 

Cales son as mellores técnicas de cortar o rolo a outra persoa, cando non nos interesa o que 

está a dicir? 

 

Escolle unha ou varias destas situacións e analiza o que crees que falla en ti á hora de saber 

escoitar: 

- Escoitar a un amigo/a que che conta algo gracioso que viu onte na tele. 

- Escoitar a un amigo/a que che conta un problema persoal. 

- Escoitar á túa nai, que está doída polo pouco diálogo que hai en casa. 

- Escoitar ao teu pai que está preocupado pola conduta dun irmán/a teu, etc. 

- Escoitar a un profesor ou profesora que tenta corrixir algo a ti, guiarche no teu proceso de 

aprendizaxe. 
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ANEXO XVIII 
 

ACEPTARSE A SI MESMO/A. “ESTE/A SON EU!” 
 
 

Nome e apelidos Grupo Data 

   

 
Para poder gustar aos demais é conveniente gustarse a un mesmo. Esta é a regra principal para estar ben: 

chegar a un maior coñecemento e aceptación de si mesmo para ter unha boa autoestima. 

 

1. Fai unha lista de cualidades. Puntúa de 1 a 10 o grao que tes de cada unha: 

Cualidade Puntuación Cualidade Puntuación 

Sinceridade  Xenerosidade  

Amabilidade  Compañeirismo  

Solidariedade  Responsabilidade  

Valentía  Creatividade  

Ilusión  Xustiza  

Sensibilidade  Lealdade  

Honradez  Tolerancia  

Respecto  Alegría  

 

Non te enganes. Se lle pasases esta listaxe a un amigo/a, valoraríao de igual modo? 

Pero non só hai que fixarse nas cualidades senón tamén nos defectos que se teñen, porque só 

coñecéndoos podemos cambialos. 

 

2. Agora elabora ti mesmo/á listaxe cos defectos que consideras que tes. Ten en conta que ninguén é 

perfecto. 

 

O negativo non debe abaternos porque todas as persoas teñen cualidades e defectos, ao contrario, debe 

servir para superarnos, para poñernos retos persoais e alcanzalos. Nunca o negativo debe nubrarnos a 

vista porque en toda persoa hai cualidades. Por escondidas que parezan, temos que descubrilas. 

 

3. Fai unha breve descrición de ti mesmo/a 

 

Ninguén é perfecto pero todos temos dereito a ser tratados con respecto 
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ANEXO XIX 
 

REFLEXIÓN TRAS CORRECCIÓN 
 
 

Nome e apelidos Grupo Data 

   

 
Cales foron as causas polas que se che impuxo a expulsión do Centro? 

 

 

 

 

Cres que o teu comportamento foi o adecuado nun centro educativo? Por que? 

 

 

 

 

Consideras que a medida correctora foi apropiada? Por que? 

 

 

 

 

Que outras correccións crees que se che deberían ou se che poderían impoñer? 

 

 

 

 

Como pensas comportarche de agora en diante? (Asistencia e puntualidade, traballo, 

respecto…) 

 

 

 

 

 

Asinado:__________________________ 
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ANEXO XX 

 
CUESTIONARIO AULA DE CONVIVENCIA 

 
Coa intención de avaliar a resultados da aula de Convivencia e para facer as correccións oportunas, 

pedímosche que cubras este cuestionario. 

 
1. No caso de que enviases a algún alumno á Aula de Convivencia, notaches algunha melloría na súa 

actitude? 

 En ningún caso 

 Só nalgúns casos 

 En bastantes casos 

 En todos os casos 

Observacións: 

 
2. Cando mandas a algún alumno á Aula, o grupo, en xeral, reacciona: 

 Non reaccionan 

 Corrixen nalgunha medida as súas actitudes negativas. 

 Non llo toman en serio 

 Agradecen verse libres dun alumno molesto 

 Outros: 

 
3. Se non enviaches ninguén á Aula foi porque: 

 Non atopaches motivos específicos para iso. 

 Decidiches resolver o problema na propia aula. 

 Hai que perder tempo enchendo papeis e fichas. 

 Non creo que sirva para nada. 

 Outros: 

 
4. Creo que a eficacia da aula radica en que: 

 Libérate de alumnos molestos nun momento determinado. 

 Axuda a reflexionar a algúns alumnos. 

 Motiva a reacción dalgúns pais. 

 Polo menos de momento, serve de aviso aos demais. 

 Outros: 

 
5. Que farías para mellorar a aula de Convivencia? 

 
6. Se es titor, que porcentaxe de respostas recibiches dos pais á notificación que envías? 
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ANEXO XXI 
 

NORMAS DO C.P.R. AGARIMO 

 

 

CONDUTAS CONTRARIAS ÁS NORMAS DE CONVIVENCIA 

 

1. Condutas que alteren a atención nas clases ou nas actividades docentes. 

2. Levar roupa inapropiada.  

3. Usar o teléfono móbil, aparellos de son, etc. durante as horas de clase. O seu  

uso queda restrinxido a horario non lectivo (recreos). 

4. Arroxar papeis ou lixo en xeral ao chan. 

5. Falar en clase e interromper continuamente. 

6. Non traer o material esixido para o desenvolvemento dunha clase. 

7. Comer e beber en clase. 

8. A desobediencia a un membro do profesorado ou do persoal non docente cando 

lle estea amoestando debido á realización dunha falta. 

9. As faltas de respecto a calquera dos membros da comunidade educativa. 

10. As malas contestacións a profesores e persoal non docente. 

11. Os insultos aos compañeiros. 

12. As inxurias ou ofensas leves, de palabra ou feito, que atenten á honra profesional 

e á dignidade profesional. 

13. Os que atenten contra a propia saúde e a dos demais, unha defectuosa hixiene e 

limpeza persoal, etc. 

14. Ter unha falta de coidado, respecto e protección dos recursos persoais propios, 

dos recursos alleos, así como daqueles que pertencen á institución e a comunidade. 

 

   Correccións das condutas contrarias ás normas de convivencia. 

 

a) Amoestación privada ou por escrito. 

b) Comparecencia inmediata ante a persoa que ocupe a xefatura de estudos. 

c) Realización de traballos específicos en horario lectivo. 
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d) Realización, en horario non lectivo, de tarefas que contribúan á mellora e 

desenvolvemento das actividades do centro. 

e) Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou 

complementarias do centro por un período de ata dúas semanas.  

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

g) Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases por un período de ata 

tres días lectivos. Durante o tempo que dure a suspensión, o alumnado 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 seu proceso 

formativo. Para iso, solicitarase de todo o profesorado do alumno as actividades que 

deberá realizar nese período.  

 

Á primeira hora do día da súa reincorporación, o alumno presentará o traballo 

encomendado ao seu titor. No caso de que o titor comprobe que todas as tarefas 

están feitas, incorporarase á aula habitual; en caso contrario, será conducido a 

Xefatura de Estudos onde se contactará telefonicamente coa súa familia e 

informaráselle do feito, explicando que o alumno abandonará o Centro e non poderá 

regresar ata que non teña todas as tarefas finalizadas. Se non se puidese informar á 

familia, o alumno permanecerá na aula de Convivencia realizando as tarefas ata 

completalas.  

 

 

 

CONDUTAS GRAVEMENTE PREXUDICIAIS PARA A CONVIVENCIA    

 

 

1. A agresión física contra calquera membro da comunidade educativa. 

2. As inxurias e ofensas graves contra calquera membro da comunidade educativa. 

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

comunidade educativa do Centro, ou a incitación ás mesmas. Neste apartado 
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encádrase a promoción, venda ou consumo de drogas ou substancias 

estupefacientes no recinto escolar, a asistencia ao Centro en estado de embriaguez 

ou drogado; a tenencia de produtos velenosos, tóxicos ou perigosos; o uso e 

posesión de explosivos, armas ou instrumentos que poidan causar algún tipo de 

dano ás persoas, material pornográfico, ... 

4. As vexacións ou humillacións contra calquera membro da comunidade educativa, 

particularmente se teñen un compoñente sexual, racial ou xenófobo, ou se realizan 

contra alumnos ou alumnas con necesidades de apoio educativo específico. 

5. As ameazas ou coaccións contra calquera membro da comunidade educativa. 

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

subtracción de documentos académicos. 

7. A deterioración grave das instalacións, recursos materiais ou documentos do 

Centro, ou nas pertenzas dos demais membros da comunidade educativa, así como a 

subtracción dos mesmos.  

8. A reiteración nun mesmo curso escolar de condutas contrarias ás normas de 

convivencia do centro (leves ou graves). 

9. Calquera acto dirixido directamente a impedir o normal desenvolvemento das 

actividades do centro. 

10. O incumprimento das correccións impostas. 

 

 

    Medidas disciplinarias polas condutas gravemente prexudiciais para a convivencia. 

 

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 

  

  

PUNTUALIDADE E ASISTENCIA A CLASE 

1ª- Considérase falta de puntualidade cando un alumno incorpórase á súa clase despois 

da entrada do profesor. Se un alumno acumula tres atrasos computan como unha falta 

de asistencia. 

2ª- A falta de asistencia a clase deberá ser xustificada sempre nos cinco días posteriores 

á falta. 

3ª- Son consideradas xustificables as ausencias causadas polos motivos que se enuncian 

a continuación, previa presentación do xustificante correspondente: 

- Por xestión administrativa. 

- Por razóns de traballo . 

- Por realización doutros estudos oficiais. 

- Por causa de enfermidade ou hospitalización do alumno ou familiar de primeiro 

grao. 

- Por falecemento de familiar de primeiro ou segundo grao. 

- Por coincidencias horarias: en idiomas e cursos onde non exista a posibilidade 

de elixir horario, sempre que se cumpran os requisitos de asistencia mínima en 

ambos os idiomas. 

- Outros: o permiso por matrimonio, a baixa maternal e bolsas de formación de 

estudos. 

4ª- Cando exista unha convocatoria de folga do alumnado, a falta de asistencia a clase 

non será penalizable sempre que se cumpriu co protocolo de convocatoria de folga. 

5ª- A xustificación das faltas de asistencia a clase deberá facerse por escrito.  

6ª- Ante a realización dunha actividade complementaria, os alumnos que non participen 

teñen a obrigación de asistir a clase.  
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Don/Dona…………………………………………………………………………………...................................................... 

con D.N.I./N.I.E…………………............................................. como  pai  nai  titor legal titora legal  

do alumno/a……………………………………………………………………………….....................................do grupo: 

       

 1ºFPB Cociña e restauración 

 1ºFPB Carpintería e moble 

 2ºFPB Carpintería e moble 

 E.S.A.        

  Educación Básica Obrigatoria             

  Programa de transición vida adulta de hostalería     

   

 Programa de transición vida adulta de xardinería   

 

declaro que coñezo e acepto as normas de convivencia do CPR Agarimo. 

 

 

Fdo.:___________________________                    Arteixo, ……… de………………....... do 20……..... 

 
 


