
 

 

 

 

           Página 1 de 105 

 
Rúa Pi y Margall 58 • 36202 VIGO                                        Telf.: 986 22 95 20                                                  Fax : 986 43 47 61 

Colegio Mª Inmaculada 
Carmelitas - Vigo 
www.hhcarmelitas.com 

 

 
 

 

 

 

 

 

       
 
       PLAN DE CONVIVENCIA  
 
 
 
 
         Colexio María Inmaculada  

Carmelitas 
 
 
 
 
                        VIGO  
 
                  Setembro 2015 

 
 

 



 

 

 

 

           Página 2 de 105 

 
Rúa Pi y Margall 58 • 36202 VIGO                                        Telf.: 986 22 95 20                                                  Fax : 986 43 47 61 

Colegio Mª Inmaculada 
Carmelitas - Vigo 
www.hhcarmelitas.com 

O  desenrolo de este Plan de Convivencia  fundamentase nos seguintes documentos legais: 

LOMCE e Decreto 8/2015 de 8 de xaneiro polo que se desenvolve a Lei 4/2011 de 30 de xuño. 

Os artigos 120 e 124 da Lei orgánica 2/2006, na redacción dada pola Lei orgánica 8/2013, do 9 

de decembro, para a mellora da calidade educativa, establecen a autonomía dos centros na elaboración 

das súas normas de convivencia e das de organización e funcionamento. O mesmo artigo 124 dispón 

que os centros educativos elaborarán un plan de convivencia no que se recollan todas as actividades que 

se programen co fin de fomentar un bo clima de convivencia dentro do centro escolar, así como a 

concreción dos dereitos e deberes do alumnado e das medidas correctoras aplicables en caso de incum-

primento das normas de convivencia, considerando que estas son de obrigado cumprimento e as medidas 

correctoras serán proporcionadas ás faltas cometidas e terán un carácter educativo e recuperador, 

procurando a mellora nas relacións de todos os membros da comunidade educativa.  

 

AXENTES RESPONSABLES: 

1- A comunidade educativa  

Todos os membros da comunidade educativa son axentes responsables da convivencia escolar 

e participarán na elaboración, no desenvolvemento, no control do cumprimento e na avaliación do plan 

de convivencia e das normas de convivencia do centro. A comunidade educativa no seu conxunto velará 

pola aplicación daquelas medidas que vaian encamiñadas a fomentar o respecto ás diferenzas, entre elas, 

a igualdade efectiva entre mulleres e homes.  

 

2- O consello escolar  

O consello escolar do centro educativo, ademais das funcións que lle atribúe o artigo 127 da Lei 

orgánica 2/2006 e o artigo 57 da Lei orgánica 8/1985, do 3 de xullo, reguladora do dereito a educación, 

terá as seguintes:  

a) Elixir as persoas representantes da comisión de convivencia. 

b) Establecer directrices para a elaboración do plan de convivencia e das normas de convivencia 

do centro.  

c) Realizar anualmente o seguimento e a avaliación do plan de convivencia e das normas de 

convivencia do centro.  

d) Propor actuacións en relación coa convivencia para todos os sectores da comunidade 

educativa, especialmente en la prevención e resolución de conflitos. 

 

3- A comisión de convivencia  

- A comisión de convivencia de cada centro constituirase no seo do seu consello escolar. Terá 

carácter consultivo e desempeñará as súas funcións por delegación do consello escolar, para facilitar o 
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cumprimento das competencias que este ten asignadas en materia de convivencia escolar e velará pola 

correcta aplicación do disposto neste decreto, no plan de convivencia e nas normas de convivencia da 

cada centro.  

- A comisión de convivencia, na súa composición, integrará o principio de igualdade entre 

mulleres e homes de todos os sectores da comunidade educativa. Estará composta polas persoas 

representantes do alumnado, do profesorado, das familias e do persoal de administración e servizos e, no 

caso dos centros concertados, tamén por unha persoa representante da titularidade do centro, todas elas 

na mesma proporción en que se encontran representadas no consello escolar do centro ou órgano 

equivalente. Será presidida pola persoa titular da dirección do centro e unha das persoas integrantes 

actuará como secretaria ou secretario, quen levantará a acta das súas reunións. O nomeamento das persoas 

integrantes da comisión de convivencia nos centros educativos corresponde ao director ou á directora por 

proposta dos colectivos representados. Os seus membros poden coincidir cos do consello escolar, pero 

non teñen que ser os mesmos necesariamente.  

- O réxime de funcionamento, composición e o desenvolvemento das funcións da comisión de 

convivencia de cada centro docente concretarase no plan de convivencia, caso, tres reunións anuais de 

carácter ordinario, unha por trimestre, e con carácter extraordinario cantas veces sexa convocada pola súa 

presidencia, por iniciativa propia ou por proposta de, polo menos, unha terceira parte dos seus membros.  

- 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.  

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.  
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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.  

 

4- O claustro de profesores. 

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

centro.  

- Participar na avaliación anual da convivencia no centro, incidindo especialmente no 

desenvolvemento do plan de convivencia.  

- Propor actuacións de carácter educativo, especialmente as relacionadas coa resolución de 

conflitos. 

 

5- O equipo directivo 

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

aprendizaxe e a participación do alumnado.  

- Garantir o exercicio da mediación, a imposición de medidas correctoras e o desenvolvemento 

dos procesos e procedementos que se establecen neste decreto.  

- Velar polo cumprimento das medidas correctoras por parte do alumnado. 

 

6- Xefatura de estudios. 

- Coordinar e dirixir as actuacións establecidas no plan de convivencia do centro e nas normas 

de convivencia do centro.  

- Velar polo desenvolvemento coordinado e coherente das actuacións establecidas no plan de 

convivencia e das actuacións relativas á mellora da convivencia reflectidas nos respectivos plans de 

acción titorial e de atención á diversidade do centro.  

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

- Organizar a atención educativa do alumnado a que se lle suspendese o dereito de asistencia 

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

 

7- Na escola foi creada outra comisión relacionada coa convivencia no centro, formada por: 

director, xefe de estudo, diversos profesores pertencentes ó equipo directivo da escola, e outros 

profesores das diferentes etapas. Esta comisión reunirase 4 veces no curso para elaborar, concretar e a 

posta en marcha das actuacións de cada curso académico  
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ESTRUCTURA DO PLAN: 

A) ANÁLISE DA SITUACIÓN PARTINDO DO DIAGNÓSTOCO PREVIO 

B) OBXECTIVOS DO PLAN 

C) ACTUACIÓNS E MEDIDAS PREVENTIVAS. PROCEDEMENTO CONCILIADO 

(SECCIÓN 2. ART. 49) E COMPROMISOS EDUCATIVOS PARA A CONVIVENCIA 

D) PROTOCOLO DE ACOSO ESCOLAR 

E) RESPONSABLES DE CADA PROTOCOLO 

F) NORMAS PROPIAS DO CENTRO: DEREITOS, DEBERES, MEDIDAS 

CORRECTORAS E DISCIPLINARIAS 

G) NORMAS DE FUNCIONAMENTO DA COMISIÓN DE CONVIVENCIA: 

PERIODICIDADE DE REUNIONS, MEMBROS, AULA DE CONVIVENCIA INCLUSIVA, 

ESCOLA DE PAIS… 

H) MECANISMOS DE COLABORACIÓN INTERNA E COAS FAMILIAS 

I) ESTRATEXIAS DE DIFUSIÓN DO PLAN 

J) PROCESOS SE SEGUEMENTO, AVALIACIÓN E MELLORA 

 

 1.- ANÁLISE DA SITUACIÓN PARTINDO DO DIAGNÓSTOCO PREVIO 

O colexio Mº Inmaculada Carmelitas é unha escola privada concertada, con ideoloxía relixiosa, 

que pertence desde xaneiro do 2015 á Fundación Educarte. 

As características socio-culturais do centro quedan recollidas no PEC, polo que aquí só serán 

rexistrados datos relativos á convivencia e conflitividade. 

É un centro con baixa conflitividade, cun perfil de familias procedentes da clase media, e unha 

gran heteroxeneidade. É trazo identificativo do centro a preocupación polas familias e alumnos 

desfavorecidos. Acoden ó centro alumnos de 18 nacionalidades. Os problemas disciplinarios se centran 

en: faltas de puntualidade, condutas disruptivas na aula, desmotivación e baixo rendemento, falta de 

estudo e de tarefas, etc. 

En ocasións o que para unha persoa é unha falta de respeto para outra é unha forma de 

expresarse; as interpretacións que fan os alumnos difiren das que fan os profesores sobre a indumentaria 

ou a puntualidade ou unha incidencia ocorrida no patio…É moi difícil conseguir a unificación de 

criterios nunha actividade con unha gran carga emocional como é a tarefa de educar. Os alumnos 

perciben as diferentes interpretacións e tamén as diferencias nas sancións impostas. Por iso é tan 

importante chegar a un consenso no marco dun plan de convivencia. No centro entendemos por 

convivencia a relación entre os seus membros respectando a dignidade de cada un nun ambiente de 

acollida e tolerancia. 
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1- OBXECTIVOS DO PLAN 

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

convivencia entre toda a comunidade educativa.  

2. Conseguir a integración de todos os membros da comunidade.  

3. Cimentar as relacións persoais no respecto mutuo, a comprensión, a solidariedade e a 

interiorización das normas de convivencia.  

4. Reducir ao mínimo as condutas disruptivas que perturban o clima de clase para evitar a 

conflitividade e diminuír as condutas máis graves mediante o establecemento de límites claros.  

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

e o esforzo conxunto dos profesores e os alumnos.  

6. Actuar ante os conflitos, sempre que sexa posible, de xeito pro-activo, é dicir, como un medio 

positivo e construtivo para a prevención dun conflito futuro.  

7. Proceder ante os problemas de conduta seguindo uns principios de actuación coherente que 

orienten as intervencións de todos os profesores, evitando contradicións que desorienten aos alumnos.  

8. Analizar as causas das condutas disruptivas e procurar resolvelas como paso previo para 

solucionar problemas de convivencia.  

 

2- ACTUACIÓNS E MEDIDAS PREVENTIVAS. PROCEDEMENTO CONCILIADO 

(SECCIÓN 2. ART. 49) E COMPROMISOS EDUCATIVOS PARA A CONVIVENCIA 

Realizaranse con carácter sistemático unha serie de accións que se derivan do ideario 

humanístico – relixioso do centro, e que se relacionan no último punto do Plan. Ademais se levan a cabo 

accións propias de cada curso académico que ten que ver co obxectivo xeral do curso.  

 

Procedemento conciliado  

Artigo 49 do  decreto 8/2015 recolle a convivencia de establecer de maneira previa e diferente 

á aplicación dunha sanción o que se denomina Procedemento conciliado.   

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

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

axudar a consensuar as medidas correctoras e facilitar a inmediatez da corrección educativa.  

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

a) Que a alumna ou o alumno responsable dalgunha das condutas gravemente prexudiciais para 

a convivencia recoñeza a gravidade da súa conduta, estea disposta ou disposto a reparar o dano material 

ou moral causado e se comprometa a cumprir as medidas correctoras que correspondan.  

b) No caso de que haxa outros membros da comunidade educativa afectados pola súa conduta, 

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



 

 

 

 

           Página 7 de 105 

 
Rúa Pi y Margall 58 • 36202 VIGO                                        Telf.: 986 22 95 20                                                  Fax : 986 43 47 61 

Colegio Mª Inmaculada 
Carmelitas - Vigo 
www.hhcarmelitas.com 

3. O procedemento conciliado non procederá nos seguintes casos:  

a) Cando se aprecie que a conduta presenta unha especial e notoria gravidade.  

b) Cando a persoa agraviada ou, para o caso de alumnado menor de idade non emancipado/a, 

as persoas proxenitoras ou representantes legais deste non comuniquen a súa disposición a acollerse ao 

procedemento conciliado.  

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

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

disposición para acollerse ao procedemento conciliado.  

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

alumna autora ou o alumno autor da conduta ou, de ser menor de idade non emancipada/o, as persoas 

proxenitoras ou representantes legais desta/e non comuniquen a súa disposición para acollerse ao 

procedemento conciliado.  

e) Cando xa se fixese uso deste procedemento de corrección durante o mesmo curso escolar, 

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

 

Desenvolvemento do procedemento conciliado  

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

ou representantes legais desta/e opten por corrixir a conduta polo procedemento conciliado, a dirección 

convocará a persoa docente designada como instrutor/a do procedemento corrector e as persoas 

afectadas a unha reunión, no prazo máximo dun día lectivo contado desde o remate do prazo para a 

comunicación da opción elixida.  

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

non emancipada/o, ás persoas proxenitoras ou representantes legais destas/es que están a participar nun 

procedemento conciliado a que se someteron voluntariamente, e que iso supón acatar o acordo que 

derive deste. Tamén advertirá a alumna ou o alumno e, de ser o caso, as persoas ou representantes legais 

desta/e que as declaracións que se realicen formarán parte do expediente do procedemento corrector no 

suposto de que non se alcance a conciliación.  

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

facendo fincapé nas consecuencias que tivo para a convivencia escolar e para os demais membros da 

comunidade educativa e, oídas as partes, proporá algunha das medidas correctoras para aquela conduta. 

A continuación, a persoa instrutora dará a palabra á alumna ou ao alumno e ás persoas convocadas para 

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

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

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

vaia adoptar.  

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

que consideren máis adecuada para a conduta da alumna ou do alumno e, se procede, as medidas 

educativas reparadoras. 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.  

 

Compromisos educativos para a convivencia  

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

por non ser aceptadas as desculpas pola persoa ou persoas prexudicadas, poderase suspender a aplicación 

das medidas correctoras adoptadas se a alumna ou o alumno corrixida ou corrixido ou, de ser o caso, as 

persoas proxenitoras ou representantes legais desta/e asinan un compromiso educativo para a 

convivencia.  

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

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

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

condutas, que aquelas/es se comprometen a levar a cabo, persoalmente ou mediante a intervención de 

institucións, centros docentes ou persoas adecuadas. Igualmente, deberán constar os mecanismos de 

comunicación e coordinación co centro. 

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

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

inmediata das medidas correctoras suspendidas 

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

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

representantes legais destas/es compromisos educativos para a convivencia segundo o previsto neste 

artigo.  

 

Artigo 51. Intervención dunha persoa mediadora no procedemento conciliado  

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

normas de organización e funcionamento do centro.  

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

ela para lograr o achegamento entre as persoas afectadas e o seu consenso na medida correctora que se 

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

seguintes:  

a) Contribuír ao proceso de conciliación.  

b) Axudar a que cada unha das persoas afectadas comprenda cales son os intereses, necesidades 

e aspiracións das outras partes para chegar ao entendemento.  

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

 

3- PROTOCOLO DE ACOSO ESCOLAR 

Considérase acoso escolar calquera forma de vexación ou malos tratos continuados no tempo, 

xa sexa de carácter verbal, físico ou psicolóxico, incluído illamento ou baleiro social, con independencia 

do lugar onde se produza. Terán a mesma consideración as condutas realizadas a través de medios 

electrónicos, telemáticos ou tecnolóxicos que teñan causa nunha relación que xorda no ámbito escolar.  

 A protección da vítima garantirase mediante medidas cautelares que impidan a ameaza, o 

control, o contacto entre vítima e causantes da situación de acoso. Arbitraranse medidas para o 

seguimento dos causantes da situación de acoso que impidan a continuación de eventuais condutas 

acosadoras 

Este protocolo está nos documentos do Departamento de Orientación e no anexo I deste Plan. 

 

4- RESPONSABLES DE CADA PROTOCOLO 

- Protocolo de acoso escolar (anexo I). Director e Orientadora. 

- Protocolo de absentismo (anexo II). Director e orientadora. 

- Protocolo do taller de mediación (anexo III). Orientadora, xefe de estudos, e profesores e 

alumnos designados.  

- Procedemento conciliado e compromiso de convivencia. Xefe de estudos. 

 

5- NORMAS PROPIAS DO CENTRO: DERECHOS, DEBERES, MEDIDAS 

CORRECTORAS E DISCIPLINARIAS 

 

DEREITOS E DEBERES DA COMUNIDADE EDUCATIVA  

DEREITOS DO ALUMNADO.  

1. A recibir unha formación integral e co-educativa que contribúa ao pleno desenvolvemento 

da súa personalidade nun ambiente educativo de convivencia, liberdade e respecto mutuo.  

2. A que se respecten a súa identidade, integridade e dignidade persoais.  

3. Á protección integral contra toda agresión física ou moral, e en particular contra as situacións 

de acoso escolar.  
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4. A participar na confección das normas de convivencia e na resolución pacífica de conflitos 

e, en xeral, a participar na toma de decisións do Centro en materia de convivencia.  

5. A facer chegar a súa valoración do trimestre, á xunta de avaliación a través do seu titor.  

6. Asistir a clase, se un alumno faltase máis do 25% das horas lectivas dunha materia ao longo 

dun curso, habilitarase para estes casos sistemas extraordinarios de avaliación distintos dos habituais, 

segundo o criterio sinalado polo Departamento didáctico implicado.  

7. Cando un alumno falta a algún exame da mesma materia dentro do mesmo trimestre, e esta 

falta non está xustificada documentalmente, terá dereito a realizar un exame ao final do trimestre.  

8. O alumno que falte a un exame , durante a avaliación, e presente un xustificante oficial terá 

dereito a realizar o exame na data que estime o profesor e o antes posible.  

9. Ten dereito a participar no programa de habilidades socias.  

10. Ten dereito a solicitar unha conciliación a través do Taller de Mediación.  

11. Ten dereito a que a actividade académica se desenvolva nas debidas condicións de 

seguridade e hixiene.  

12. A que o Centro cumpra coa Lei de protección de datos.  

13. A participar no funcionamento do Centro a través da súa presenza no Consello Escolar, na 

Comisión da convivencia e na Comisión de festas.  

14. A recibir formación para poder ser alumnos mediadores.  

15. A elixir mediante sufraxio secreto e dereito aos seus representantes no Consello Escolar e 

aos delegados de grupo.  

16. A coñecer os criterios de avaliación e os procedementos de cualificación.  

17. A recibir orientación escolar e profesional para acadar o máximo desenvolvemento 

segundo as súas capacidades, aspiracións ou intereses.  

 

 DEBERES BÁSICOS DE CONVIVENCIA DO ALUMNADO  

1. Participar e colaborar na mellora da convivencia escolar e na consecución dun adecuado 

clima de estudo no Centro, respectando os dereitos dos seus compañeiros.  

2. Respectar a dignidade e as funcións e orientacións do profesorado no exercicio das súas 

competencias, recoñecéndoo como autoridade educativa do Centro.  

3. Respectar a liberdade de conciencia, as conviccións relixiosas e morais, a igualdade de 

dereitos entre mulleres e homes e a dignidade, integridade e intimidade dos restantes membros da 

comunidade educativa.  

4. Respectar as normas de organización, convivencia e disciplina do Centro docente.  

5. Durante os recreos os alumnos non poderán permanecer nas aulas nin nos corredores sen a 

presenza dun profesor.  
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6. Nos cambios de clase os alumnos deben permanecer na súa aula non podendo saír ao 

corredor, salvo con autorización dalgún profesor. No caso de precisar ir ao servizo soamente poderán 

facelo co permiso do profesor que entra na aula.  

7. Permanecer no patio ata oír o sinal correspondente.  

8. No patio non está permitido usar balóns que poidan causar danos pola súa dureza ou polo 

seu mal uso, nin se colgar das canastras ou das portarías.  

9. Os alumnos deben respectar ao compañeiro, ao profesor, e demais membros da 

Comunidade Educativa, sen rirse de posibles equivocacións e defectos.  

10. Os alumnos deben desculparse cando se moleste a alguén.  

11. Non se pode comer nin beber nas clases, tampouco goma de mascar.  

12. Camiñar polos corredores e escaleiras sen présas, sen empurróns e sen berros.  

13. Moverse polo colexio polos lugares indicados, (escaleiras, entradas e saídas...) procurando 

facelo cada quen pola dereita.  

14. Utilizar un ton moderado de voz e un vocabulario apropiado.  

15. Queda prohibido o uso de aparatos gravadores e reprodutores e a utilización de teléfonos 

móbiles, alarmas sonoras de reloxos e outros. Os móbiles deben estar apagados. 

16. Prohíbese a posesión ou consumo de drogas ou bebidas alcohólicas no Centro.  

17. Está prohibido fumar en todo o recinto escolar.  

18. Non está permitido traer ao colexio obxectos cos que se poida danar un mesmo ou aos 

demais.  

19. Os alumnos deben intervir, a través das canles regulamentarias, en todo aquilo que afecte 

á convivencia do Centro.  

20. Seguir as directrices do profesorado respecto da súa educación e aprendizaxe.  

21. Entregar o obxecto requirido ao profesor que o requira (móbil, chuletas, apuntes…). 

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

forma intencionada ou por neglixencia, ás instalacións e aos materiais do Centro ou fora do recinto 

escolar, incluídos os equipos informáticos e o software, e aos bens doutros membros da comunidade 

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

o subtraído ou, se non fora posible, a indemnizar o seu valor. As nais e pais ou as titoras ou titores serán 

responsables civís nos termos previstos pola lexislación vixente.  

23. Cando se incorra en condutas tipificadas como agresión física ou moral, deberase reparar 

o dano moral causado mediante a presentación de escusas e o recoñecemento da responsabilidade dos 

actos, ben en público ou en privado, segundo corresponda pola natureza dos feitos e de acordo co que, 

de ser o caso, determine a resolución que impoña a corrección da conduta.  

24. Previr as citas con médicos e evitar pedir permisos innecesarios.  
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25. Pedir permiso ao profesor para entrar, e explicar o motivo ao rematar a clase, no caso de 

chegar tarde.  

26. En caso de solicitar a realización dun exame non feito por non asistir a clase, deberá 

presentarse xustificante médico ou documento de garantía suficiente.  

27. Se un alumno faltase o 25% das horas lectivas dunha materia ao longo do curso académico 

seralle de aplicación o art. 44.2 do Real Decreto 732/1995, habilitándose para estes casos sistemas 

extraordinarios de avaliación distintos dos habituais, segundo o criterio sinalado polo Departamento 

Didáctico implicado, de todo o cal informarase por escrito ao alumno e aos seus pais nun documento 

asinado polo profesor da materia e polo Xefe de Estudos.  

28. Os alumnos que tendo unha proba de avaliación falten ás clases anteriores sen xustificar o 

seu absentismo debidamente (achegando certificado médico ou similar) non poderán presentarse a esta. 

En caso de xustificación posterior, o alumno realizará a proba na data indicada polo profesor 

correspondente.  

29. Cando un alumno falta a máis dun exame da mesma materia dentro do mesmo trimestre, o 

profesor o notificara aos pais que en caso de volver producirse poderá perder o dereito a avaliación 

continua.  

30. Ningún alumno poderá abandonar inxustificadamente o Centro durante as horas lectivas.  

31. Os alumnos non poden abandonar o Centro durante as horas do recreo. Unicamente 

poderano facer os alumnos de 2º de Bacharelato co consentimento asinado polos seus pais a principio 

de curso. O abandono do Centro só poderá ser xustificado polo titor, coordinador, xefe de estudos ou 

director.  

32. Asistir a clase con puntualidade e co material preciso.  

33. O alumnado, 2º de ESO inclusive, han de traer o uniforme completo e limpo. Segundo o 

Protocolo de vestimenta que será difundido polo centro na páxina web e na secretaría.  

34. A partir de 3º de ESO deben vir coa roupa axeitada ao Centro, non se permitirán shorts nin 

tops.  

35. Non se permite asistir ao colexio con piercing.  

36. Non se poden utilizar maquillaxes nin tacóns esaxerados.  

37. Coidar a hixiene persoal.  

38. Presentar os traballos sempre limpos e ordenados.  

39. Manter limpos e coidados os pupitres, paredes e dependencias en xeral.  

40. Manter limpos e coidados os libros, tanto os propios como os do colexio.  

41. Facer un uso axeitado das papeleiras, tanto na clase coma nos patios.  

42. Conservar e facer un bo uso das instalacións e dos materiais do Centro.  
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DEREITOS DO PROFESORADO 

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

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

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

en todo caso a súa integridade física e moral.  

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

educación integral do alumnado.  

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

convivencia durante as clases e as actividades e os servizos complementarios e extraescolares.  

5. Á protección xurídica adecuada ás súas funcións docentes.  

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

educativa.  

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

recibir os estímulos máis axeitados para promover a implicación do profesorado en actividades e 

experiencias pedagóxicas de innovación educativa relacionadas coa convivencia e a mediación.  

8. O profesorado ten a condición de autoridade pública e goza da protección recoñecida a tal 

condición polo ordenamento xurídico.  

9. No exercicio das funcións de corrección disciplinaria, os feitos constatados polo 

profesorado e que se formalicen por escrito en documento que conte cos requisitos establecidos 

regulamentariamente teñen presunción de veracidade.  

10. O profesorado está facultado para requirir ao alumnado, dentro do recinto escolar e tamén 

durante a realización de actividades complementarias e extraescolares, a entrega de calquera obxecto, 

substancia ou produto que porte e que estea expresamente prohibido polas normas do Centro, resulte 

perigoso para a súa saúde ou integridade persoal ou a dos demais membros da comunidade educativa ou 

poida perturbar o normal desenvolvemento das actividades docentes, complementarias ou 

extraescolares.  

11. O obxecto requirido polo profesor, será depositado polo profesorado na dirección do Centro 

ou na secretaría coas debidas garantías, quedando á disposición das familias se o alumno que o porta 

fora menor de idade, ou do alumno se fora maior de 18 anos.  Unha vez terminada a xornada escolar ou 

a actividade complementaria ou extraescolar, pódese recoller, todo iso sen prexuízo das correccións 

disciplinarias que poidan corresponder.  

 

DEBERES DO PROFESORADO  

1. Respectar, aceptar e asumir a identidade e o carisma do Centro.  

2. Coñecer o plan de convivencia do Centro.  
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3. Respectar e facer respectar as normas de convivencia escolar e a identidade, integridade e 

dignidade persoais de todos os membros da comunidade educativa, procurando dar exemplo no seu 

cumprimento.  

4. Debe escoitar ao alumno, atender as súas necesidades e tratalo con respecto, tendo en conta 

que a identidade do noso Centro baséase na pedagoxía do amor de Xoaquina de Vedruna.  

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

convivencia durante as clases e as actividades e os servizos complementarios e extraescolares, 

corrixindo, cando lle corresponda a competencia, as condutas contrarias á convivencia do alumnado ou, 

no caso contrario, poñéndoas en coñecemento dos membros do equipo directivo do Centro.  

6. Colaborar activamente na prevención, detección e erradicación das condutas contrarias á 

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

7. Informar ós pais ou titores sobre o progreso da aprendizaxe e integración socio-educativa 

dos seus fillos ou pupilos, cumprindo as obrigas de dispoñibilidade dentro do horario establecido no 

Centro.  

8. Informar aos responsables do Centro docente e, de ser o caso, á Administración educativa 

das alteracións da convivencia, gardando reserva e sixilo profesional sobre a información e as 

circunstancias persoais e familiares do alumnado.  

9. Todos os profesores anotarán os atrasos e as faltas de asistencia dos alumnos, sexan ou non 

xustificados, na plataforma educativa. 

10. O titor supervisará diariamente os partes de asistencia. Comunicarase aos pais por escrito 

as faltas dos seus fillos ao finalizar o trimestre no boletín de notas correspondente; ou de forma 

inmediata, por teléfono ou por escrito ou a través da plataforma educativa. 

11. O profesor que imparte a clase anterior ao recreo e ao finalizar a xornada (de mañá e de 

tarde) responsabilizarase de que a aula permaneza pechada e recollida.  

12. Evitarase conceder autorización a alumnos que sistematicamente usan os cambios de clase 

para atoparse con outros compañeiros nos servizos. O profesor que dá permiso é o profesor entrante.  

13. O titor comunicará trimestralmente o aproveitamento e actitude do alumnado, a través do 

boletín de cualificación escolar.  

14. O profesor dedicará un tempo nas sesións de avaliación a tratar os posibles problemas de 

convivencia no grupo.  

15. Cada profesor titor preparará cos alumnos cada sesión de avaliación e comunicaralles 

posteriormente as observacións da Xunta de Avaliación  

16. Procurarán contribuír eficazmente ao mantemento da limpeza e coidado das instalacións e 

material do Centro.  

17. Terá quer vir vestido acorde coa actividade que vai a desenvolver.  
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18. Deberá formarse e manterse actualizado na súa practica educativa.  

19. Presentar aos responsables do Centro toda a documentación que lle sexa requirida e nos 

prazos estimados (programacións, informes de alumnos...)  

20. Ten a obriga de ser xusto nas súas actuacións e valoracións.  

21. Deberá ser puntual no inicio e finalización das clases.  

 

DEREITOS DAS NAIS E PAIS OU DAS TITORAS OU TITORES 

1. Dereito a coñecer o calendario escolar e as actividades escolares que se realicen.  

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

3. A estar informados sobre o progreso da aprendizaxe e desenvolvemento académico, e 

integración socio-educativa dos seus fillos ou pupilos, para o que se lles facilitará o acceso ao 

profesorado e aos membros dos equipos directivos dos Centros docentes.  

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

docentes.  

5. A ser oídos, nos termos previstos pola normativa do Centro, nos procedementos 

disciplinarios para a imposición de medidas correctoras de condutas contrarias á convivencia dos seus 

fillos ou pupilos ou pupilas.  

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

participación directa que estableza a Administración educativa: Consello escolar, ANPAS, Escola de 

pais, Comisión de festas.  

 

 DEBERES DAS NAIS E PAIS OU DAS TITORAS OU TITORES 

1. Deber de proporcionar aos seus fillos o material escolar necesario para o desenvolvemento 

das actividades diarias.  

2. Deber de cooperar co Centro en todo o que respecta á educación do seu fillo colaborando 

no cumprimento destas Normas de Convivencia.  

3. Deber de velar pola asistencia puntual a clase do seu fillo.  

4. Deber de acudir ao Centro sempre que sexan requiridos polos profesores e manter un 

estreito contacto co Colexio.  

5. Deber de xustificar por escrito as faltas de asistencia ou puntualidade do seu fillo.  

6. Poden acompañar aos seus fillos ata a entrada do Colexio pero, en ningún caso, deberán 

entorpecer as filas, entrar no Centro nin poñerse diante das portas, para non obstaculizar as entradas e 

saídas do alumnado.  

7. Deber de mostrar cara ao Colexio unha actitude de colaboración, respecto e participación.  

8. Evitar xustificar permisos innecesarios.  
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9. Comunicar en confidencialidade os aspectos persoais que poidan interferir no procesos 

educativos e no rendemento do deus fillos.  

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

profesorado e cos Centros docentes.  

11. Coñecer as normas establecidas polo Centro, respectalas e facelas respectar, así como 

respectar e facer respectar a autoridade e as indicacións ou orientacións educativas do profesorado no 

exercicio das súas competencias.  

12. Fomentar o respecto polos restantes compoñentes da comunidade educativa.  

13. Colaborar cos Centros docentes na prevención e corrección das condutas contrarias ás 

normas de convivencia dos seus fillos ou pupilos.  

14. Que os seus fillos asistan ao Centro aseados, limpos e vestidos correctamente.  

15. A lei impón a obrigatoriedade para as familias ou titores da participación nos 

procedementos de corrección disciplinaria cando legalmente son convocados.  

16. As audiencias e comparecencias dos pais ou dos titores dos alumnos menor de idade nos 

procedementos son obrigatorias para eles, e a súa desatención reiterada e inxustificada será comunicada 

ás autoridades competentes para os efectos da súa posible consideración como incumprimento dos 

deberes inherentes á patria potestade ou á tutela.  

 

DEREITOS DO PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E DE SERVIZOS 

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

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

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

súa integridade física e moral.  

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

4. Á protección xurídica adecuada ás súas funcións.  

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

educativa.  

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

participación directa que estableza a Administración educativa (Consello escolar).  

7. A participar nas eleccións sindicais.  

 

 DEBERES DO PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E DE SERVIZOS 

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

de convivencia escolar e a identidade, integridade e dignidade persoais de todos os membros da 

comunidade educativa.  
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2. Colaborar activamente na prevención, detección e erradicación das condutas contrarias á 

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

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

das alteracións da convivencia, gardando reserva e sixilo profesional sobre a información e as 

circunstancias persoais e familiares do alumnado.  

4. Gardar sixilo e confidencialidade respecto das actuacións relacionadas  

 

 DISCIPLINA E MEDIDAS CORRECTORAS  

1. Condición de autoridade pública do profesorado.  

1. No exercicio das funcións directivas e organizativas, docentes e de corrección disciplinaria, 

o profesorado ten a condición de autoridade pública e goza da protección recoñecida a tal condición 

polo ordenamento xurídico.  

2. No exercicio das funcións de corrección disciplinaria, os feitos constatados polo profesorado 

e que se formalicen por escrito en documento que conte cos requisitos establecidos regulamentariamente 

teñen presunción de veracidade, sen prexuízo das probas que na súa defensa poida sinalar ou achegar o 

alumnado ou os seus representantes legais cando sexa menor de idade.  

3. O profesorado está facultado para requirir ao alumnado, dentro do recinto escolar e tamén 

durante a realización de actividades complementarias e extraescolares, a entrega de calquera obxecto, 

substancia ou produto que porte e que estea expresamente prohibido polas normas do centro, resulte 

perigoso para a súa saúde ou integridade persoal ou a dos demais membros da comunidade educativa ou 

poida perturbar o normal desenvolvemento das actividades docentes, complementarias ou 

extraescolares.  

O requirimento previsto neste punto obriga o alumno á inmediata entrega do obxecto, que será 

depositado polo profesor na dirección do centro coas debidas garantías, quedando á disposición dos pais 

ou dos titores, se o alumno que o porta fora menor de idade, ou do propio alumno se fora maior de 18 

anos; unha vez terminada a xornada escolar ou a actividade complementaria ou extraescolar, poderase 

ser devolto, todo iso sen prexuízo das correccións disciplinarias que poidan corresponder.  

 

Principios xerais das medidas correctoras 

1. As correccións que se apliquen polo incumprimento das normas de convivencia terán un 

carácter educativo e recuperador, garantirán o respecto dos dereitos do resto do alumnado e procurarán 

a mellora da convivencia no Centro docente.  

2. Ningún alumno poderá ser privado do exercicio do seu dereito á educación, nin, no caso da 

educación obrigatoria, do seu dereito á escolaridade. Para estes efectos, non se entenderá como privación 
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do dereito á educación a imposición das correccións previstas nesta sección que supoñen a suspensión 

da asistencia ás clases, ao Centro, ou o cambio de Centro.  

3. Non se poderán impoñer correccións contrarias á integridade física e á dignidade persoal do 

alumnado.  

4. A imposición das correccións previstas nesta sección respectará a proporcionalidade coa 

conduta do alumnado e deberá contribuír á mellora do seu proceso educativo.  

5. Terase en conta a idade do alumnado e as demais circunstancias persoais, familiares e sociais. 

Para estes efectos, poderase solicitar os informes que se consideren necesarios sobre as mencionadas 

circunstancias e recomendar, de ser o caso, ás familias ou titores ou ás autoridades públicas competentes 

a adopción das medidas necesarias.  

6. Para a graduación das medidas correctoras previstas nesta sección tomaranse en 

consideración especialmente os seguintes criterios:  

 

Eximentes:  

1. Enfermidades que supoñan alteracións da conduta, ditaminadas por un especialista.  

 

Atenuantes:  

1. Recoñecemento espontáneo da falta e vontade de reparar o dano causado, cando o alumno 

recoñeza a súa falta ante o profesor, o titor ou algún membro do Equipo Directivo asumindo a súa 

responsabilidade.  

2. Inmadurez. Considerarase este atenuante sobre todo en alumnos menores de 14 anos e 

excepcionalmente no resto dos alumnos.  

3. Falta de intencionalidade. Cando o alumno cometa a falta sen intención de causala (sobre 

todo terase en conta en faltas de danos materiais).  

 

Agravantes:  

1. Intencionalidade.  

2. Reincidencia. Considerarase esta agravante cando se cometa a mesma falta unha segunda ou 

máis veces.  

3. Madureza. Esta característica presúmese nos alumnos de Bacharelato.  

4. Colectividade. Cando a comisión da falta se ampare nun grupo.  

5. Alarma social. Esta agravante considerarase cando a falta suscite alarma no resto do 

alumnado.  

6. Difusión. A difusión por calquera medio, incluídos os electrónicos, telemáticos ou 

tecnolóxicos, da conduta, das súas imaxes ou da ofensa.  
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7. Danos morais e físicos, a natureza dos prexuízos causados.  

8. Vulnerabilidade. O carácter especialmente vulnerable da vítima da conduta, se se trata dun 

alumno, por razón da súa idade, de recente incorporación ao Centro ou calquera outra circunstancia.  

 

CLASIFICACIÓN DAS FALTAS E MEDIDAS CORRECTORAS  

As conductas contrarias á convivencia clasifícanse en: 

A) Conductas leves prexudiciais para la convivencia:  

- Leves: sanciona o titor ou profesor ou coordinador de ciclo. Prescriben ao mes. 

B) Conductas gravemente prexudiciais para a convivencia do Centro 

- Prescriben aos 4 meses.  

- Sanciona o Director ou xefe de estudos.  

 

Incumprimento das normas de convivencia 

1. Serán obxecto de corrección disciplinaria as condutas contrarias ás normas de convivencia 

realizadas polo alumnado dentro do recinto escolar ou durante o desenvolvemento de actividades 

complementarias e extraescolares, así como no comedor e no transporte escolar.  

2. Así mesmo, poderán corrixirse disciplinariamente as condutas do alumnado que, aínda que 

realizadas fóra do recinto escolar, estean motivadas ou directamente relacionadas coa vida escolar e 

afecten aos seus compañeiros ou compañeiras ou a outros membros da comunidade educativa e, en 

particular, as actuacións que constitúan acoso escolar.  

As posibles condutas contrarias ás normas de convivencia realizadas mediante o uso de medios 

electrónicos, telemáticos ou tecnolóxicos que teñan conexión coa actividade escolar considéranse 

incluídas no ámbito de aplicación desta lei, incluídas as cometidas fora do colexio e do horario lectivo. 

 

Responsabilidade e reparación de danos 

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

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

os equipos informáticos e o software, e aos bens doutros membros da comunidade educativa, ou a facerse 

cargo do custo económico da súa reparación. Así mesmo, está obrigado a restituír o subtraído ou, se non 

fora posible, a indemnizar o seu valor. As nais e pais ou as titoras ou titores serán responsables civís nos 

termos previstos pola lexislación vixente.  

2. Cando se incorra en condutas tipificadas como agresión física ou moral, deberase reparar o 

dano moral causado mediante a presentación de escusas e o recoñecemento da responsabilidade dos 

actos, ben en público ou en privado, segundo corresponda pola natureza dos feitos e de acordo co que, 

de ser o caso, determine a resolución que impoña a corrección da conduta.  
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3. O réxime de responsabilidade e reparación de danos establecido neste artigo é compatible 

coas correccións disciplinarias que, de ser o caso, correspondan.  

 

B) CONDUTAS GRAVEMENTE PREXUDICIAIS PARA A CONVIVENCIA 

Considéranse condutas gravemente prexudiciais para a convivencia:  

1. As agresións físicas ou psíquicas, as inxurias e as ofensas graves, as ameazas e as coaccións 

contra os demais membros da comunidade educativa.  

2. Os actos de discriminación grave contra membros da comunidade educativa por razón de 

nacemento, raza, sexo, orientación sexual, capacidade económica, nivel social, conviccións políticas, 

morais ou relixiosas, discapacidades físicas, sensoriais ou psíquicas, ou calquera outra condición ou 

circunstancia persoal ou social.  

3. Os actos individuais ou colectivos de desafío á autoridade do profesorado e ao persoal de 

administración e de servizos que constitúan unha indisciplina grave.  

4. A gravación, a manipulación e a difusión por calquera medio de imaxes ou informacións que 

atenten contra o dereito á honra, a dignidade da persoa, a intimidade persoal e familiar e a propia imaxe 

dos demais membros da comunidade educativa.  

5. As actuacións que constitúan acoso escolar consonte o establecido polo artigo 28 (Acoso 

escolar) da lei 4/2011 do 30 de xuño.  

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

subtracción de documentos académicos.  

7. Os danos graves causados de forma intencionada ou por neglixencia grave ás instalacións e 

aos materiais dos Centros docentes, incluídos os equipos informáticos e o software, ou aos bens doutros 

membros da comunidade educativa ou de terceiros, así como a súa subtracción.  

8. Os actos inxustificados que perturben gravemente o normal desenvolvemento das 

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

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

comunidade educativa do Centro, ou a incitación a elas.  

10. Portar calquera obxecto, substancia ou produto gravemente perigoso para a saúde ou a 

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

grave a resistencia ou a negativa a entregar os obxectos requiridos polo profesorado.  

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

12. O incumprimento das sancións impostas.  

13. A acumulación de faltas leves dentro do período dun mes terá a consideración de condutas 

graves prexudiciais para a convivencia do Centro.  
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14. A incitación ao consumo de substancias prexudiciais para a saúde dos membros da 

Comunidade Educativa.  

 

Medidas correctoras das condutas gravemente prexudiciais para a convivencia. (Prescriben 

ao ano da firmeza en vía administrativa da resolución que as impón).  

1. Realización, dentro ou fóra do horario lectivo, de tarefas que contribúan á mellora e ao 

desenvolvemento das actividades do Centro. Estas tarefas poderán ser, entre outras, limpeza do patio, 

mantemento das instalacións, restauración de mobiliario, etc.  

2. Reparación, reposición ou pagamento de materiais danados. Cando o dano das instalacións, 

materiais ou pertenzas impliquen a necesidade de que sexan reparados, ou substituídos por outros novos, 

o alumno repararaos, se iso é posible ou, no seu caso, os reporá facéndose cargo dos gastos que leven 

consigo.  

3. Suspensión temporal do dereito a participar nas actividades extraescolares ou 

complementarias do Centro  

4. Cambio de grupo.  

5. Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases por un período de entre un día 

lectivos e dúas semanas. Durante o tempo que dure a suspensión, o alumno deberá realizar os deberes 

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

6. Suspensión temporal do dereito de asistencia ao Centro por un período de entre un día 

lectivos e un mes. Durante o tempo que dure a suspensión, o alumno deberá realizar os deberes ou 

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

7. Cambio de Centro.  

 

 Procedemento para a imposición de medidas correctoras de condutas gravemente 

prexudiciais para a convivencia.  

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

impoñer logo da tramitación do procedemento disciplinario regulado neste artigo.  

2. Corresponde acordar a incoación do procedemento á persoa titular da dirección do Centro 

docente, por propia iniciativa, por petición motivada do profesorado ou do titor do alumno ou da persoa 

que ocupe a xefatura de estudos ou persoa que exerza funcións equivalentes nos Centros concertados, 

ou logo da denuncia doutros membros da comunidade educativa.  

3. A incoación do procedemento notificarase ós pais ou titores da alumna ou alumno, ou a este 

se é maior de idade, con indicación da conduta que o motiva, as correccións que poden corresponder e 

o nome do profesor que actuará como persoa instrutora. Así mesmo, poderá comunicarse á inspección 

educativa.  
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4. No propio acordo de incoación ou en calquera momento da tramitación do procedemento, a 

persoa titular da dirección do Centro pode adoptar motivadamente, por iniciativa propia ou por instancia 

do instrutor, como medidas provisionais o cambio temporal de grupo do alumno ou a suspensión do 

dereito de asistencia ao Centro ou a determinadas clases ou actividades, por un período non superior a 

cinco días lectivos. A adopción de medidas provisionais notificarase ás familias do alumno, ou a este se 

é maior de idade.  

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

resolución e dará audiencia ó alumno e, se é menor de idade ós pais ou titores, convocándoos a unha 

comparecencia en horario lectivo na que poderán acceder a todo o actuado e da cal se estenderá acta. 

No caso de incomparecencia inxustificada, o trámite de audiencia terase por realizado para todos os 

efectos legais, sen prexuízo do previsto no artigo 27 da lei 4/2001, 30 de xuño.  

6. Realizado o trámite de audiencia, a persoa titular da dirección do centro ditará resolución 

motivada que se pronunciará sobre a conduta do alumno e imporá, se é o caso, a correspondente 

corrección, así como a obriga de reparar os danos producidos nos termos previstos polo artigo 13 da lei 

4/2001, 30 de xuño.  

7. A resolución notificarase ó pais ou titores do alumno, ou a este se é maior de idade, nun 

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

incoación do procedemento, e comunicarase á inspección educativa.  

8. A resolución da persoa titular da dirección do Centro pon fin á vía administrativa e será 

inmediatamente executiva. Contra a resolución da persoa titular da dirección do Centro cabe instar a 

revisión ante o Consello Escolar no prazo de dez días lectivos nos termos previstos na liña f) do artigo 

127 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación ( Coñecer a resolución de conflitos disciplinarios 

e velar porque se ateñan á normativa vixente. Cando as medidas disciplinarias adoptadas polo director 

correspondan a condutas do alumnado que prexudiquen gravemente a convivencia do centro, o Consello 

Escolar, a instancia de pais ou titores, poderá revisar a decisión adoptada e propoñer, no seu caso, as 

medidas oportunas). 

 

-Tamén se considerarán graves as seguintes conductas, nas que  o Xefe de Estudos e o 

Coordinador poderán aplicar calquera das correccións establecidas a excepción da suspensión do dereito 

de asistencia ao Centro que unicamente a poderá decidir o Director.  

1. A acumulación de tres faltas leves nun mes.  

2. Os actos de indisciplina ou ofensa graves contra membros da Comunidade Educativa.  

3. As agresións físicas intencionadas como golpes, patadas, lanzamento de obxectos, 

empuxóns, de xeito illado e que non causen lesións.  
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4. A falta tipificada como leve, se concorren as circunstancias de colectividade e/ou publicidade 

intencionada.  

5. A falsificación de documentos.  

6. Fumar no Centro.  

7. Causar, por neglixencia ou por uso indebido, danos graves nos locais, material ou 

documentos do Centro, nas pertenzas doutros membros da Comunidade Educativa ou noutras 

instalacións visitadas durante as actividades extraescolares ou complementarias organizadas polo 

Centro.  

8. Abandonar inxustificadamente o Centro durante os períodos lectivos, incluído os recreos.  

 

O Xefe de estudos, de acordo co Coordinador e os profesores implicados deberán deixar 

constancia das mesmas mediante amoestación escrita de falta grave.  

Todas as correccións a aplicar como consecuencia da comisión de faltas graves estableceranse 

unha vez oídos o alumno, o seu titor e, no seu caso, os profesores afectados.  

Das faltas graves cometidas e das sancións derivadas da súa comisión para ser corrixidas, haberá 

de informarse por escrito aos pais dos alumnos.  

 

Para corrixir estas faltas poderán aplicarse as seguintes sancións:  

Realización de tarefas. Estas deberán contribuír á mellora e o desenvolvemento das actividades 

do Centro ou estarán dirixidas a reparar os danos causados en instalacións, material ou pertenzas doutros 

membros da Comunidade.  

Reposición ou pagamento de materiais danados. Cando o dano nas instalacións, materiais ou 

pertenzas persoais impliquen a reparación ou a súa adquisición, o alumno farase cargo dos gastos 

derivados.  

Suspensión do dereito a participar en actividades complementarias. Dependendo da 

gravidade da conduta, a corrección afectará a unha ou máis actividades .  

Cambio de grupo do alumno. A duración deste cambio será acordada polo Xefe de Estudos, o 

Coordinador de Ciclo e os Titores.  

Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases. Esta suspensión non superará as 

tres clases e durante este tempo, o alumno deberá realizar os deberes ou traballos que se determinen 

para evitar a interrupción no seu proceso formativo.  

Realización de traballos específicos en horario non lectivo. Estes traballos gardarán relación 

directa coa falta cometida ou os previstos no programa de Habilidades Sociais.  
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Suspensión do dereito de asistencia ao Centro. Esta corrección non superará os tres días e 

durante este período o alumno deberá realizar os deberes ou traballos que os profesores do seu grupo 

determinarán para evitar a interrupción no proceso formativo.  

Privación do dereito á avaliación continua nunha materia. Cando as faltas de asistencia 

alcancen o 25% das clases dunha materia, o alumno poderá perder este dereito. Neste caso, para ser 

avaliado deberá someterse ás probas que cada Departamento Didáctico estableza.  

Amoestación escrita: O Titor, de acordo co Coordinador de Ciclo e o Xefe de estudos, informa 

por escrito aos pais, sobre a falta cometida polo alumno, utilizando o modelo preparado para estes casos.  

 

A)CONDUCTAS LEVES CONTRARIAS Á CONVIVENCIA  

O Titor e o Profesor poderán aplicar calquera das correccións establecidas pola comisión de 

faltas leves.  

1. Cinco faltas de puntualidade sen xustificar ao longo dun mes.  

2. deterioro non grave das dependencias do Centro, do seu material ou dos obxectos e pertenzas 

da Comunidade Educativa causada intencionadamente. Enténdese por deterioro non grave o que non 

impide o normal uso do obxecto deteriorado.  

3. Permanecer na aula ou nos corredores durante o recreo.  

4. Permanecer de xeito inxustificado en corredores diferentes a onde estea situada a súa aula.  

5. Botar obxectos ao chan en calquera dependencia do Centro ou cara ó exterior.  

6. Pintar, escribir ou ensuciar levemente as paredes ou o mobiliario do Centro, sen que aparezan 

expresións groseiras ou irrespectuosas.  

7. Utilizar aparatos reprodutores, teléfonos móbiles, alarmas sonoras e outros obxectos que 

perturben o curso normal das clases.  

8. Comer e mastigar gomas de mascar en clase.  

9. A actitude indiferente cara ás actividades do proceso de ensino-aprendizaxe mantida nunha 

ou varias materias durante unhas semana ou máis tempo.  

10. Ignorar as chamadas de atención do persoal docente e non docente do Centro.  

11. Non dispoñer do material necesario para a súa aprendizaxe tras ser requirido verbalmente 

polo profesor.  

12. Ofender, insultar ou desacreditar levemente algún compañeiro.  

13. Facer comentarios despectivos ou ofensivos respecto ás materias, tarefas ou actividades 

encomendadas.  

14. Unha falta inxustificada de asistencia ao Centro.  
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Medidas correctoras das condutas leves para a convivencia.  

Amoestacións verbais: Consistirán en avisos verbais ou en chamadas de atención sobre a 

conduta constitutiva de falta do alumno; na medida do posible intentarase que sexa privada.  

Aviso aos pais: comunicar aos pais, a través da axenda, telefonicamente, entrevista persoal, 

plataforma…  

Amoestación escrita: O Titor, de acordo co Coordinador de Ciclo informa por escrito aos pais, 

sobre a falta cometida polo alumno, utilizando o modelo preparado para estes casos. As amoestacións 

por escrito serán acumulables e tres constituirán falta grave.  

Comparecencia ante o Coordinador de Ciclo: O profesor pedirá ao alumno que se presente 

ante o Coordinador e lle comente por que foi enviado a el. En caso de non se atopar dispoñible o 

Coordinador a comparecencia poderá realizarse ante o Xefe de Estudos.  

Privación do recreo. Esta corrección realizarase onde o profesor corrector determine e 

responsabilizarase dela. O profesor mandará ao alumno que realice un traballo durante este período do 

recreo. En ningún caso superará os tres días por cada falta.  

Realización de traballos. Procurarase que estes traballos garden relación co tipo de conduta 

que se desexa corrixir. En xeral, a realización de traballos usarase polos profesores como sanción para 

os alumnos que cometan as faltas na súa clase e preferiblemente para faltas de tipo académico.  

Suspensión do dereito a participar nunha actividade complementaria ou extraescolar puntual.  

Realizar as actividades de Habilidades Sociais propostas polo Departamento de Orientación.  

 

 PRESCRIPCIÓN de medidas correctoras (art. 56). 

1.- Prescrición das condutas.  

 As condutas gravemente prexudiciais para a convivencia prescriben aos catro meses.  

 As condutas leves contrarias á convivencia prescriben ao mes.  

 

 O prazo de prescrición comezará a contarse desde o día en que a conduta se leve a cabo, salvo 

cando se trate dunha conduta continuada, caso no que o prazo de prescrición non se empezará a computar 

mentres aquela non cese.  

 

No caso das condutas gravemente prexudiciais para a convivencia, interromperá a prescrición a 

iniciación, con coñecemento do interesado ou da interesada, do procedemento para a corrección da 

conduta, e continuarase o cómputo do prazo de prescrición para o caso de producirse a caducidade do 

procedemento.  
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2.- Prescrición das medidas correctoras.  

As medidas correctoras das condutas gravemente prexudiciais para a convivencia nos Centros 

docentes previstas nesta sección prescriben ao ano da firmeza en vía administrativa da resolución que 

as impón.  

As medidas correctoras das condutas leves contrarias á convivencia prescriben aos catro meses 

da súa imposición.  

 

6- NORMAS DE FUNCIONAMENTO DA COMISIÓN DE CONVIVENCIA: 

PERIODICIDAD DE REUNIÓNS, MEMBROS, AULA DE CONVIVENCIA INCLUSIVA, 

ESCOLA DE PAIS… 

Falamos neste punto de dos comisións de convivencia: unha é a formada polos membros do 

consello escolar e outra é a formada por profesores de todas as etapas.  

A 1ª á que nos referimos existe no seno do Consello  Escolar. Reúnese 3 veces no curso. As súas 

funcións se recollen no inicio deste documento, no punto no que se fala dos axentes implicados; 

determina o clima, os obxectivos, supervisa a posta en marcha do plan, vela polo seu cumprimento, etc. 

A 2ª reúnese 4 veces no curso. Na 1ª reunión elabórase o cronograma de accións concretas para 

cada curso. Na 2ª e 3 reunión planificase a “Semana da Convivencia”. Na 4ª reunión avalíase e elabórase 

a memoria e as propostas de mellora. Esta comisión está presidida por a xefa de estudos, e os seus 

membros son: director, membros do ED, profesores de tódalas etapas.  

 

7- MECANISMOS DE COLABORACIÓN INTERNA E CON FAMILIAS 

É unha característica propio do funcionamento do centro a coordinación en horizontal e vertical 

entre tódolos equipos, a familiaridade no trato, a fluidez na comunicación. Todo o profesorado participa 

na elaboración de normas, a organización e porta en marcha de accións. Cando se produce un conflito 

ou unha falta disciplinaria o 1º paso é o diálogo entre as persoas implicadas; nun 2º nivel fanse partícipes 

oralmente e mediante recollida de incidencias, o titor, coordinador e xefe de estudos. Dependendo do 

ocorrido acódese a sanción, mediación, conciliación, etc. En todo momento se lle da prioridade á 

información, colaboración e participación coas familias.  

 

8-  ESTRATEXIAS DE DIFUSIÓN DO PLAN 

Campañas de sensibilización web do centro, información nas reunións de principio de curso, 

exposicións de normas nas aulas, no caderno do profesor, nos claustros, etc.  
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9- PROCESOS DE SEGUIMENTO, AVALIACIÓN E MELLORA  

Fanse seguimentos e avaliación de Plan a través das reunións dos diferentes equipos de traballo, 

dos cuestionarios de avaliación trimestral que realizan os titores cos alumnos de 5º de EP a 2ºBach. e 

que entregan á xefa de estudos, e nas memorias finais de curso. As propostas de melloras recóllense na 

memoria e se estudan na derradeira reunión de curso do ED.  

 

10- ACCIÓNS CONCRETAS, RECURSOS, METODOLOXÍA:  

As accións que se relacionan son as que se realizan de maneira sistemática tódolos cursos. A 

estas habería que engadirlle as propias de cada curso académico que se recollen nos documentos da 

Carpeta de Convivencia na Xefatura de estudos.  

 

Acollida de alumnos.  

Responsable: Equipo Directivo, titores e profesores  

Recursos: Carteis de benvida, listas de clase…  

Metodoloxía: O primeiro día distribúese aos alumnos por clases. O titor facilita o horario e o 

nome dos profesores que impartirán clase no grupo. Preséntase o Obxectivo xeral aos alumnos.  

Asígnase aos alumnos novos no Centro, un ou dous alumnos do colexio para que lles ensinen o 

colexio e os acompañen durante os primeiros meses.  

Espazos: Aulas, Igrexa, Salón de actos.  

Temporalización: Primeiro mes de clase  

 

Dar a coñecer o obxectivo do Centro para o curso que comeza  

Responsable: Dpto. de Pastoral e todos os profesores do Centro.  

Recursos: Material impreso, TIC.  

Metodoloxía: En todas as etapas se realizan carteis que se expoñen tanto nos corredores como 

nas clases que fan referencia ao obxectivo.  

Cos alumnos da ESO e Bacharelato realízase ademais unha xornada de convivencia, co 

propósito de presentar o obxectivo. Este día realízase unha convivencia por niveis fóra do Centro, para 

fomentar as relacións nun ambiente distendido entre os membros do grupo-aula.  

En Primaria faise unha celebración para presentarlles o obxectivo do curso.  

Ao longo do curso fanse mais convivencias para seguir traballando no obxectivo.  

Espazos: Aulas, corredores, exterior.  

Temporalización: finais de setembro.  
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Presentación do Plan de convivencia ao principio de cada curso aos pais, alumnos e 

profesores.  

Responsables: Comisión de convivencia do Centro, Equipo Directivo, e titores.  

Recursos: Material impreso co máis significativo do Plan de Convivencia e as Normas de 

Convivencia.  

Metodoloxía: Coméntanse cos alumnos nunha titoría as normas de convivencia e as principais 

medidas destacadas no Plan de Convivencia do Centro para o curso. As Normas de Convivencia 

quedarán expostas nas clases.  

Na reunión cos pais de principio de curso expóñense as principais normas de convivencia. 

Ademais recóllense no caderno co "proxecto educativo" que se entrega na devandita reunión. 

Na web do colexio tamén pódese consultar un resumo do Plan de convivencia do Centro.  

A difusión do Plan de convivencia é tamén unha actividade recollida no PAT. 

Espazos: Salón de vídeo e aulas.  

Temporalización: primeiro trimestre.  

 

Marcha ASPANAEX  

Responsables: Departamento de Pastoral  

Recursos: Información transmitida por ASPANAEX como carteis ou charlas aos alumnos. 

Metodoloxía: Os titores sensibilizan sobre a integración das persoas con problemas de 

minusvalías físicas e psíquicas. Anímase á participación na marcha celebrada pola cidade e a recollida 

de fondos para axudar á asociación mediante o carné que se lles entrega.  

Espazos físicos: Aulas e percorrido polas rúas da cidade.  

Temporalización: Primeiro domingo de Outubro  

 

Celebración do día da Paz  

Responsables: Titores e Departamento de Pastoral.  

Recursos: Documentos escritos e audiovisuais que falen da paz e da non violencia.  

Metodoloxía: Traballo na titoría de preparación de materiais para o momento da celebración. O 

día 30 de xaneiro realización dalgunha actividade simbólica por parte de todo o colexio. 

Espazos físicos: Aulas de titoría e o Centro.  

Temporalización: última semana de xaneiro.  

 

Celebración do Xaxún Voluntario  

Responsables: Titores e Departamento de Pastoral.  

Recursos: Documentos escritos e audiovisuais que falen da fame e das desigualdades no mundo.  
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Metodoloxía: Traballo na titoría de preparación de materiais para o momento da celebración. 

Na segunda quenda de febreiro, realización dalgunha actividade simbólica por parte de todo o colexio.  

Espazos físicos: Aulas de titoría e todo o  Centro.  

Temporalización: na segunda quenda de febreiro.  

 

Taller de mediación  

Responsables: Equipo Directivo e Departamento de Orientación  

Recursos: protocolos elaborados para por en marcha o taller, documentos audiovisuais para a 

difusión e sensibilización co taller. 

Metodoloxía: Elaboración dun protocolo ou procedemento onde se describe como aplicar a 

mediación como recurso para a resolución dalgúns conflitos. Creación de condicións materiais para que 

se poidan realizar as mediacións. Difusión entre os profesores e alumnos sobre a utilización da 

mediación como recurso.  

Espazos físicos: O Centro.  

Temporalización: todo o curso.  

 

Elaboración de normas de convivencia e medidas correctoras propias para cada clase, 

sempre dentro do marco das normas de Convivencia do Centro. Seguimento trimestral dos acordos 

tomados polo grupo-clase.  

 

Campañas de pastoral de recollida de alimentos e roupa, celebración de eucaristías e 

actividades relacionadas co ideario do centro.  

 

 Semana da familia para infantil e primaria no mes de febreiro, onde organízanse 

actividades dinámicas nas que participarán os pais conxuntamente cos nenos. 

 

cia, no mes de setembro con accións deseñadas para 

crear un bo clima de convivencia en todo o colexio.  

 

vencia no servidor de calidade da web, con documentos de consulta, 

protocolos de actuación, modelo de reflexión individual e grupal, consellos para xestionar a 

conflitividade, modelo de avaliación da convivencia no aula, tarxeta de seguimento, contrato de 

compromiso, vídeos e materiais de apoio, resumos de protocolos de acoso e de absentismo.  
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ANDO UN ALUMNO UTILIZA NO COLEXIO UN MÓBIL 

Tal como se recolle no Plan de Convivencia da Xunta, e como se desenrola no noso Plan de 

Convivencia, está prohibido o uso do móbil no colexio. Para que todos actuemos da mesma maneira 

debemos ter en conta o seguinte acordado nas reunións de profesores. 

Ó chegar ó colexio, no 1/4 de hora da maña, os titores deben recordar os alumnos que os móbiles 

deben estar APAGADOS; se os alumnos os teñen acendido deben apagalos nese momento. 

A 3ª vez que un alumno teña o móbil acendido, transgredindo  a norma anterior, aínda que no 

faga uso del, se lle pedirá que o entregue. 

Cando un alumno estea facendo en clase, recreo, corredoiro ... uso do móbil (chamar, recibir, 

whatsapp, vídeo, foto, etc.) o profesor (calquera profesor) debe pedir o alumno que entregue o móbil; o 

profesor o entregará ó titor e este o depositará en portería. (De no estar o titor, o profesor  deixará o 

móbil en portería). 

O alumno TEN A OBRIGA de entregar o móbil a un profesor; de no facelo tomaríanse medidas 

disciplinarias. 

Comunicáselle ó titor, e este ós pais do alumno. Os pais poden recoller o móbil ó finalizar a 

xornada escolar. Se os pais non o recolleran, devolveráselle o móbil ó alumnos o venres a mediodía. 

Este será o modo xeneral en que debemos actuar. Como é lóxico, aínda que todos apliquemos a 

mesma norma, as circunstancias que concorran serán diferentes: non é o mesmo mirar a hora que facer 

unha foto, non é o mesmo que sone unha alarma que empregalo nun exame para copiar... a primeira vez 

ou u alumno reincidinte... Cada profesor aplicará cada norma con sentido común, firmeza e evitando a 

crispación e tensión que se produce cando fai unha infracción..  
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ANEXO I: PROTOCOLO DE ACOSO ESCOLAR 

1. Concepto de acoso escolar 

Cando falamos de "acoso escolar" estámonos referindo a situacións nas que un ou máis 

alumnos/ás perseguen e intimidan outro ou outra -vítima- a través de insultos, rumores, vexacións, 

illamento social, alcumes, agresións físicas, ameazas e coaccións... podendo desenvolverse ao longo de 

meses e mesmo anos, sendo as súas consecuencias certamente devastadoras, sobre todo para a vítima 

pero tamén para os espectadores e para o propio agresor ou agresora. 

Para referirse a estas situacións de acoso, intimidación e victimización entre iguais, na literatura 

especializada é frecuente encontrar tamén o termo inglés "acoso escolar". Polo tanto, referímonos ao 

mesmo cando falamos de acoso escolar, maltrato entre iguais ou "acoso escolar". 

 

O primeiro en definir este fenómeno foi Dan Olweus, profesor de psicoloxía da Universidade 

de Bergen (Noruega 1998), para quen a vitimización ou "maltrato por abuso entre iguais", é unha 

conduta de persecución física e/ou psicolóxica que realiza o alumno ou alumna contra outro ou outra, 

ao que elixe como vítima de repetidos ataques. Está acción, negativa e intencionada, sitúa as vítimas en 

posicións das que dificilmente poden saír polos seus propios medios. A continuidade destas "relacións" 

provoca nas vítimas efectos claramente negativos: descenso na súa autoestima, estados de ansiedade e 

mesmo cadros depresivos, o que dificulta a súa integración no medio escolar e o desenvolvemento 

normal das aprendizaxes. 

Elementos presentes no acoso escolar ou "acoso escolar": 

- Desexo inicial obsesivo e non inhibido de inflixir dano, dirixido contra alguén indefenso/a. 

- O desexo materialízase nunha acción. 

- Alguén resulta danado/a. A intensidade e a gravidade do dano dependen da vulnerabilidade 

das persoas. 

- O maltrato diríxese contra alguén menos poderoso/a, ben sexa porque existe desigualdade 

física ou psicolóxica entre vítimas e actores, ou ben porque estes últimos actúan en grupo. 

- O maltrato carece de xustificación. 

- Ten lugar de modo reiterado. Esta expectativa de repetición interminable por parte da vítima 

é o que lle dá a súa natureza opresiva e temible. 

- Prodúcese con pracer manifesto. O agresor/a goza coa submisión da persoa máis débil.  

 

2. Identificación do acoso escolar 

O maltrato entre iguais é un problema que acontece no ámbito social en xeral. A intimidación 

dos agresores e agresoras acontece en contextos sociais nos que docentes e familias, poucas veces están 
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ao tanto da súa existencia e os demais nenos/ás non queren involucrarse ou simplemente non saben 

como axudar. 

Dada esta situación, unha intervención efectiva debe involucrar a toda a comunidade escolar. O 

maltrato entre iguais é un problema serio que pode afectar dramaticamente a habilidade dos escolares a 

progresar académica e socialmente. Requírese, pois, un plan de intervención que involucre a alumnado, 

familia e docentes para asegurar que a totalidade do alumnado poida aprender nun lugar seguro e sen 

medo. 

Formas de acoso escolar 

O maltrato entre compañeiros e compañeiras pode aparecer de forma moi diversa. Non soamente 

se manifesta a través de malleiras ou agresións físicas, con frecuencia preséntase como un conxunto de 

intimidacións de diferente índole que deixan ao agredido/a sen resposta. Estas son algunhas desas 

condutas intimidatorias 

- Maltrato verbal: 

Son insultos, alcumes, falar mal de alguén ou difamar, sementar rumores ou contos. 

- Intimidacións psicolóxicas: 

Trátase de ameazas para provocar medo, lograr algún obxecto ou diñeiro e tamén para obrigar 

a facer cousas contra a súa vontade, chantaxe e burlas públicas, pintadas alusivas, notas, cartas, 

mensaxes a móbiles e correos electrónicos ameazantes. 

- Maltrato físico  

- Directo: Malleiras, lesións con diferentes obxectos, agresións en forma de patadas.... 

- Indirecto: Roubo e estrago de material escolar, roupa e outros obxectos persoais. 

- Illamento social: 

Ignorar e non dirixir a palabra, impedir a participación co resto do grupo, coaccionar amigos e 

amigas da vítima para que non interactuar con esta. Rexeitamento a sentarse ao seu lado na aula. 

 

A. Onde se producen 

Se é no propio centro escolar: Corredores (cambio de clases),baños, vestiarios, entradas e saídas, 

comedor, transporte escolar e en lugares apartados do patio de recreo. 

Se é fóra do centro: Nas inmediacións do propio centro escolar e de camiño á casa do acosado/a.  
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B. ¿Quen participan? 

Agresores/as Vítimas Espectadores/as 

- Fisicamente forte. 

- Necesita dominar, ter poder, 

sentirse superior. 

- Forte temperamento, 

facilmente enoxable. 

- Impulsivo/a 

- Baixa tolerancia á 

frustración. 

- Desafiante e agresivo/a cara 

os adultos. 

- Non soen mostrarse 

ansiosos/as ni inseguros/as. 

- Comportamentos antisociais 

temperas. 

- Pouco populares entre os seus 

compañeiros e compañeiras, so 

algúns/as lles seguen. 

- Actitude negativa cara a 

escola. 

Factores de risco: 

- Vulnerabilidade psicolóxica e 

biolóxica. 

- Experiencias previas 

negativas 

- Pouco populares no centro 

escolar. 

- Pouca facilidade para falar de 

si mesmos 

- Estratexias de afrontamento 

inadecuadas: illamento e 

resignación. 

Indicadores: 

- A miúdo sos, excluídos/as do 

grupo. 

- Repetidamente 

ridiculizados/as, degradados/as, 

con alcumes. 

- Escasa habilidade para os 

xogos e deportes. 

- Dificultade para falar en 

clase, inseguros e 

inseguras. 

- Tristeza, inquietude, 

ansiedade 

- Deterioro no interese pola 

escola 

- Autoconcepto negativo. 

- Mostran hematoma, 

rabuñaduras, feridas... 

Alumnado que: 

- Tolera o maltrato con 

inhibición. 

- Coñecer ben ó agresor/a, á 

vítima, o lugar e os feitos... 

pero calan. 

- O espectador/a do abuso pode 

verse moralmente implicado/a 

cando impera a lei do silencio e 

participa de certas normas e 

falsas convencións referidas á 

necesidade de calar. 

Profesorado e familias que: 

Non dan importancia a sinais 

claras de alerta, tendendo a 

inhibirse ante a resolución do 

conflito. 

*Non é un perfil homoxéneo, 

tamén poden darse en alumnos 

e alumnas de éxito académico 

que provocan envexas entre os 

seus compañeiros/as. 

 

C. ¿Que consecuencias ten? 

Para o maltratado/a: 

- Se sinte solo/a, infeliz, atemorizado/a, perde autoestima e a confianza en si mesmo e nos 

demais. 

- Pode chegar a sufrir problemas de saúde somática e emocional en graos variables: nalgúns 

casos ansiedade e /ou depresión... 

- Fobia a ir ao centro escolar 

- Reaccións agresivas e intentos de suicidio. 

- O feito supón unha perda de liberdade e dereitos do alumno/a que limita o seu 

desenvolvemento persoal. 
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Para o maltratador/a: 

- A súa actitude e conduta son a antesala de futuros feitos delituosos. As ameazas e as agresións 

físicas de feito xa sono e poden ser denunciable. 

- Instaura unha crenza en si mesmo ou en se mesma e no seu ámbito de que se pode lograr poder 

e liderado mediante a violencia, a prepotencia e a submisión doutros/ás. 

- É probable que quen foi agresor/a, na súa infancia/xuventude perpetúe condutas agresivas e 

violentas nas relacións adultas. 

Para a comunidade escolar: 

- Os espectadores ou espectadoras acabarán valorando a agresividade e a violencia como forma 

de éxito social. 

- Os espectadores ou espectadoras sofren un proceso de falta de sensibilización ante os 

continuados episodios de sufrimento que están a contemplar. 

- Todo o ámbito social sofre unha sensación de indefensión e de incapacidade de reacción 

similar á da vítima.  

 

3. ¿Como debe actuar o profesor? 

Con quen sufre o acoso: 

- Escoitar e  crer o que conta quen padece o acoso. 

- Poñerse no lugar da persoa que sofre o acoso. 

- Coñecer os seus sentimentos sobre a situación que sofre. 

- Fomentar sentimentos de esperanza sobre a situación e manifestarlle que se lle axudará. 

- Manter a confidencialidade. 

- Axudar no proceso de reparación do dano e do perdón. 

- Vixiar para que non se repitan esas situacións. 

- Nomear a unha profesora ou profesor para garantir o acompañamento, titor ou titora afectiva... 

 

Coa familia quen sofre o acoso 

- Tranquilizar. 

- Apoiar (deben sentir o acompañamento do profesorado, evitando que sintan impotencia ou 

indefensión). 

- Poñerse no lugar da familia da persoa que padece esta situación. 

- Convencer sobre as medidas máis axeitadas para a situación. 

- Informar as familias da existencia de: 

- Dispositivos de axuda. 

- Pautas de intervención familiar. 
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- Medidas para deter a situación de acoso dentro e fóra do centro. 

- Transmitir que a responsabilidade de deter a situación de acoso é colectiva (profesorado, 

familia, alumnas e alumnos, outros profesionais). 

- Manter a comunicación sobre as medidas que se van adoptando e os seus resultados. 

- Atenuar os sentimentos de culpa sobre a situación e non fomentar a carga de 

responsabilidades (nin cara aos integrantes desa familia nin cara á persoa que exerce a violencia e a súa 

familia). 

 

Coas familias que acosan: 

- Manter actitude de escoita. 

- Non culpabilizar nin xulgar. 

- Solicitar colaboración para frear o acoso. 

- Pedir confidencialidade entre as familias e coa súa filla ou fillo. 

- Non promover o castigo. 

- Explicarlles as medidas que se van aplicar no centro con cada unha das partes. 

- Pedirlles que se poñan no lugar da familia de quen sofre o acoso. 

- Informar a familia periodicamente dos resultados e das medidas que se adoptan. 

- Vixilancia polo profesorado á entrada e saída do centro e nos lugares onde adoita acontecer 

o acoso. 

- Acompañamento de cada alumna ou alumno que sofre, por varias compañeiras ou 

compañeiros da súa confianza, durante dous ou tres semanas ou ata que desapareza o sufrimento, en 

cada un dos cambios de clase, cando se vaia ao baño, no recreo, á entrada e saída do centro, no 

transporte...  

 

4. Protocolo de actuación ante o acoso escolar 

4.1. ¿Que facer cando un alumno/a se sinte vítima de acoso escolar, ou ben a familia, o 

profesorado o algún compañeiro/a detecta una situación deste tipo?  

O primeiro paso será comunicar a situación de acoso no centro escolar, ante: 

- Un profesor ou profesora co que poida existir máis confianza. 

- O Titor/a 

- O Departamento de Orientación. 

- O Equipo Directivo. 

Calquera membro da comunidade educativa que saiba sobre unha situación de acoso escolar, 

deberá poñelo en coñecemento da dirección do centro, xa sexa por escrito ou de forma verbal solicitando 

unha entrevista. Se decide facelo por escrito dispoñerá dun modelo para facelo efectivo. 
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4.2. ¿Como actuar no centro educativo ante unha denuncia de acoso escolar? 

A) Cando a denuncia realizouse no propio centro educativo: 

Actuacións 

Fase primeira: 

Director do centro ou persoa en quen delegue, deberá, axudándose da "Folla de recollida de 

información" que se inclúe nestas orientacións: 

1. Citar e recibir a familia ao alumno/a acosado/a en entrevista individual para coñecer o alcance 

do problema. 

2. Citar e recibir a familia ao alumno/a acosador/a, así como ao resto de implicados en entrevista 

individual para coñecer o alcance do problema. 

3. Convocar o Equipo Docente, o Departamento de Orientación e/ou a Comisión de Convivencia 

para expoñer o caso e consultar ou pedir orientacións consensuadas sobre as medidas a tomar en cada 

caso. 

4. Solicitar o apoio técnico do Orientador/a do centro para a intervención ante determinados 

casos, valorando a posible colaboración do Equipo de Orientación Específico (alteracións do 

comportamento) o suposto de que as actuacións previstas non desen o resultado desexado e se 

considerase conveniente unha intervención máis específica e especializada. 

5. Informar ao servizo de Inspección. 

6. O Equipo Directivo deberá coñecer, tamén a obriga de toda persoa ou autoridade de 

comunicar á autoridade ou os seus axentes, as situacións de risco que poidan afectar a un menor sen 

prexuízo de prestarlle o auxilio inmediato que precise. Para estes efectos, unha situación de acoso 

continuado non pode senón considerarse situación de risco e deberá ser comunicada á Fiscalía de 

Menores. 

7. Informar as familias: Cando existan evidencias claras de supostos feitos delituosos, 

informásese as familias implicadas da comunicación que, no seu caso se realice a Fiscalía. 

- Familia da vítima: Será informada dos pasos a seguir na xestión do conflito. 

Cando existan evidencias claras de supostos feitos delituosos, informarase a familia sobre a 

posibilidade, legalmente establecida, de denunciar os feitos, se estes fosen constitutivos de delito. 

- Familia do agresor/a ou agresores/ás: Tamén será informada dos pasos a seguir na xestión do 

conflito e solicitarase a súa implicación para a solución deste. 

Cando existan evidencias claras de supostos feitos delituosos, informarase a familia sobre as 

actuacións legais que competen ao centro educativo. 

Os pais e/ou nais dos alumnos implicados deberán saber tamén que cando existan evidencias 

claras de que algún dos menores implicados concorrese nalgunha das situacións asociadas ao 
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incumprimento ou ao inadecuado exercicio da patria potestade, o centro educativo, o poñerá en 

coñecemento dos Servizos de Protección do Menor. 

Antes de tomar calquera medida, é necesario contrastar a información procedente de varias 

fontes: observación directa e vixilancia, profesorado, alumnado e familias. Para cada situación deberá 

ser valorada a necesidade de recorrer a diferentes métodos, sempre esixindo un alto grao de 

confidencialidade. 

Faise necesaria unha intervención rápida, urxente e efectiva. Tamén o proceso deberá realizarse 

coa debida discreción pois o contrario podería xerar máis violencia e crispación. 

Tamén pode haber informes procedentes doutros servizos externos ao centro. 

Para facilitar todo o proceso de recollida de información utilizarase un modelo de "Folla de 

recollida de información". 
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FOLLA DE RECOLLDA DE INFORMACIÓN: 

A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

Centro:........................................................................................................................................................ 

Dirección: …............................................................................................................................................... 

Tlf.: …......................................................................................................................................................... 

Alumno/a vítima: ..................................................................... Curso: .........................Idade: ................... 

Alumno/a agresor/a 1º: ............................................................ Curso: .........................Idade: ................... 

Alumno/a agresor/a 2º: ............................................................ Curso: .........................Idade: ................... 

Alumno/a agresor/a 3º: ............................................................ Curso: .........................Idade: ................... 

 

B. ORIXE DA SOLICITUDE: 

Familia 

Alumno/a  

Titor/a  

Profesorado  

Inspección Fiscalía  

Outros. 

C. RECOLLIDA DE INFORMACIÓN: 

C.1. Tipo de agresión: 

Verbal: 

- Insultos: ................................................................................................................................................. 

- Alcumes : .............................................................................................................................................. 

- Ameazas: ............................................................................................................................................... 

- Chantaxes: ............................................................................................................................................. 

Física: 

- Golpes: .................................................................................................................................................. 

- Rotura de materiais: ............................................................................................................................... 

- Vexacións: ............................................................................................................................................. 

- Acoso sexual: ........................................................................................................................................ 

Social: 

- Rexeitamento: ....................................................................................................................................... 

- Illamento (facer o baleiro): .................................................................................................................... 

Psicolóxica: 

- Humillacións: ........................................................................................................................................ 

- Ridiculizar: ............................................................................................................................................ 
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- Rumores: ............................................................................................................................................... 

- Mensaxes telefónicos, correos, pintadas...: ............................................................................................ 

C.2. Espazos onde se produce o maltrato: 

Aula: 

.................................................................................................................................................................... 

corredoiros (cambio de clases): .................................................................................................................. 

Baños: ......................................................................................................................................................... 

Vestiarios: .................................................................................................................................................. 

Entradas e saídas: ........................................................................................................................................ 

Comedor: .................................................................................................................................................... 

Autobús/transporte escolar: ........................................................................................................................ 

Fora do centro: ............................................................................................................................................ 

Outros: ........................................................................................................................................................ 

C.3. Feitos observados: 

Conduta observada: .................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

Data: ........................................................................................................................................................... 

Localización: .............................................................................................................................................. 

Observador/a: ............................................................................................................................................. 

Conduta observada: .................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

Data: ........................................................................................................................................................... 

Localización: .............................................................................................................................................. 

Observador/a: ............................................................................................................................................. 
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Fase segunda: 

Análise da información e medidas a adoptar. 

A Comisión de convivencia e o Orientador, convocadas polo Director ou persoa en quen delegue 

e axudados da folla de recollida de información, para facilitar unha análise ordenada de cada caso, 

decidirá as posibles medidas a aplicar, de acordo con no Regulamento de Réxime Interno (RRI) do 

centro. Non obstante suxírense.  

MEDIDAS: 

De protección á vítima: Entre outras podemos suxerir: 

- Vixilancia específica de acosador/a o acosadores/as e acosado/a. 

- Titoría individualizada dos implicados/as. 

- Solicitar a colaboración familiar para a vixilancia e o control dos seus fillos. 

- Cambio de grupo 

- Pautas de auto-protección á vítima. 

- Outras: 

Medidas correctoras co agresor/a o agresores: 

Entre outras que poida decidir o centro e en función da gravidade dos feitos: 

A realizar dende o equipo directivo e xefatura de estudios: 

- Realización dun seguimento diario por parte do equipo directivo durante dous ou tres 

semanas do alumno ou da alumna que sofre acoso e dos que estean implicado. 

- Amoestación privada por Xefatura de Estudos. 

- Comparecencia ante a Xefatura de Estudos de forma puntual ou periódica. 

- Cambio de grupo do agresor ou agresores. 

- Suspensión do dereito a participar en actividades complementarias e extraescolares 

- Suspensión do dereito de asistencia ao centro atendendo ao establecido no RRI 

- Apertura de expediente disciplinario. 

- Solicitar a colaboración familiar para a vixilancia e control dos seus fillos e fillas 

 

A realizar dende a titoría: 

- Derivación do caso ao orientador, se fose necesario para elaborar informe escrito para 

entregar a familia, no caso que fora necesario a intervención de persoal médico de pediatría ou de 

medicina familiar (de cabeceira) para o traslado ao alumnado correspondente á Unidade de Saúde 

Mental, aos Servizos Sociais... 

- Elección de dous ou máis axudantes de grupo que poidan contribuír a que non se repitan esas 

situacións, de modo que o alumnado senta tranquilidade e seguridade dentro e fóra do centro. 
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- Visionado de vídeos ou películas con debate (en E. Primaria: Unha ponte cara a Terabithia; 

en E. Secundaria: Amigas ata a morte); 

- Actividades para realizar nas titorías (ver material adxunto) 

- Elaboración dun decálogo antiacoso; 

- Petición de desculpas de forma oral e/ou por escrito de forma individual ao agredido. 

- Petición de perdón ante o grupo; compromiso, ante toda a clase, das alumnas e alumnos 

implicados de non incorrer de novo nesas condutas; participación nun proceso de mediación. 

- Realización de traballos específicos en horario non lectivo relacionados co dano causado con 

autorización familiar. 

- Implicación en tarefas socioeducativas. 

- Proposta de participación en cursos ou programas específicos de habilidades sociais con 

autorización familiar fose do horario lectivo 

Fase terceira: 

Rexistro escrito de acordos sobre as medidas decididas. plan de actuación. 

Ha de recoller os seguintes apartados: 

- Actuacións co alumnado implicado (individualizadas): 

Vítima: 

Acosador/a ou acosadores/ás: 

Espectadores/ás: 

O grupo de clase: 

Todo o Alumnado: 

- Actuacións coas familias. 

- Actuacións con Equipos Docentes. 

- Colaboracións externas (especifícanse no punto seguinte) 

- Recursos utilizados. 

- Temporalización. 

- Seguimento e Avaliación 

Esta secuencia de actuacións ten un carácter orientativo e sempre estará condicionada polo plan 

de convivencia do centro. 

 

Fase cuarta: 

Intervención específica do departamento de orientación. 

Nesta última fase de intervención e de cara a evitar a recorrencia do caso e favorecer a 

erradicación da conduta agresiva, significamos un método de mediación que pola súa sinxeleza e 

contrastada validez pode ser unha boa ferramenta de traballo. 
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O método a empregar na intervención será o Método Pikas. 

O obxectivo da intervención é conseguir que os membros do grupo, de forma individual, tomen 

conciencia da situación que está a vivir e se comprometan a realizar unha serie de accións que melloren 

a súa situación social. 

 

 SECUENCIA: 

1º. ENTREVISTAS INDIVIDUAIS con cada alumno/a implicado (5 a 10 minutos por persoa). 

Comézase por quen lidera o grupo e continúase co resto de agresores/as e espectadores/as para finalizar 

coa vítima. 

2º. ENTREVISTAS DE SEGUIMENTO, á semana, con cada alumno ou alumna, dependendo 

da dispoñibilidade horaria do orientador. O intervalo entre a primeira entrevista e a de seguimento nunca 

será superior a dúas semanas. 

3º. ENCONTRO FINAL EN GRUPO DE AFECTADOS E AFECTADAS: Mediación grupal 

para chegar a acordos de convivencia e que se produza a conciliación. Quedará por escrito o que pasa e 

se se incumpren acordos, facéndoos ver que se o maltrato continuase, habería que tomar outras medidas. 

Tamén haberá que fixar datas para revisar a evolución do caso. 

No caso que este método, non dera o resultado desexado, sería conveniente realizar unha 

intervención máis específica e especializada co agresor/a, contando co asesoramento e o apoio técnico 

do Equipo de Orientación Específico, que atendese aos seguintes parámetros: 

Intervención específica co agresor: 

- Fisiolóxicas: control da ansiedade e da ira, manexo das emocións. 

- Cognitivas: reestruturación cognitiva e autocontrol 

- Conductuais: habilidades sociais e de resolución de conflitos. 

 

B) CANDO A DENUNCIA REALIZOUSE NO SERVICIO DE INSPECCIÓN EDUCATIVA: 

Neste caso o Servizo de Inspección Educativa deberá comunicar ó centro a denuncia presentada 

así como as pautas a seguir. 

O centro poderá axudarse do protocolo de actuación incluído nas orientacións una vez coñecida 

a denuncia. 

C) CANDO A DENUNCIA PROCEDE DA FISCALÍA DE MENORES: 

O Equipo Directivo, no caso de recibir unha denuncia de acoso escolar dende a Fiscalía, ten a 

obrigación de acusar recibo a esa Fiscalía da denuncia recibida. Esta medida vai dirixida a articular a 

circulación da información entre as instancias con competencia na materia: Ministerio Fiscal e 

responsables do centro docente. 
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Unha vez coñecida a denuncia, o centro poderá axudarse do protocolo de actuación incluído 

neste documento. 
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Cuestionario para a detección do acoso escolar 

Cuestionario sobre a convivencia no centro 

Sexo: ( ) Chico          ( ) Chica Idade:  Curso:  

 

1.No que levamos de curso, cantas veces te ocorreron no colexio situacións como estas: (por 

unha cruz onde corresponda) 

Situacións Nunca Unha 

vez 

Varias 

veces 

Moitas 

veces 

1. Empurráronte a propósito     

2. Pegáronche: golpes, patadas, puñazos     

3. Ameazáronte     

4. Dixeron mentiras e comentarios sobre ti     

5. Burláronse ou rido de ti, ridiculizáronte...     

6. Insultáronte ou dito alcumes que non che gustan     

7. Quitáronte ou roubaron algún obxecto persoal     

8. Rompéronte ou estragado algo: mochila, libreta...     

9. Ignoráronte ou rexeitáronos para facerche dano     

10. Intentaron que lles deses diñeiro á forza     

11. "Metéronche man" ou "toquetearonche” sen o 

teu consentimento. 

    

12. Pelexácheste cun compañeiro ou compañeira.     

(Escribe ti outras situacións que che acontecesen e que non estean recollidas anteriormente 

     

 

2. Sinala o lugar ou os lugares onde soen ter estes problemas: 

 Na clase  Nos patios de recreo  Na rúa  

 Nos corredoiros  Na entrada ou saída  Outro: 

 Nos servizos  No ximnasio   

 

3. ¿De que clase son os que te agrediron ou se “meteron” contigo? 

 Non o sei  Da miña clase  Do meu curso pero doutra clase 

 Dun curso superior  Dun curso inferior  outros 
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4. Se padeciches algunha das anteriores situacións, indica como actuaches  reacionaches: 

 Deféndome  pero sen 

agredir a ninguén 

 Deféndome e devolvo a 

agresión 

 Dígollo a un profesor/a 

 Calo e me aguanto   Disimulo e fago como que 

non me importa 

 O conto os meus amigos/as 

 O conto na casa  Outro:   

 

5. Si tiveras que calificarte con respecto a esta cuestión, ¿cómo te considerarías ti? 

 Unha vítima 

soen meterse 

comigo 

 

 Non me 

afectan estas 

cousas, nin me 

meto coa 

xente 

 

 As veces 

“pásome” con 

algún 

compañeiro o 

compañeira 

 

(Escribe como te encontras no colexio e por que e pon o nome se o desexas)  
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ANEXO II: PROTOCOLO DE ABSENTISMO 

1. INTRODUCIÓN 

A Lei orgánica 8/1985, do 3 de xullo, reguladora do Dereito á Educación, dispón que “Todas 

e todos os españois teñen dereito a unha educación básica que lles permita o desenvolvemento da 

súa propia personalidade e a realización dunha actividade útil á sociedade. Esta educación será 

obrigatoria e gratuíta no nivel de educación xeral básica e, no seu caso, na formación profesional de 

primeiro grao, así como nos demais niveis que a lei estableza”. 

Esa mesma Lei, no seu artigo 4.2.a (redactado pola Disposición derradeira primeira da 

Lei orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación) establece que corresponde ás nais, aos pais ou ás 

persoas titoras legais ou gardadoras do alumnado “Adoptar as medidas necesarias, ou solicitar a axuda 

correspondente en caso de dificultade, para que os seus fillos ou pupilos cursen as ensinanzas 

obrigatorias e asistan regularmente á clase”. 

Pola súa parte, a Lei orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación, establece que a educación 

primaria e a educación secundaria obrigatoria constitúen o ensino básico, que ten carácter obrigatorio e 

gratuíto e comprende dez anos de escolaridade; e se desenvolve, de forma regular, entre os seis e 

os dezaseis anos de idade. Esa mesma lei, na súa disposición adicional décimo sexta, establece que 

“As referencias contidas na Lei orgánica 8/1985, do 3 de xullo, reguladora do Dereito á Educación, 

aos niveis educativos enténdense substituídas polas denominacións que, para os distintos niveis e 

etapas educativas e para os respectivos centros, se establecen nesta lei”. 

A Lei orgánica 1/1996, do 15 de xaneiro, de Protección Xurídica do Menor, de modificación 

parcial do Código Civil e da lei de Axuizamento Civil, establece que “Calquera persoa ou 

autoridade que teña coñecemento de que un menor non está escolarizado ou non asiste ao centro 

de forma habitual e sen xustificación durante o período obrigatorio, deberá poñelo en coñecemento 

das autoridades públicas competentes, que adoptarán as medidas necesarias para a súa 

escolarización”. Tamén establece que “As autoridades e as persoas que pola súa profesión ou 

función coñezan o caso actuarán coa debida reserva”. 

A Lei 3/2011, do 30 de xuño, de apoio á familia e á convivencia de Galicia, dispón que 

“A Xunta de Galicia, a través do organismo competente en materia de educación, garantirá o dereito 

dos nenos e as nenas e os e as adolescentes a unha atención específica por razón das súas 

necesidades e distintas capacidades, a unha atención temperá das súas necesidades educativas 

especiais e ao emprego de medios técnicos e novas tecnoloxías no ensino, realizando programas para 

a prevención, a detección e o seguimento do absentismo e o fracaso escolar”. 

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

que é un deber básico do alumnado “Asistir a clase con puntualidade e co material preciso”. 
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O Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do 

alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas 

establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, establece que unha das prioridades 

da consellería con competencias en materia de educación é “Asegurar a permanencia do alumnado no 

sistema educativo durante, cando menos, as etapas obrigatorias” e que “Esta actuación levarase a 

cabo directamente ou en colaboración con outras administracións ou entidades sen ánimo de lucro que 

realicen accións preventivas respecto do absentismo escolar”. 

Ese mesmo decreto tamén dispón que corresponde aos centros educativos establecer  os 

procedementos para o “Control e rexistro das incidencias na asistencia do alumnado aos centros 

escolares”, a “Información ás nais, pais ou titores e titoras legais do alumnado e intervención ante 

a detección de casos” e “Se procede, o traslado da información á Inspección Educativa por parte da 

dirección do centro”. 

Por outra parte, os decretos que aproban os regulamentos orgánicos dos centros que imparten 

ensinanzas obrigatorias dispoñen que estes deben controlar as faltas de asistencia ou puntualidade do 

alumnado e informar as súas nais, pais ou persoas titoras legais ou gardadoras. 

En definitiva, a asistencia a clase é un dereito do alumnado e unha obriga a súa garantía por 

parte das nais, dos pais ou das persoas titoras legais ou gardadoras dese alumnado, vinculado ao 

exercicio mesmo do dereito á educación. Este documento ten como obxecto, entre outros, facilitar 

aos centros educativos unha guía que axude a previr e abordar, de ser o caso, as situacións de 

absentismo, dando unha resposta áxil, eficaz e coordinada que permita fortalecer a implicación das 

familias nunha cuestión que presenta múltiples factores e facetas (escolar, familiar, persoal, etc.), pero 

na que o  centro educativo xoga un rol fundamental. 

En consecuencia co anterior, procede establecer un protocolo común de actuación que 

contribúa a garantir a asistencia aos centros educativos da totalidade do alumnado en idade de 

escolarización obrigatoria, coa finalidade de afondar nas medidas preventivas, unificar conceptos e 

regular e facilitar o procedemento de control e comunicación ás familias da asistencia a clase do 

alumnado e, no seu caso, guiar o procedemento do expediente de absentismo, de xeito que se 

favoreza a mellora da calidade educativa e os índices de éxito escolar. 

 

2. CONCEPTOS 

Defínese, a continuación, a terminoloxía que se usa neste protocolo. 

2.1. Absentismo 

Tal como establece o artigo 22 do citado decreto 229/2011, do 7 de decembro, absentismo é a 

ausencia ao centro escolar sen causa debidamente xustificada do alumnado en idade de 

escolarización obrigatoria. Para ser considerado absentismo, esta ausencia debe supor un mínimo do dez 
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por cento (10%) do horario lectivo mensual. 

2.2. Protocolo de intervención en caso de absentismo 

Por protocolo de intervención en caso de absentismo, ou protocolo de absentismo, enténdese 

o instrumento educativo que describe, especifica e contén o conxunto de actuacións coordinadas que 

se activan cando se produce un caso de absentismo escolar, coa finalidade de garantir a asistencia 

do alumnado aos centros educativos. 

2.3. Falta de asistencia a clase do alumnado 

Considérase falta de asistencia a clase ou ausencia ao centro escolar a non presenza dun 

alumno ou dunha alumna nunha sesión completa de clase. As faltas de asistencia non debidamente 

xustificadas serán as que computen para a cualificación do posible absentismo. 

2.4. Falta xustificable 

1. Con carácter xeral, teñen a consideración de xustificables as seguintes faltas de asistencia 

a clase do alumnado: 

a) Citacións que impliquen un deber inescusable, sendo xustificable o tempo necesario. 

b) Morte ou enfermidade grave dun familiar de primeiro ou segundo grao. 

c) Tramitación de documentos oficiais, presentación a exames e probas oficiais ou similares, 

sendo xustificable o tempo necesario. 

d) Indisposicións, podendo ser xustificables ata un máximo de 2 días lectivos. 

e) Enfermidade, sendo xustificable o tempo de prescrición médica. 

2. No caso de faltas de asistencia a clase do alumnado non contempladas no apartado anterior, 

quedará a criterio da dirección do centro educativo a consideración das excepcionais circunstancias que 

concorran para a súa xustificación ou non. En todo caso, deberá garantirse o dereito á escolarización da 

alumna ou do alumno. 

 

3. MEDIDAS PREVENTIVAS 

3.1. Prevención xeral 

Os centros educativos deben facer da prevención un dos seus principios. En consecuencia, e 

en relación coa promoción da asistencia a clase do alumnado e co seu éxito escolar, deben: 

1. Promover actuacións que faciliten o achegamento ao centro das familias e do alumnado 

en risco de exclusión. 

2. Ofertar medidas e recursos que favorezan o desenvolvemento educativo do alumnado e 

compensen as carencias ou dificultades que poida presentar, especialmente no que ten que ver coas 

medidas de reforzo e apoio, coa adaptación dos materiais e cun currículo personalizado. 

3. Asesorar o conxunto da comunidade educativa sobre a importancia da educación na 
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vida dunha persoa e informar da obrigatoriedade desa educación nas etapas obrigatorias. 

4. Realizar campañas informativas e de sensibilización sobre as causas e as consecuencias do 

absentismo escolar, especialmente naquelas zonas ou con aqueles colectivos de maior risco. 

5. Desenvolver nas aulas metodoloxías promotoras da inclusión, dentro dos principios de 

colaboración entre os distintos profesionais. 

6. Facer uso das tecnoloxías da información e da comunicación para un contacto fluído entre 

o centro e as familias e para a comunicación inmediata das posibles incidencias. 

7. Facilitar a presenza das familias no propio centro, promovendo, de ser o caso, escolas de 

nais e pais do alumnado. 

8. Impulsar a colaboración con outros organismos e institucións que participan na atención, 

educación e desenvolvemento das e dos menores. 

9. Promover a colaboración de entidades privadas sen ánimo de lucro que teñen entre os 

seus fins actuacións de apoio social, familiar e educativo, e que poden ter grande influencia nas 

actitudes de familias e alumnado. 

10.Participar en programas específicos de mellora da calidade e do éxito escolar de todo o 

alumnado. 

11.Participar nas actuacións formativas específicas que a administración educativa 

desenvolva, tanto no referido á interculturalidade como no que ten que ver coas metodoloxías 

colaborativas e coas medidas de apoio ao alumnado. 

3.2. Prevención nos instrumentos de planificación do centro educativo 

1. En sintonía cos principios de inclusión que deben formar parte de todo proxecto educativo, 

os centros docentes deben: 

a) Reflectir no Plan xeral de atención á diversidade as actuacións, medidas e/ou programas 

para atender a diversidade, para concretar as actuacións dos distintos profesionais en relación coas 

medidas deseñadas e para establecer canles de colaboración coas nais, cos pais ou coas persoas titoras 

legais ou gardadoras do alumnado e cos diferentes servizos externos ao centro. 

b) Incluír nos seus plans de acción titorial actuacións que faciliten a presenza das familias no 

centro, que as informen da obrigatoriedade que teñen as súas fillas e os seus fillos de asistir a clase de 

forma regular e do procedemento para trasladar as posibles faltas de asistencia a clase e como 

xustificalas. 

c) Tratar que os plans de convivencia sirvan para fortalecer as relacións dentro das 

comunidades educativas, estean orientados por principios proactivos e presten maior importancia á 

asistencia do alumnado ao centro ca as posibles faltas que poida ter. 

d) Establecer nos seus programas de acollida actuacións específicas para o alumnado e as 
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familias de nova incorporación. 

2. A orientadora ou o orientador do centro educativo, ademais de velar pola inclusión das 

actuacións anteriores no Plan de acción titorial, no Plan xeral de atención á diversidade e nos 

programas que os desenvolvan, deberá asesorar a totalidade da comunidade educativa sobre as posibles 

medidas e recursos destinados a facer realidade a presenza do alumnado no centro educativo e a súa 

participación activa no proceso de aprendizaxe. 

 

4. CONTROL DA ASISTENCIA A CLASE E REXISTRO DAS AUSENCIAS 

4.1. Control da asistencia a clase 

O control da asistencia a clase do alumnado deberá realizarse diariamente por parte do 

profesorado da área, materia, ámbito ou módulo correspondente, quen rexistrará as posibles 

ausencias segundo o procedemento establecido polo centro educativo nas súas normas de 

organización, funcionamento e convivencia, nas que se establecerá, igualmente, o procedemento para 

que esas ausencias se introduzan na aplicación informática de xestión académica (XADE) que 

proporciona a Consellería. 

4.2. Xustificación das faltas de asistencia a clase do alumnado 

A xustificación das faltas de asistencia a clase do alumnado realizarase ante o profesorado 

titor e por parte da nai, do pai ou das persoas titoras legais ou gardadoras do alumnado, acompañando, 

segundo proceda: 

1. Xustificante médico, no caso de enfermidade propia ou grave dun familiar de primeiro 

ou segundo grao. 

2. Documento acreditativo, no caso de deberes inescusables, presentación a exames ou morte 

de familiares de primeiro ou segundo graos. 

3. Calquera outro documento acreditativo da circunstancia que xustifique a ausencia. 

4.3. Rexistro das faltas de asistencia a clase xustificadas 

O profesorado titor rexistrará, na aplicación informática de xestión académica (XADE), a 

xustificación das faltas de asistencia a clase do seu alumnado. 

4.4. Seguimento das faltas de asistencia a clase do alumnado e a súa comunicación 

1. O profesorado titor deberá comunicar ás nais, aos pais ou ás persoas titoras legais ou 

gardadoras do alumnado todas as faltas de asistencia a clase de cada mes, dentro dos primeiros cinco 

días naturais do mes seguinte e diferenciando as faltas xustificadas das non xustificadas. 

2. Cando as faltas de asistencia a clase do alumnado presenten dificultades para a súa 

xustificación ou cando se incremente de forma significativa o número de faltas sen xustificar, o 

profesorado titor convocará a nai, o pai ou as persoas titoras legais ou gardadoras da alumna ou 

do alumno a unha reunión (ANEXO I), coa finalidade de analizar a situación que se está a producir 
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e tratar de corrixila, evitando que se produza a apertura do expediente de absentismo. Cando se trate 

de alumnado de educación secundaria obrigatoria ou de ciclos de formación profesional básica, a 

propia alumna ou o propio alumno poderá asistir á referida reunión. Desa reunión levantará acta o 

profesorado  titor (ANEXO II). 

3. Cada centro educativo establecerá nas súas normas de organización, funcionamento e 

convivencia o procedemento para realizar esas comunicacións ou citacións, así como a obrigatoriedade 

de deixar constancia de tales accións. 

 

5. EXPEDIENTE DE ABSENTISMO 

5.1. Concepto 

1. Por expediente de absentismo enténdese o conxunto de documentos nos que se recollen as 

actuacións derivadas da aplicación do protocolo de absentismo. 

2. O expediente de absentismo custodiarase na secretaría do centro educativo, formando 

parte do expediente da alumna ou do alumno. A ese expediente iranse incorporando, de ser o 

caso, todos aqueles documentos que teñan algunha relación coa súa tramitación ou resolución. 

5.2. Procedemento 

5.2.1. Inicio do expediente 

Cando o profesorado titor verifique que unha alumna ou un alumno presenta un número de 

faltas de asistencia a clase sen xustificar superior ao dez por cento (10 %) do horario lectivo dun 

determinado mes proporá, co visto e prace da dirección do centro educativo, o inicio dun expediente de 

absentismo e comunicará a situación á xefatura de estudos. O inicio dese expediente deberá realizarse,  

como máximo, dentro dos sete días naturais seguintes á data na que as faltas de asistencia a clase sen 

xustificar superaron o dez por cento (10 %) do horario lectivo mensual (ANEXO III). 

5.2.2. Tramitación do expediente 

a) Activado o protocolo de absentismo, a xefatura de estudos recollerá información de todos 

os profesionais que realizan algunha actuación e incorporaraa ao rexistro de contactos (ANEXO IV), 

indicando: 

 Data da intervención 

 Motivo da intervención 

 Forma de contacto 

 Persoa do centro que realizou a intervención 

 Conclusións da intervención ou resposta da familia 

b) Detectada unha situación de absentismo, o profesorado titor convocará a nai, o pai ou 

as persoas titoras legais ou gardadoras da alumna ou do alumno a unha entrevista para analizar e 
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resolver esa situación, de ser o caso (ANEXO V). Desa reunión levantará acta o profesorado titor 

(ANEXO VI). 

c) Se coa intervención do profesorado titor se reconduce a situación, paralizarase o proceso e 

arquivarase o expediente. 

d) O profesorado titor informará a xefatura de estudos dos resultados da reunión anterior. 

No caso de que non se producise o arquivo do expediente, a xefatura de estudos convocará a nai, 

o pai ou as persoas titoras legais ou gardadoras da alumna ou do alumno a unha entrevista para analizar 

a situación creada e tratar de buscar unha solución (ANEXO VII), e levantará acta desa reunión 

(ANEXO VIII). De reconducirse a situación, paralizarase o proceso e arquivarase o expediente. 

e) A xefatura de estudos cubrirá o rexistro de cumprimento das distintas actuacións 

establecidas no expediente de absentismo (ANEXO IX), indicando, cando menos: 

 A data na que as faltas de asistencia a clase sen xustificar superaron o dez por cento 

(10 %) do horario lectivo mensual. 

 A data de apertura do expediente de absentismo dentro dos sete días naturais 

seguintes á superación da porcentaxe indicada no apartado anterior. 

 No caso de non cumprir con algunha das actuacións previstas, a xefatura de estudos 

informará sobre as causas dese incumprimento mediante dilixencia no propio rexistro. 

f) De non producirse o arquivo do expediente nalgunha das actuacións anteriores, a dirección 

do centro educativo notificarao ao Servizo Territorial de Inspección Educativa correspondente e ao 

Concello de residencia da alumna ou do alumno (ANEXO X), xunto coa listaxe de faltas de asistencia 

a clase non xustificadas e o rexistro de cumprimento das actuacións e dos prazos nas que se 

desenvolveron. Esta notificación producirase no prazo dos trinta días naturais desde o inicio do 

expediente de absentismo. 

5.3. Documentos que conforman o expediente 

O expediente de absentismo conformarano, como mínimo, os seguintes documentos: 

1. Rexistro de contactos do centro educativo coa nai, co pai ou coas persoas titoras legais ou 

gardadoras do alumnado, que elabora a xefatura de estudos. 

2. Acta da entrevista do profesorado titor coa nai, co pai ou coas persoas titoras legais ou 

gardadoras do alumnado, e co propio alumnado, de ser o caso. 

3. Acta da entrevista da xefatura de estudos coa nai, co pai ou coas persoas titoras legais ou 

gardadoras do alumnado, e co propio alumnado, de ser o caso. 

4. Listaxe de faltas de asistencia a clase non xustificadas. 

5. Rexistro de cumprimento das distintas actuacións. De ser o caso, informe da xefatura 

de estudos sobre os motivos do incumprimento dalgunha actuación. 
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6. Notificación do expediente de absentismo. 

 

6. NOTIFICACIÓN DOS INDICIOS DE DESPROTECCIÓN 

Con independencia da realización das accións previstas neste protocolo, en calquera momento 

no que o profesorado do centro educativo aprecie indicios de desprotección nun alumno ou nunha 

alumna deberá poñelo, inmediatamente, en coñecemento do Concello de residencia do alumno ou da 

alumna, ou ben notificalo a través do Rexistro Unificado de Maltrato Infantil (RUMI) 

https://rumi.benestar.xunta.es. 

 

7. CONFIDENCIALIDADE E PROTECCIÓN DE DATOS 

1. A obtención de datos de carácter persoal do alumnado e das familias, o deber destas persoas 

de colaborar na obtención da información necesaria para garantir o dereito do alumnado á educación 

básica e obrigatoria, o tratamento deses datos e a súa cesión a outras instancias,  axustaranse ao previsto 

na disposición adicional 23ª da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación. 

2. As persoas que teñan acceso a esa información están suxeitas ao deber de sixilo e 

confidencialidade. 

3. Toda a información a que se refire este protocolo só poderá utilizarse para os fins previstos 

nel.  
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ANEXOS DE MODELOS DOCUMENTAIS 

CONVOCATORIA  DE REUNIÓN 

Don ................................................................................................................................................ 

e  dona ...................................................................................................................: 

(Nome e apelidos do pai, da nai ou das persoas titoras legais ou gardadoras da alumna 

ou do Alumno), 

Como  profesor/a  titor/a  da  alumna/o  .....................................................................................  

(nome      e apelidos da alumna ou do alumno), á vista do número de faltas de asistencia a clase 

que presenta a referida alumna ou alumno, convócoos a unha reunión para: 

1. Analizar a situación que se está a producir polas citadas faltas de asistencia a clase. 

2. Buscar unha solución a esa situación e evitar, de ser o caso, que se abra o expediente 

de absentismo. 

A reunión terá lugar nas dependencias do centro educativo, o día ......... de 

.......................................  de ......................, de ......... a .......... horas. 

(Se se trata de alumnado de ESO ou de ciclos de FP básica advertirase que a alumna ou 

o alumno pode asistir á reunión) 

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

 

 

O/A Profesor/a titor/a,     Vº e prace, O/A director/a, 

 

 

 

 

.................................................    ..................................................... 
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ANEXO II 

ACTA DA REUNIÓN ENTRE O PROFESORADO TITOR DE................................................. 

................................................ E O SEU PAI E A SÚA NAI (de seren as persoas titoras legais ou 

gardadoras, indicalo) 

 

Lugar: ...................................................................... (nome do centro e espazo onde se celebra) 

Data: .......... de ................................ de ........................ 

Hora de comezo: ................ 

Hora de remate: ................. 

 

 PERSOAS ASISTENTES: 

De ser o caso: 

  

 

(Indicar nome e apelidos e a relación co alumno ou coa alumna) 

  

Non comparecencia da persoa ou das persoas convocadas polo profesorado titor. 

 

ORDE DO DÍA: 

1. Analizar a situación que se está a producir polas citadas faltas de asistencia a clase. 

2. Buscar unha solución a esa situación e evitar, de ser o caso, que se abra o expediente de 

absentismo. 

 

DELIBERACIÓNS: 

1. Analizar a situación que se está a producir polas citadas faltas de asistencia a clase. 

2. Buscar unha solución a esa situación e evitar, de ser o caso, que se abra o expediente de 

absentismo. 

 

ACORDOS: 

 

Sen máis asuntos que tratar, remata a sesión e redáctase esta acta. O/A profesor/a titor/a, 

 

 

 

.......................................................... 
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INICIO DO EXPEDIENTE DE ABSENTISMO 

 

............................................................................................................................,profesor/a titor/a 

da alumna ou do alumno  ..........................................................................................................................: 

 

INFORMO: 

1.   Que no mes de ............................ de ........................... a alumna ou o 

alumno ............................. ..................................................... acumulou un número de faltas de asistencia 

a clase sen xustificar superior ao dez por cento (10 %) do horario lectivo dese mes. 

2.   Que  con  anterioridade  á  superación  dese  dez  por  cento  (10  %)  do  horario  lectivo  do  

mes  de ......................... de ................................., e á vista das reiteradas faltas de asistencia a clase que 

presentaba a alumna ou o alumno indicado, este/a profesor/a titor/a convocou o pai e a nai (de seren 

outras persoas, indicalo) da alumna ou do alumno a unha reunión, que se celebrou o día ............ 

de  ................................ de ......................... (Achéganse copias da convocatoria e da acta desa reunión) 

Logo do informado, e segundo se establece no protocolo de absentismo, 

PROPOÑO: 

Iniciar un expediente de absentismo á alumna ou ao 

alumno  ...................................................................... .................................................., informando deste 

feito á xefatura de estudos e dando continuidade ás actuacións previstas no protocolo de absentismo. 

 

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

 

 

O/A profesor/a titor/a,     Vº e prace, O/A director/a, 

 

 

......................................................    ..........................................................  
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REXISTRO DE CONTACTOS DO CENTRO  ESCOLAR 

 

............................................................................................................... xefa ou xefe de estudos 

do  centro .........................................................., á vista do número de faltas de asistencia a clase e do 

expediente de absentismo iniciado á alumna ou ao alumno ..................................................................., 

e segundo se establece no protocolo de absentismo, 

 

FAGO CONSTAR: 

Que desde o centro educativo mantivéronse os seguintes contactos coa nai, co pai ou coas 

persoas titoras legais ou gardadoras da citada alumna ou do citado alumno: 

Convocatoria, por parte do profesorado titor, dunha reunión coa nai, co pai ou coas persoas 

titoras legais ou gardadoras. Achégase copia da convocatoria. 

Reunión do profesorado titor coa nai, co pai ou coas persoas titoras legais ou gardadoras. 

Achégase copia da acta. 

Convocatoria, por parte do profesorado titor, dunha reunión coa nai, co pai ou coas persoas 

titoras legais ou gardadoras unha vez iniciado o expediente de absentismo. Achégase copia da 

convocatoria. 

Reunión do profesorado titor coa nai, co pai ou coas persoas titoras legais ou gardadoras unha 

vez iniciado o expediente de absentismo. Achégase copia da acta. 

Convocatoria, por parte da xefatura de estudos, dunha reunión coa nai, co pai ou coas persoas 

titoras legais ou gardadoras. Achégase copia da convocatoria. 

Reunión da xefatura de estudos coa nai, co pai ou coas persoas titoras legais ou gardadoras. 

Achégase copia da acta. 

 

OUTROS CONTACTOS: 

 

DATA   MOTIVO   FORMA DE CONTACTO  

PERSOA QUE INTERVIU  

CONCLUSIÓNS 

 

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

A/O xefa/e de estudos, 

 

 

.......................................................... 
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CONVOCATORIA  DE REUNIÓN 

 

Don    ............................................................................................................................................    

e    dona .........................................................................................................: 

(Nome e apelidos do pai, da nai ou das persoas titoras legais ou gardadoras da alumna ou do 

alumno) 

Como  profesor/a  titor/a  da  alumna/o  .....................................................................................  

(nome      e apelidos da alumna ou do alumno), verificado que o número de faltas de asistencia a clase 

sen xustificar da citada alumna ou alumno durante o mes de ......................... superou o dez por cento 

(10 %) do horario lectivo dese mes e segundo se establece no protocolo de absentismo, convócoos a 

unha reunión para: 

1. Informalos da apertura dun expediente de absentismo á alumna ou ao 

alumno ................................................................................................... 

2. Analizar a situación que están a causar as faltas de asistencia a clase sen xustificar. 

3. Tratar de buscar unha solución que permita a paralización e arquivo do expediente de  

absentismo.   A reunión terá lugar nas dependencias do centro educativo, o día ......... 

de ................................ de 

....................., de ......... a .......... horas. 

(Se se trata de alumnado de ESO ou de ciclos de FP básica advertirase que a alumna ou o alumno 

pode asistir á reunión) 

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

 

 

  

 

O/A profesor/a titor/a,      Vº e prace, O/A director/a, 

 

 

 

......................................................    ........................................................... 
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 ACTA DA REUNIÓN ENTRE O PROFESORADO TITOR DE ................................................ 

................................................ E O SEU PAI E A SÚA NAI (de seren as persoas titoras legais ou 

gardadoras, indicalo) 

Lugar: ...................................................................... (nome do centro e espazo onde se celebra) 

Data: .......... de ................................ de ........................ 

Hora de comezo: ................ 

Hora de remate: ................. 

PERSOAS ASISTENTES: (Indicar nome e apelidos e a relación co alumno ou coa alumna) 

De ser o caso: 

Non comparecencia da persoa ou das persoas convocadas polo profesorado titor. 

ORDE DO DÍA: 

1. Informalos da apertura dun expediente de absentismo á alumna ou ao 

alumno ................................................................................................................................... 

2. Analizar a situación que están a causar as faltas de asistencia a clase sen xustificar. 

3. Tratar de buscar unha solución que permita a paralización e arquivo do expediente de 

absentismo. 

DELIBERACIÓNS: 

1. Informalos da apertura dun expediente de absentismo á alumna ou ao 

alumno ...................................................................................................................................... 

2. Analizar a situación que están a causar as faltas de asistencia a clase sen xustificar. 

3. Tratar de buscar unha solución que permita a paralización e arquivo do expediente de 

absentismo. 

DECISIÓN ADOPTADA: 

Desenvolvidos os puntos da orde do día, como se recolle nas deliberacións, resólvese: 

Paralizar e arquivar o expediente de absentismo, dado o compromiso do pai e/ou da nai (de seren 

as persoas titoras legais ou gardadoras, indicalo) de evitar as faltas de asistencia a clase sen xustificar 

do seu fillo ou da súa filla (se fose outra a relación, indicalo). 

Continuar co expediente de absentismo, comunicando o tratado e resolto nesta reunión á 

xefatura de estudos do centro educativo, por parte do profesor/a titor/a, para o seu coñecemento e aos 

efectos oportunos. 

Sen máis asuntos que tratar, remata a sesión e redáctase esta acta, da que se facilitará copia á 

xefatura de estudos do centro educativo. 

O/A profesor/a titor/a, 

 

......................................................... 
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ANEXO VII: CONVOCATORIA  DE REUNIÓN 

 

Don  ............................................................. e dona......................................................................: 

(Nome e apelidos do pai, da nai ou das persoas titoras legais ou gardadoras da alumna ou do 

alumno) 

Como xefa ou xefe de estudos do centro ..........................................., tendo coñecemento da 

apertura dun expediente de absentismo á alumna ou ao 

alumno ...................................................................................................................... (nome e apelidos da 

alumna ou do alumna) e sendo informada/o, por parte do profesorado titor, de que non se acadou unha 

solución que permitise a paralización e arquivo dese expediente na reunión celebrada con vostedes o 

día ......... de ............................ de ......................., e segundo se establece no protocolo de absentismo, 

convócoos a unha reunión para: 

1. Analizar o estado do expediente de absentismo aberto á alumna ou ao 

alumno ........................................................................................................................... e informalos do 

proceso que se seguirá de non acadar un acordo que permita a súa paralización. 

2. Tratar de buscar unha solución que permita a paralización e arquivo do citado expediente de 

absentismo. 

A  reunión  terá  lugar nas  dependencias  do  centro  educativo,  o  día  ......... 

de  ................................ de 

....................., de ......... a .......... horas. 

(Se se trata de alumnado de ESO ou de ciclos de FP básica advertirase que a alumna ou o alumno 

pode asistir á reunión) 

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

 

 

  

A/O xefa/e de estudos,      Vº e prace, O/A director/a, 

 

 

 

 

......................................................   ................................................................... 
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ACTA DA REUNIÓN ENTRE A XEFATURA DE ESTUDOS DO CENTRO ................................ 

......................................... E O PAI E A NAI (de seren as persoas titoras legais ou gardadoras, indicalo) 

DA ALUMNA OU DO ALUMNO ....................................................................................... 

Lugar: ..................................................................... (nome do centro e espazo onde se celebra) 

Data: .......... de ................................ de ........................ 

Hora de comezo: ................ 

Hora de remate: ................. 

PERSOAS ASISTENTES: (Indicar nome e apelidos e a relación co alumno ou coa alumna) 

De ser o caso: 

Non comparecencia da persoa ou das persoas convocadas pola xefatura de estudos. 

ORDE DO DÍA: 

1. Analizar o estado do expediente de absentismo aberto á alumna ou ao 

alumno ........................................................................................................................... e informalos do 

proceso que se seguirá de non acadar un acordo que permita a súa paralización. 

2. Tratar de buscar unha solución que permita a paralización e arquivo do citado expediente de 

absentismo. 

DELIBERACIÓNS: 

1. Analizar o estado do expediente de absentismo aberto á alumna ou ao 

alumno ................................................................................................................ e informalos do proceso 

que se seguirá de non acadar un acordo que permita a súa paralización. 

2. Tratar de buscar unha solución que permita a paralización e arquivo do citado expediente de 

absentismo. 

DECISIÓN ADOPTADA: 

Desenvolvidos os puntos da orde do día, como se recolle nas deliberacións, resólvese: 

Paralizar e arquivar o expediente de absentismo, dado o compromiso do pai e/ou da nai (de seren 

as persoas titoras legais ou gardadoras, indicalo) de evitar as faltas de asistencia a clase sen xustificar 

do seu fillo ou da súa filla (se fose outra a relación, indicalo). 

Continuar co expediente de absentismo, comunicando o tratado e resolto nesta reunión á 

dirección do centro educativo por parte da xefatura de estudos, para o seu coñecemento e posterior 

notificación ao Servizo Territorial de Inspección Educativa e ao Concello de residencia da alumna ou 

do alumno. 

Sen máis asuntos que tratar, remata a sesión e redáctase esta acta, da que se facilitará copia á 

dirección do centro educativo. 

A/O xefa/e de estudos, 
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REXISTRO DE CUMPRIMENTO DAS ACTUACIÓNS 

............................................................................................................, xefa ou xefe de estudos do    

centro ........................................................., á vista do número de faltas de asistencia a clase e do 

expediente de absentismo iniciado á alumna ou ao 

alumno ................................................................................................ e segundo se establece no 

protocolo de absentismo, 

CERTIFICO: 

1. Que das actuacións que figuran a continuación cumpríronse as que figuran cun X: 

Control diario das faltas de asistencia a clase, por parte do profesorado de área, materia, ámbito 

ou módulo. 

Rexistro das faltas de asistencia a clase da alumna ou do alumno por parte do profesorado de 

área, materia, ámbito ou módulo. 

Xustificación das faltas de asistencia a clase ante o profesorado titor. 

Rexistro da xustificación das faltas de asistencia a clase da alumna ou do alumno, por parte do 

profesorado titor e na aplicación informática de xestión académica (XADE). 

Comunicación á nai, ao pai ou ás persoas titoras legais ou gardadoras, por parte do profesorado 

titor e con frecuencia mensual, das faltas mensuais de asistencia a clase da referida alumna ou alumno, 

diferenciando as xustificadas das non xustificadas. 

Inicio do expediente de absentismo dentro dos sete días naturais seguintes á data na que as faltas 

de asistencia a clase sen xustificar da alumna ou do alumno citado superaron o dez por cento (10 %) do 

horario lectivo do mes de ............................... 

2. Que as faltas de asistencia a clase sen xustificar superaron o dez por cento (10 %) do horario 

lectivo mensual o día ........ de ............................... de ..................... 

3. Que a apertura do expediente de absentismo produciuse o día ........ de .............. de.................. 

De ser o caso: DILIXENCIA para informar de que o incumprimento da 

actuación ....................................................................................................................................... se 

debeu ás seguintes causas: 

• 

• 

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

 

 A/O xefa/e de estudos,      Vº e prace, O/A director/a, 

 

 

..........................................................   ................................................................  
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NOTIFICACIÓN DO EXPEDIENTE DE  ABSENTISMO 

 

1. DATOS SOCIO-FAMILIARES 

1.1 Datos da ou do menor 

Nome e apelidos:  Data de nacemento:  

Enderezo:  Teléfono:  

 

1.2 Datos familiares 

Nome e apelidos do pai: 

Nome e apelidos da nai: 

Se é o caso, nome e apelidos da persoa titora legal da ou do menor: 

Parentesco: 

No caso de estar baixo a garda ou tutela da Administración, nome e apelidos da persoa 

responsable: 

Número total de irmáns: Lugar que ocupa: Nº de membros da  unidadefamiliar: 

De ser o caso, relación de irmás ou irmáns matriculados no mesmo centro educativo: 

Nome Curso 

Nome Curso 

Persoas que conviven co alumno ou coa alumna: 

 

2. DATOS ESCOLARES 

2.1 Centro escolar 

Denominación: 

Enderezo: 

Teléfono:   Director ou directora: 

 

2.2 Escolarización da alumna ou do alumno 

Etapa na que se atopa matriculada ou matriculado:   Curso: 

Profesora ou profesor titor: 

De ser o caso, indicar outros centros nos que estivo matriculada ou matriculado: 

 Centro Concello 

Hai constancia dalgunha problemática da alumna ou do alumno neses centros? Si Non 

En caso afirmativo, descrición desa problemática 

Repite ou repetiu algún curso? Si Non En caso afirmativo, cal? 

Número total de faltas de asistencia a clase no actual curso escolar: 
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Ten antecedentes coñecidos de expedientes de absentismo tramitados con anterioridade? Si Non 

 

2.3 Rendemento escolar 

É satisfactorio?  Si Non  

Achega habitualmente o material escolar?  Si Non  

Participa en actividades extraescolares e/ou deportivas?  Si Non 

 

2.4 Relacións cos seus iguais e co profesorado 

 

 

2.5 Medidas de atención á diversidade adoptadas polo centro con esta alumna ou este 

alumno 

 

 

3. OUTROS ASPECTOS RELEVANTES 

 

  

 

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

 

O/A Director/a, 

 

 

....................................................... 

De acordo co establecido na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos 

de Carácter Persoal, estes datos serán tratados de xeito confidencial, podendo incorporarse aos ficheiros 

das institucións con competencias ou responsabilidades no control ou tratamento do absentismo escolar. 

Todas as persoas que, en razón do seu cargo ou función, teñan acceso a eles están obrigados ao segredo 

profesional e ao deber de custodia. 

 

 

 

Sr/a. xefe ou xefa do Servizo Territorial da Inspección Educativa de ... Sr/a. alcalde ou alcaldesa 

do Concello de ... 

  



 

 

 

 

           Página 65 de 105 

 
Rúa Pi y Margall 58 • 36202 VIGO                                        Telf.: 986 22 95 20                                                  Fax : 986 43 47 61 

Colegio Mª Inmaculada 
Carmelitas - Vigo 
www.hhcarmelitas.com 

9. ESQUEMA DO PROCEDEMENTO 

 

 



 

 

 

 

           Página 66 de 105 

 
Rúa Pi y Margall 58 • 36202 VIGO                                        Telf.: 986 22 95 20                                                  Fax : 986 43 47 61 

Colegio Mª Inmaculada 
Carmelitas - Vigo 
www.hhcarmelitas.com 

 

10. MARCO NORMATIVO SOBRE ABSENTISMO: RESUMO LEXISLATIVO 

INTERNACIONAL 

• Declaración Universal dos Dereitos Humanos, de 1948 

Artigo 26.1: “Toda persoa ten dereito á educación. A educación debe ser gratuíta, polo menos 

no relativo á instrución elemental e fundamental. A instrución elemental será obrigatoria ...”. 

• Convención sobre os Dereitos do Neno, de 1989 

Artigo 28.1: “Os Estados Partes recoñecen o dereito do neno á educación” e “deberán adoptar 

medidas para fomentar a asistencia regular ás escolas e reducir as taxas de deserción escolar”. 

• Resolución A3-0172/92, de 8 de xullo de 1992, do Parlamento Europeo, que aproba a Carta 

Europea dos dereitos do neno: “Todo neno ten dereito a recibir unha educación. Os Estados  membros 

deberán asegurar a todo neno unha ensinanza primaria, obrigatoria e gratuíta. Os Estados membros 

adoptarán as medidas necesarias para garantir a todos a posibilidade de acceso ao ensino secundario e 

universitario”. 

 

ESTATAL 

• Constitución Española (BOE do 29 de decembro de 1978) 
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Artigo 27.1: “Todos teñen dereito á educación”. 

Artigo 27.4: “A ensinanza básica é obrigatoria e gratuíta”. 

Artigo 39.4: “Os nenos gozarán da protección prevista nos acordos internacionais que velan 

polos seus dereitos”. 

• Lei Orgánica 8/1985, de 3 de xullo, reguladora do Dereito á Educación (BOE do 4 de xullo 

de 1985) 

O Artigo 4 (redactado polo número 1.2 da disposición derradeira primeira da Lei Orgánica 

2/2006, de 3 de maio, de Educación -BOE do 4 de maio de 2006-) establece que aos pais ou titores, 

como primeiros responsables da educación dos seus fillos ou pupilos, correspóndelles: 

a) “Adoptar as medidas necesarias, ou solicitar a axuda correspondente en caso de dificultade, 

para que os seus fillos ou pupilos cursen as ensinanzas obrigatorias e asistan regularmente a clase”. 

Artigo 6.4 (redactado polo número 3.4 da disposición derradeira primeira da Lei Orgánica 

2/2006, de 3 de maio, de Educación -BOE do 4 de maio de 2006-): 

“Son deberes básicos dos alumnos: (...) 

d) Asistir a clase con puntualidade”. 

• Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local (BOE do 3 de abril de 

1985) 

Artigo 25.2 (redactado polo número oito do artigo primeiro da Lei 27/2013, do 27 decembro, 

de racionalización e sostibilidade da Administración Local. -BOE do 30 decembro de 2013-): “O 

Municipio exercerá en todo caso como competencias propias, nos termos da lexislación do Estado e das 

Comunidades Autónomas, nas seguintes materias: 

(...) 

n) Participar na vixilancia do cumprimento da escolaridade obrigatoria e cooperar coas 

Administracións educativas correspondentes na obtención dos terreos necesarios para a construción de 

novos centros docentes. A conservación, mantemento e vixilancia dos edificios de titularidade local 

destinados  a centros públicos de educación infantil, de educación primaria ou de educación especial”. 

• Real Decreto do 24 de xullo de 1989 polo que se publica o Código Civil (BOE do 25 de xullo 

de 1989) 

O artigo 154 obriga aos pais que exercen a patria potestade a velar pola educación dos fillos 

menores non emancipados, debendo educalos. Neste sentido, se os pais non cumpren co deber de obrigar 

aos seus fillos a asistir ao colexio, poden estar incorrendo ata en responsabilidade penal polo delito de 

abandono de familia. 

• Lei Orgánica 10/1995, do 23 de novembro, do Código Penal (BOE do 24 de novembro de 

1995) 
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Artigo 226: “Quen deixase de cumprir os deberes legais de asistencia inherentes á patria 

potestade, tutela, garda ou acollemento familiar ou de prestar a asistencia necesaria legalmente 

establecida ...”. 

• Lei Orgánica 1/1996, do 15 de xaneiro, de Protección Xurídica do Menor, de modificación 

parcial do Código Civil e da Lei de Axuizamento Civil (BOE do 17 de xaneiro de 1996) 

Artigo 12.2: “Os poderes públicos velarán para que os pais, titores ou gardadores desenvolvan 

adecuadamente as súas responsabilidades, e facilitarán servizos accesibles en todas as  áreas  que afecten 

ao desenvolvemento do menor”. 

Artigo 13.2: ”Calquera persoa ou autoridade que teña coñecemento de que un menor non está 

escolarizado ou non asiste ao centro de forma habitual e sen xustificación, durante o período obrigatorio, 

deberá poñelo en coñecemento das autoridades públicas competentes, que adoptarán as medidas 

necesarias para a súa escolarización”. 

Artigo 13.3: “As autoridades e as persoas que pola súa profesión ou función teñan coñecemento 

do caso actuarán coa debida reserva”. 

• Lei Orgánica 5/2000, do 12 de xaneiro, reguladora da responsabilidade penal dos menores 

(BOE do 13 de xaneiro de 2000) 

Artigo 6: “Corresponde ao Ministerio Fiscal a defensa dos dereitos que aos menores lles 

recoñecen as leis, así como a vixilancia das actuacións que deban efectuarse no seu interese e a 

observancia das garantías do procedemento...”. 

 

AUTONÓMICA 

• Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración local de Galicia (DOG do 5 de agosto de 

1997) 

Artigo 80.2: “O Municipio exercerá, en todo caso, competencias nos termos da Lexislación do 

Estado e da Comunidade Autónoma nas seguintes materias: 

(...) 

ñ) A participación na programación da educación e a cooperación coa Administración educativa 

na creación, construción e mantemento dos centros docentes públicos, a intervención nos órganos de 

xestión dos centros docentes e a participación na vixilancia do cumprimento da escolaridade 

obrigatoria”. 

 • Lei 2/2006, do 14 de xuño, de dereito civil de Galicia (DOG do 29 de xuño de 2006) 

Nos artigos 8 e 9 establece o proceder para a declaración de desamparo. 

• Lei 3/2011, do 30 de xuño, de apoio á familia e á convivencia de Galicia (DOG do 13 de xullo 

de 2011) 
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Artigo 39.1: “Os pais, as nais, os titores ou as titoras das persoas menores de idade, en primeiro 

termo, e, simultánea ou subsidiariamente, todos os poderes públicos, administracións, entidades e 

cidadanía en xeral deben contribuír, de forma coordinada, ao mellor cumprimento dos principios reitores 

en materia de infancia e adolescencia mediante o exercicio, nos seus respectivos ámbitos, das obrigas, 

as competencias e as responsabilidades que o ordenamento xurídico lles asigna”. 

Artigo 39.2: “Toda persoa que teña algunha responsabilidade sobre un ou unha menor estará 

obrigada a lle dispensar a atención e os coidados necesarios, dentro das súas posibilidades e en función 

da súa situación, para que poida gozar dunhas condicións de vida dignas que favorezan o seu 

desenvolvemento integral”. 

Artigo 39.3: “Toda persoa, e en especial quen por razón da súa profesión ou función teña 

coñecemento dunha situación de risco ou posible desamparo dun ou dunha menor, e sen prexuízo de lle 

prestar o auxilio inmediato que precise, poñerao en coñecemento da autoridade xudicial ou do organismo 

administrativo competente, que garantirá a reserva absoluta”. 

Artigo 41.1: “A Xunta de Galicia, no exercicio das competencias que ten atribuídas en materia 

de infancia e adolescencia: 

(...) 

c) A través do organismo competente en materia de educación, garantirá o dereito dos nenos e 

as nenas e os e as adolescentes a unha atención específica por razón das súas necesidades e distintas 

capacidades, a unha atención temperá das súas necesidades educativas especiais e ao emprego de medios 

técnicos e novas tecnoloxías no ensino, realizando programas para a prevención, a detección e o 

seguimento do absentismo e o fracaso escolar. 

d) A través do organismo competente en materia de emprego e formación profesional, 

desenvolverá programas formativos de cualificación profesional inicial dirixidos a lles ofrecer aos 

nenos, as nenas e os e as adolescentes alternativas ás situacións de rexeitamento do sistema escolar 

ordinario, fracaso e absentismo escolar, e proporcionándolles unha formación preprofesional que 

favoreza unha próxima incorporación laboral”. 

Artigo 42: “De conformidade co establecido na Constitución española; na Convención sobre os 

dereitos do neno; na Carta europea dos dereitos do neno; na Lei orgánica 1/1996, do 15 de xaneiro, de 

protección xurídica do menor, e na Lei orgánica 5/2000, do 12 de xaneiro, reguladora da 

responsabilidade penal dos menores, os poderes públicos garantirán o exercicio dos seguintes dereitos 

das persoas menores de idade: 

(...) 

h) O dereito á educación e a recibiren unha formación integral conforme o establecido na 

Constitución e na normativa vixente”. 
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Artigo 47: “A Xunta de Galicia, a través do departamento competente, e en colaboración, de ser 

o caso, coas restantes administracións públicas, promoverá, entre outras, as seguintes medidas: 

 (...) 

e) A realización de programas para a prevención, a detección e o seguimento do absentismo e o 

fracaso escolar e mais o desenvolvemento de programas formativos de cualificación profesional inicial 

dirixidos a lles ofreceren alternativas ás e aos menores, proporcionándolles unha formación 

preprofesional que favoreza unha próxima incorporación laboral”. 

Artigo 52: “Considéranse situacións de desamparo as seguintes: (...) 

j) A falta de escolarización habitual do neno ou a nena ou do ou a adolescente co consentimento 

ou a tolerancia dos pais, das nais ou das persoas que exerzan a garda, sempre que menoscabe o 

desenvolvemento e o benestar da ou do menor, ou sempre que supoña un prexuízo grave do neno ou a 

nena ou do ou a adolescente. 

k) Calquera outra situación de desprotección que se produza de feito a causa do incumprimento 

ou dun imposible ou inadecuado exercicio dos deberes de protección establecidos polas leis para a garda 

das persoas menores de idade cando estas queden privadas da necesaria asistencia moral ou material”. 

Artigo 94: “A Xunta de Galicia garantiralles unha atención especializada aos nenos, as nenas e 

os e as adolescentes que, precisando medidas ou actuacións de protección ou reforma, presenten 

dificultades específicas”. 

Artigo 95.1: “Consideraranse dificultades específicas que deberán ser obxecto de atención 

especializada as seguintes: 

(...) 

d) O absentismo escolar”. 

Artigo 108: “Constitúen infraccións graves: (...) 

l) Non procurar ou impedir a asistencia dunha persoa menor de idade en período de 

escolarización obrigatoria a un centro escolar e sen causa que o xustifique, cando sexa imputable aos 

pais, as nais, os titores, as titoras, os gardadores ou as gardadoras”. 

• Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa (DOG 

do 15 de xullo de 2011) 

Artigo 7. Dereitos e deberes do alumnado: 

(...) 

2.h) Asistir a clase con puntualidade e co material preciso”. 

• Decreto 374/1996, do 17 de outubro, polo que se aproba o Regulamento orgánico das escolas 

de educación infantil e dos colexios de educación primaria (DOG do 21 de outubro de 1996) 

Artigo 81.1: “Cada mestre titor, ademais das súas tarefas docentes específicas, realizará, cando 

menos, as seguintes funcións: 
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(...) 

 r) Informar os alumnos do grupo, os pais e os profesores de todo aquilo que lles afecte en 

relación coas actividades docentes ... 

s) Facilitar a cooperación educativa entre os profesores e os pais dos alumnos. (...) 

v) Controlar a falta de asistencia ou puntualidade dos alumnos, e ter informados os pais ou titores 

e o xefe de estudos”. 

• Decreto 324/1996, do 26 de xullo, polo que se aproba o Regulamento orgánico dos institutos 

de educación secundaria (DOG do 9 de agosto de 1996) 

Artigo 59.1: “Cada profesor titor, ademais das súas tarefas docentes específicas, realizará, cando 

menos, as seguintes funcións: 

(...) 

s) Controlar a falta de asistencia ou puntualidade do alumnado, e ter informados os pais e nais 

ou titores e o xefe ou xefa de estudos. 

t) Implicar as familias nas actividades de apoio á aprendizaxe e orientación dos seus fillos”. 

• Decreto 7/1999 de 7 de xaneiro, polo que se implantan e regulan os centros públicos 

integrados de ensinanzas non universitarias (DOG do 26 de xaneiro de 1999) 

Artigo 32: “Cada profesor titor, ademais das súas tarefas docentes específicas, realizará, cando 

menos, as seguintes funcións: 

(...) 

s) Controlar as faltas de asistencia ou puntualidade do alumnado e ter informados os pais e as 

nais ou representantes legais e o xefe de estudos que proceda”. 

• Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do 

alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas 

establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (DOG do 21 de decembro de 2011) 

Artigo 21: “Na promoción da escolarización e na busca permanente da mellora educativa e do 

éxito escolar, a consellería con competencias en materia de educación terá como prioridades: 

1. Asegurar a permanencia do alumnado no sistema educativo durante, cando menos, as etapas 

obrigatorias. Esta actuación levarase a cabo directamente ou en colaboración con  outras administracións 

ou entidades sen ánimo de lucro que realicen accións preventivas respecto do absentismo escolar”. 

Artigo 23.1: “A consellería con competencias en materia de educación promoverá o acceso, 

máxima permanencia e promoción do alumnado no sistema educativo mediante programas e medidas 

proactivas, directamente ou en colaboración con outras administracións ou entidades públicas ou 

privadas”. 

Artigo 23.2: “Estableceranse mecanismos de coordinación entre as institucións educativas e os 

poderes públicos con competencias na prevención, detección e intervención ante as situacións de 
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absentismo, desescolarización e abandono escolar temperán, para o cal se adoptarán os protocolos de 

actuación que correspondan”. 

 Artigo 23.3: “Os centros educativos establecerán, nas súas normas de organización e 

funcionamento, os procedementos para a aplicación dos citados protocolos, e recollerán, como mínimo, 

as seguintes actuacións ante situacións de desescolarización, absentismo e/ou abandono escolar 

temperán: 

a) Control e rexistro das incidencias na asistencia do alumnado aos centros escolares. 

b) Información ás nais, pais ou titores e titoras legais do alumnado e intervención ante a 

detección de casos. 

c) Se procede, traslado da información á Inspección Educativa por parte da dirección do 

centro”. 

• Orde do 22 de xullo de 1997 pola que se regulan determinados aspectos de organización e 

funcionamento das escolas de educación infantil, dos colexios de educación primaria e dos colexios de 

educación infantil e primaria dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria 

(DOG do 2 de setembro de 1997) 

Capítulo I. Proxectos de xestión do centro educativo. 

2. Regulamento de réxime interior. 

2.1: “O Regulamento de réxime interior do centro deberá axustarse ao disposto no artigo 94 do 

Regulamento orgánico das escolas de educación infantil e dos colexios de educación primaria, ás 

disposicións que regulamentan os dereitos e deberes dos alumnos e ás normas estatutarias establecidas 

para os funcionarios docentes e empregados públicos en xeral. Deberá incluír os seguintes apartados: 

- Maneira de xustificación das faltas de asistencia a clase do alumnado”. Capítulo IV. Alumnado 

5. Faltas de asistencia. 

5.1. “O primeiro deber dun alumno é asistir a clase con puntualidade e cumprir e respectar os 

horarios. 

5.2. A aplicación do proceso de avaliación continua do alumnado require a súa asistencia regular 

ás clases e actividades programadas para as distintas áreas que constitúen o plan de estudos. Por isto, a 

falta de asistencia a clase ou de puntualidade de forma reiterada pode provocar a imposibilidade da 

aplicación correcta dos criterios xerais de avaliación e a propia avaliación continua. 

5.4. No Regulamento de réxime interior determinarase o procedemento e requisitos para a 

xustificación das faltas de asistencia a clase do alumnado, así como o número máximo de faltas 

inxustificadas (sempre que superen o 15% do total de horas lectivas) que poidan implicar a aplicación 

de sistemas extraordinarios de avaliación. 
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5.5. Correspóndelle ao claustro de profesores, oídos os equipos de ciclo, establecer os sistemas 

extraordinarios de apoio para aqueles alumnos cun índice de abstención inxustificada que supere os 

límites fixados polo consello escolar. 

5.6. Os mestres titores levarán un rexistro diario das faltas de asistencia dos alumnos da súa 

clase, esixindo a súa xustificación por parte dos seus pais de maneira inmediata e segundo o método que 

figure no Regulamento de Réxime Interior. Nos boletíns de cualificacións farase constar o número de 

faltas, xustificadas e non xustificadas. Nas actas das sesións de avaliación quedará constancia da relación 

de alumnos que teñan un número de faltas inxustificadas de asistencia a clase que supere o límite 

establecido polo consello escolar. 

 5.7. Naqueles casos en que as faltas inxustificadas teñan carácter reiterado, a comunicación aos 

pais farase a través da secretaría do centro e deixarase constancia no correspondente rexistro de saída, 

sen prexuízo de que nos demais casos se utilicen outros medios máis rápidos e efectivos de 

comunicación aos pais por parte do titor. 

5.8. Nos casos reiterados de faltas de asistencia sen xustificar, a dirección do centro poñerao en 

coñecemento do Concello e da inspección de educación. 

5.9. Os titores, a principios de curso, deberán informar os pais de todo o relacionado coas faltas, 

o seu modo de xustificación e consecuencias”.  
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ANEXO III:  TALLER DE MEDIACIÓN.  

1 INTRODUCIÓN 

Este proxecto nace dá inquietude por mellorar a convivencia no centro e por potenciar o 

desenvolvemento de novos recursos o procedementos que poidan contribuír a resolver os  conflitos 

cotiáns de convivencia a través do manexo dun estilo de cooperación, de diálogo, de respecto e 

sensibilidade polo outro. Isto realízase dende a convicción de que permitirá crear un ambiente máis 

satisfactorio nas relacións interpersoais dentro do centro. O plan que se propón consiste na posta en 

marcha dá mediación escolar no colexio.  

 

2 DEFINICIÓN 

A mediación escolar é un método para resolver conflitos que supón un terceiro neutral que poida 

axudar aos disputantes de forma cooperativa de xeito tal que poidan resolver o problema que os enfronta. 

O clima de colaboración debe ser creado polo mediador e isto demanda:  

1 .Reducir a hostilidade  

2. Orientar a discusión, de modo tal que un acordo satisfactorio sexa posible  

3. Coordinar un proceso de negociación  

 

3 OBXECTIVOS EDUCATIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR COA POSTA 

EN PRÁCTICA DO EQUIPO DE MEDIACIÓN. 

Os obxectivos deste programa no centro non son só previr a violencia e os conflitos  entre os 

distintos membros dá comunidade educativa, senón tamén aprender estratexias para a resolución de 

problemas e desenvolver habilidades de comunicación, reflexión e de autocontrol na toma de decisións. 

Preténdese favorecer un bo clima de aula e de centro.  

OS OBXECTIVOS PROPOSTOS SON: 

1. Construír un sentido máis forte de cooperación e comunidade coa escola  

2. Mellorar o ambiente do aula por medio dá diminución dá tensión e a hostilidade  

3. Desenvolver o pensamento crítico e as habilidades na solución de problemas  

4. Mellorar as relacións entre o estudiante e o mestre  

5. Incrementar a participación dous estudantes e desenvolver as habilidades do liderado. 

6. Resolver disputas menores entre iguais que interfiren co proceso de educación  
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7. Favorecer o incremento da autoestima dentro dos membros do grupo  

8. Facilitar a comunicación nas habilidades para a vida cotiá.  

 

4 FUNCIÓNS DO EQUIPO DE MEDIACIÓN. 

 Levar a cabo as mediacións para as que sexa solicitado ou equipo de mediación.  

 Facer propostas para a prevención dous conflitos dirixidas aos órganos competentes do 

centro. 

 Colaborar coa Comisión de Convivencia do Consello Escolar no desenvolvemento das súas 

funcións. 

 Elaborar os materiais de difusión e información sobre o funcionamento do equipo de 

mediación no centro. 

 Favorecer o proceso de mellora da formación do equipo de mediación. 

 Elaborar e desenvolver un plan de avaliación do funcionamento da mediación. 

 

5 FASES DO PROCESO DE MEDIACIÓN 

1º FASE: PREMEDIACIÓN 

É unha fase previa á mediación que ten como obxectivo crear as condicións que permitan o 

proceso de mediación. Realízase con cada parte por separado. Nesta fase os mediadores realizan as 

seguintes ACTUACIÓNS: 

 Presentación e explicación das regras e compromisos que supón solicitar a mediación 

(cumprimentar folla de análise de conflitos  e contrato de resolución. ANEXO I) 

 Axudar a que cada parte conte a súa versión do conflito. Este proceso é o que chaman 

“cóntame”. Permite a expresión e “desafogo” das emocións negativas acumuladas. 

 É útil para vos mediadores anotar ou mesmo transcribir literalmente ou que está a contar. 

Esta información será necesaria para facer unha análise previa do conflito. 

2º FASE: MEDIACIÓN 

Realízase xa coas dúas partes (alumnos/as en conflito ) xuntas cos mediadores (unha profesora 

e dous alumnos) 
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Pode desenvolverse nunha soa sesión ou en máis, segundo a evolución do proceso de mediación. 

Diferéncianse varias SUBFASES: 

Presentación e regras de xogo 

Os mediadores fan as presentacións persoais e explican brevemente como vai se o proceso. 

Lembran a confidencialidade e as normas básicas de respecto cara ao outro e cara aos mediadores. 

“Cóntame” 

Houbo xa un”cóntame” na premediación e agora trátase de relatar e falar de sentimentos diante 

dá outra parte. Ou respecto é fundamental. Ou mediador debe crear un ambiente positivo e controlar de 

que forma se expresan as partes. 

Utilizará técnicas de escoita activa para explorar e obter datos sobre ou problema, facer aflorar 

temas importantes non conflito. 

Terá coidado de non valorar, aconsellar ou xulgar. Recoñecer sentimentos e respectar silencios. 

Convén que un dous mediadores recolla por escrito toda a información que vaia saíndo. 

Aclarar ou problema 

Trátase agora de identificar en que consiste ou conflito. Ou mediador buscará unha expresión 

do conflito en que estean de acordo ámbalas partes. Intentará que esa expresión n recolla intereses e 

necesidades que poidan estar subxacentes. 

Propoñer solucións 

Os protagonistas son as partes. Ou mediador debe ter coidado con propoñer solucións (ao 

principio téndese moito a facer isto). 

As súas actuacións son outras : 

- Propoñer a realización dunha chuvia de ideas. 

- Preguntar a cada parte que necesita, que está disposto a facer e que lle pide ao outro. 

- Axudar a avaliar as vantaxes e inconvenientes de cada proposta. 

- Preguntar sobre ou acordo ou non coas propostas. 

Pode ocorrer que nesta sesión non se xeren alternativas de solución e decidan convocar unha 

nova reunión. Xa na fase previa da mediación se lle pode indicar ás partes que vaian pensando en 

alternativas de solución. 
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“Chegar a un acordo” 

Ou mediador axuda ás partes a que verbalicen claramente cal é ou acordo a que se chega e 

felicítaas polo acadado. Este acordo queda recollido por escrito nun documento asinado que terá un 

carácter vinculante entre eles e cara ao centro non que refire a aspectos disciplinarios. 

 

6 CONFLITOS QUE DEBEN SER ATENDIDOS 

A forma tradicional de actuar fronte ao conflito é a dá sanción disciplinaria, pero non sempre 

ou castigo supón unha modificación dá conducta. Paradoxicamente, ou castigo pode transformarse 

nunha xustificación dá conducta ou ata nun trofeo ou un proceso de victimización. Pero recorrendo a 

sistemas de mediación, as partes senten satisfeitas polo acordo convido e esta situación as predispón 

favorablemente para abordar futuros conflitos dá mesma xeito. Con todo, debe considerarse que non 

todos vos conflitos  poden resolverse a través dá mediación. Certas normas institucionais, 

administrativas ou as consentes políticas educativas deben estar fose do ámbito de negociación.  

Os conflitos que se abordarán non taller de mediación serán: 

 Os Conflitos entre dous alumnos ou grupos de alumnos que non constitúan conductas 

gravemente prexudiciais para a convivencia do centro 

 Disputas físicas e verbais 

 

7 COMPOSICIÓN DO EQUIPO DE MEDIACIÓN 

O equipo de mediación estará composto por dous alumnos, un de 1º da ESO e outro de 4º da 

ESO. Un profesor mediador Almudena González Besada e a orientadora  Sandra Rivera Baltanás. 

 

8 LOCALIZACIÓN DO TALLER 

Ou taller de mediación estará situado non Departamento de Orientación e estará preparado co 

material necesario para a realización dá mediación cun horario de 10:50 a 11:20 correspondente co 

período que comprende ou recreo. 

 

9 ELABORACIÓN DO MATERIAL PARA USO DO EQUIPO DE MEDIACIÓN. 

• Elaboración e inclusión dun folleto informativo sobre mediación a o titor. 

• Información sobre a mediación nas primeiras sesións de titoría con ou alumnado. 
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Ou equipo de mediación esta composto por persoas que teñen xa certo coñecemento sobre a 

mediación escolar tras recibir un curso na Resolución de Conflitos . Así mesmo, entregaráselle unha 

guía para a súa disposición n e un conxunto de casos prácticos que lle axuden na súa labor. 

 

10 AVALIACIÓN  

Avaliarase ou desenvolvemento dás distintas funcións do equipo de mediación. Tamén 

valorarase o propio proceso de planificación seguido para responder aos conflitos de convivencia dou 

centro. A avaliación a efectuará  ou equipo de mediación. Aínda que se faga unha avaliación final, 

pretendese   que as tarefas de avaliación formen parte dou contido habitual de traballou dás reunións do 

equipo de mediación 
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ANEXO: Impreso de solicitude de mediación 

 

Data:  

 

1. Persoa que solicita a mediación:  

Director/a, Xefe de estudos ou compoñentes do equipo directivo    

Orientador/a o Coordinador/a do Servicio de mediación 

Titor o titora dalgunha das persoas en conflito 

Alumno ou alumna que forma parte do conflito 

Alumno ou alumna que coñecen o conflito 

 

2. Persoas en conflito  

 Nome Curso  

Alumno/a 1   

Alumno/a 2   

Alumno/a 3   

Profesor/a   

 

3. Breve descrición do conflito 
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Pasos a seguir polos media 

dores. 

 

¡Hola!, me llamo……..……e yo…………..Somos mediadores. Si queréis podemos trabajar 

con vosotros para resolver este problema.  

¿Tu nombre es...? (mirando a uno de los protagonistas)  

¿y el tuyo...? (mirando a la otra)  

- Os presentáis e pedís a los protagonistas que se presenten.  

- Explicáis brevemente qué es e cuáles son las reglas de la mediación.  

- Tomáis una decisión acerca de quién empezará contando su problema.  

b) (Explicación) Esto es lo que vamos a hacer: tras comentar las reglas que hay que 

respetar, nos vais a contar (por turnos) vuestro problema desde vuestro punto de vista.  

- Nosotros os haremos algunas preguntas para aclarar aquello que ha sucedido e estar 

seguros de si os hemos entendido bien.  

- Luego os preguntaremos acerca de vuestras ideas sobre cómo resolver este problema, 

para que con ellas podamos construir una solución con la que ambos estéis de acuerdo e, 

finalmente, escribirlo e firmarlo.  

- Nosotros no vamos a tomar parte ni a deciros lo que tenéis que hacer.  

- Si en algún momento lo creemos necesario e estamos todos de acuerdo haremos alguna 

sesión, por separado con cada uno de vosotros, que en su momento definiremos en qué condiciones.  

c) (Reglas de la mediación) Tenemos algunas reglas sobre las que debemos estar de acuerdo 

antes de empezar:  

1. ¿Estáis de acuerdo en que habéis venido voluntariamente e todo lo que digáis aquí será 

confidencial? (Espera algún tipo de respuesta de ambos).  

2. ¿Estáis de acuerdo en escucharos el uno al otro e no interrumpiros? (Espera algún tipo 

de respuesta de ambos).  

3. ¿Estáis de acuerdo en no insultaros o agrediros, ni en utilizar un lenguaje ofensivo o 

motes para dirigiros el uno al otro? (Espera algún tipo de respuesta de ambos).  
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4. ¿Estáis de acuerdo en esforzaros en resolver el problema, siendo lo más honestos e 

sinceros que podáis? (Espera algún tipo de respuesta de ambos).  

5. Vais a disponer de iguales espacios de tiempo para comentar vuestro problema. ¿Lo 

fijamos en cinco minutos para la exposición de cada uno? (Espera algún tipo de respuesta de ambos).  

 

Se les entrega la hoja de reflexión: que pasó, que pensé, que sentí. 

Uno de los dos mediadores debe atender a los turnos de exposición. Empieza su relato el que 

solicitó la mediación e, si lo solicitaron simultáneamente, el que esté más tenso o el que los 

protagonistas decidan.  

 

Exposición oral de lo escrito: Pedís a cada uno de los protagonistas que cuente su versión del 

problema e que exprese sus sentimientos e emociones de un modo no agresivo. En esta fase uno de los 

mediadores debe ir controlando los turnos de exposición de cada parte. El otro debe ir tomando notas 

para:  

 

e encuentro e los de confrontación.  

Registrar las percepciones, emociones, sentimientos, hechos e valores de cada uno.  

Más acerca de...  

Hay que tener en cuenta los siguientes aspectos:  

1) Las raíces del conflicto  

2) Averiguar el momento e el proceso del conflicto. ¿Cuánto tiempo lleva el conflicto?  

¿El conflicto está polarizado, enquistado, relajado, latente?  

3) ¿Quiénes son los protagonistas? Aseguraos de si hay alguien más afectado (tercera persona, 

grupo) o implicado en este problema.  

4) Prioridades, puntos de encuentro e de confrontación.  

Preguntad si quieren agregar algo más.  

Queréis agregar algo más a lo dicho.  

 

- Realizáis preguntas para profundizar o concretar aspectos que queden poco claros.  
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- Señalad los temas importantes, el meollo del conflicto. Intentad resumir ambas posturas.  

- Tened en cuenta que hasta este momento, cada uno de los protagonistas está convencido de 

que su explicación del problema y su posición es la correcta, que tienen la razón e dicen la verdad.  

- Por eso es mue importante este paso, ya que gracias a las preguntas que tú les hagas se darán 

cuenta de "las dos caras de la moneda", e se irán aclarando sobre su situación.  

- Tened especial cuidado para que las preguntas no les induzcan a cuestionar su relato.  

 

¿Qué es lo que quieres decir con .............. ?  

Perdona, pero no te entiendo. Podrías explicármelo otra vez pero de una forma distinta.  

De todo lo que me has contado ¿qué es lo más importante para ti?  

He entendido bien si digo….(parafraseo)  

Es correcto si digo...  

¿De qué manera / qué / cómo / cuándo / dónde / cuánto / quién exactamente....?  

¿Cómo sabes tú...? ¿Qué pensarías/harías/dirías sí...? ¿Comparado con qué?  

¿Qué te hace creer que...?  

A la hora de aclarar el conflicto, ten en cuenta los siguientes aspectos:  

1) Relaciones, Comunicación. (Se mejoran cuando se logra una mayor colaboración. Indagar):  

¿Se ven como compañeros o como enemigos? ¿Podrán mantener una relación pacífica o 

afectará a quienes les rodeen?  

¿Qué relación tienen? (Poca relación / Mucha relación; Amistad / Hostilidad; Huida / 

Enfrentamiento; Confianza / Desconfianza; Calma / Emocionalidad)  

2) Posiciones, Sentimientos, Emociones. ¿Qué posición tienen, qué demandan? ¿Cómo se 

sienten?  

(Resume cada una de las posiciones, reflejo, sentimientos, etc.)  

¿Te has sentido traicionado/desilusionado?  

3) Intereses, Necesidades. (Son las razones que nos llevan a pedir lo que demandamos). ¿Qué 

le interesa resolver fundamentalmente?  

Yo entiendo que en vuestra diferencia tus intereses principales son....  
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(le dices mirando a uno de los protagonistas) e los tuyos son... (mirando a la otra).  

Para descubrirlos, pregunta:  

¿Por qué lo quieres? ¿Por qué lo necesitas?  

¿Para qué lo quieres? ¿Para qué lo necesitas?  

4) Límites, Legitimidad. (Identificar criterios justos e normas, ya que no se puede hacer nada 

ilegal, dado que sirven de marco para la negociación e para evaluar las opciones).  

(Expresaos enfatizando las conexiones mutuas).  

¿Qué vais a hacer si no acordáis?  

¿Hasta qué punto os conviene seguir negociando?  

5) Tipo de violencia: directa, cultural, estructural.  

Intensidad del conflicto, baja o alta intensidad.  

6) Compromiso  

(Es el grado en el que se involucran en la negociación, en el proceso, en los acuerdos, las ganas 

que tienen de llegar a buen puerto).  

(Procura que siempre quede explícito).  

(Separa siempre el proceso de crear las propuestas, del de evaluar e decidir cuál es la más 

adecuada o la que más responde a mis necesidades).  

- Debéis preguntar a los protagonistas acerca de las posibles soluciones. Cuáles serían las vías 

para resolver el conflicto, discutir e evaluar cada una de ellas.  

- En problemas complejos es aconsejable empezar a elaborar acuerdos sobre temas más 

sencillos e secundarios, para destrabar e crear la sensación de que avanzan e colaboran; así van 

llegando a acuerdos, bajando la hostilidad e llegando a los puntos más conflictivos en una actitud más 

colaboradora.  

- Para hacer esto, debéis realizar un plan de prioridades de los temas a tratar, para ir de lo 

más simple a lo más complejo, de lo menos importante a lo más importante. Moderad exigencias que 

no sean realistas.  

¿Qué es lo que te gustaría que ocurriera como resultado de estos encuentros?  

¿Cómo piensas tú que esto puede resolverse? ¿Qué cambios propondrías?  

¿Qué se podría cambiar? ¿Qué es lo que más os gustaría?  
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¿Qué podéis hacer para resolver el problema?  

¿Qué pasaría si...? ¿Qué pasa si no encontramos una solución?  

¿Qué es lo peor que te podría pasar? ¿Qué es lo mejor que te podría pasar?  

¿Qué no puedo tolerar o permitir que ocurra?  

¿Qué términos serían satisfactorios para ti?  

¿Estáis buscando ganancias mutuas?  

¿Cómo puedes mejorar tu proposición para hacerla más aceptable para la otra parte?  

¿Qué es lo más importante/urgente para ti?  

 

(Preguntas acerca de la relación):  

¿Podríais continuar con vuestra relación? ¿Cómo? ¿Podemos mejorar la relación?  

(Haz preguntas para garantizar un acuerdo justo, convincente, legítimo o satisfactorio):  

¿Te parece justo?  

¿Esto sería justo para el otro?  

¿Creéis que así se resolvería el problema?  

¿Nadie se siente ignorado, engañado o timado?  

¿En qué circunstancias me conviene retirarme e no negociar?  

(Deberás resumir ambas propuestas, contemplando las necesidades de ambas partes).  

(Asegúrate de si hay que consultar a terceros antes de escribir el acuerdo).  

¿Deberíais consultar a alguien antes de decidir?  

 

(Para cerrar la sesión):  

- Una vez que se ha decidido cuál de las opciones es la más viable o la que más satisface a 

ambas partes, se redacta el acuerdo, que es como un contrato en el que los protagonistas se 

comprometen a cumplir aquello que han acordado, e lo firman.  

- Tened en cuenta que los protagonistas deben tener claro, durante todo el tiempo, qué es lo 

que están acordando e qué implicaciones tiene. Deben dar su consentimiento.  
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- No debéis olvidar que lo más importante son las relaciones, ya que a veces, aclarando un 

incidente se mejora la relación e no es necesario redactar un acuerdo; en cualquier caso, el acuerdo 

deberá resolver el problema, preservar la relación e prever necesidades futuras.  

- Evitad ambigüedades o términos que no se entiendan.  

- Concretad todo lo posible, teniendo en cuenta fechas límite, cantidades u otras condiciones 

específicas.  

- Preferiblemente utilizad expresiones afirmativas. Ej: precisar “lo que harán" en vez de "lo 

que no harán".  

- Explicad los términos de confidencialidad e qué aspectos o temas se tendrán en cuenta bajo 

esta condición.  

- Decidid qué hacer con las notas, apuntes, etc. Si se van a destruir, quién lo hará, cómo e 

cuándo.  

- Dejad abierta la posibilidad de solicitar un nuevo proceso de mediación o de seguimiento.  

¿Podemos considerar que el problema ya está resuelto?  

¿Estáis dispuestos a firmarlo?  

Se aprovechan las manifestaciones de revalorización e reconocimiento para evidenciar los 

cambios operados a lo largo del proceso.  

Se felicita a cada persona por sus ofertas e, si se da el caso, pueden producirse muestras de 

reconciliación en la propia sala de mediación.  

Agradecemos la colaboración e finalizamos con un sincero apretón de manos.  

Los mediadores agradecemos vuestra colaboración en el proceso de mediación  
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DOCUMENTO 7. "Rexistro de acordo de Mediación (mediadores)" 

Data: ……………………… Nos, ……………………...…… e …………………….  

Estamos de acordo en resolver o conflito e para que estes problemas non volvan a repetirse no 

futuro, nos comprometemos a:  

Debido o noso compromiso de confidencialidade nos exiximos mutuamente que:  

De ser necesario, volveremos a revisar os acordos nun prazo de:  

Ó asinar este acordo comprometémonos a levar a cabo todo o anteriormente exposto.  

 

 

Mediador o mediadores:  

………………………………………..……e ……………..………………………………….  

 

 

 

 

Sinatura                                                                           Sinatura  
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DOCUMENTO . "Rexistro de acordo de Mediación (mediadores)" 

 

Data: ……………………………………  

Nos, ………………………………………e ……………..………………………………… 

Estamos de acordo en resolver o conflito e para que estes problemas non volvan a repetirse no futuro,  

comprometémonos a: 

Debido o noso compromiso de confidencialidade os acordos os que chegamos son: 

 

 

 

 

De ser necesario, volveremos a revisar os acordos nun prazo de:  

Ó firmar este acordo nos comprometemos a levar a cabo todo o anteriormente exposto. 

 

 

Sinatura        Sinatura 

 

 

Alumnos mediadores: 

Sinatura        Sinatura 

 

Profesores mediadores: 

Sinatura        Sinatura 
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DOCUMENTO . “Rexistro do proceso de Mediación (mediadores)" 

 

 

 

Data Inicio: ……………………………………  

 

1. Encadre, presentación e regras de xogo ¿Como entrar? 

Notas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Cóntame.  

Parte “A” (nome): Parte “B” (nome): 
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3. Aclarar o problema. ¿Como situalo?  

Parte “A” (nome): Parte “B” (nome): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia común proposta:  

 

 

 

 

 

 

4. Propoñer solucións. ¿Como arranxalo? O futuro  

Parte “A” (nome): Parte “B” (nome): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Chegar a un acordo. ¿Como deixalo?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data de finalización: ____________________  
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ANEXO IV PLANTILLAS 

EVALUACIÓN TRIMESTRAL DA CONVIVENCIA 

 

 

Clase :                              Titor: 

 

 

 

Esta avaliación  realizase nas titorías ó finalizar o trimestre. O titor e os alumnos reflexionan en 

voz alta sobre a convivencia, a disciplina, o cumprimento das normas, o ambiente de traballo, o 

comportamento… 

Este modelo entrégase á  xefa de estudios para avaliar a convivencia no colexio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observacións: 

 

 

 

 

 

Valoración do titor:  
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FOLLA DE REFLEXIÓN 

NOMBRE DO ALUMNO/A: 

GRUPO: 

 

REFLEXIÓN SOBRE A CONDUTA  

Describe os comportamentos negativos que pensas que estás presentado no colexio. 

 

Por que crees que te comportas así? 

 

 

Pensas que as túas conductas inflúen nos teus compañeiros? 

 

 

¿Deberías cambiar a túa conduta? ¿Por que? 

 

 

Que debería facer o profesorado para que ti melloraras o teu comportamento? 

 

 

Que sucedeu despois da túa conduta? 

 

 

Que solucións propós para resolver o conflito? 

 

 

COMPROMISOS 

Eu,         como alumno/a de    , me COMPROMETO a 

POSIBLES ACORDOS  

 

 

Data:      

 

 

 

Asinado Alumno/a: _____________________________  
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FOLLA DE REFLEXIÓN  

NOME DO ALUMNO/A: 

GRUPO: 

REFLEXIÓN SOBRE A CONDUTA  

1. Descrición del problema 

 

 

2. Por que ha ocorrido? 

 

 

3. Que sucedeu despois da túa conduta? (con relación a compañeiros, profesor/a e a ti mesmo) 

 

 

4. Que solucións propós para resolver o conflito? 

 

 

POSIBLES ACORDOS (a cumprimentar polo profesor/a tras dialogar co alumno/a) 

  

  

 

 

 

En   , a   de     de    . 

 

 

 

 

 

 

Asinado o Profesor/a: _______________  Asinado o alumno/a: _______________  
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MODELO DE INCIDENCIA 
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Requisito Necesidade ou expectativa establecida ou habitualmente implícita ou 

obrigatoria 

Non conformidade Incumprimento dun requisito especificado 

Reclamación Comentario dun cliente, verbal ou escrito, que comunica unha 

insatisfacción co servicio da organización que implica incumprimento 

co acordado o que indica perxuicio grave. Require una acción 

reparadora sempre, e a veces una acción correctiva 

Queixa Comentario dun cliente ou persoal interno, verbal ou escrito, que 

comunica unha insatisfacción co servicio da organización que non 

implica incumprimento co acordado. Require acción preventiva ou 

reparadora pero non sempre 

Suxerencia Comentario dun cliente ou persoal interno, verbal ou escrito, que 

propón unha mellora ou un cambio ao servicio. Non obriga a acción 

Incidencia Engloba aos catro termos anteriores  

Acción Reparadora Acción inmediata que se toma para corrixir nun primer momento a 

incidencia 

Acción correctiva Acción tomada para eliminar a causa dunha non conformidade, dun 

defecto ou calquera outra situación indesexable existente, para impedir 

a súa repetición 

Acción preventiva Acción tomada para eliminar as causas dunha non conformidade 

potencial, dun defecto ou de calquera outra situación non desexable, 

para previr que se produza 

Acción de mellora Acción tomada para mellorar o sistema de calidade, sen necesidade de 

que exista unha non conformidade real ou potencial 
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MODELO CONTRATO DE COMPROMISO 

Eu ________________________________________________, como alumno/a do grupo de 

__________, me comprometo a realizar as seguintes condutas, que abaixo se expresan, para intentar 

mellorar o meu comportamento e as miñas relacións cos compañeiros e profesores. 

As CONDUTAS que me comprometo a realizar son: 

1ª. _________________________________________________________________________ 

2ª. _________________________________________________________________________ 

3ª. _________________________________________________________________________ 

4ª. _________________________________________________________________________ 

5ª. _________________________________________________________________________ 

REALIZANDO estas condutas obterei semanalmente:  

1º. _________________________________________________________________________ 

2º. _________________________________________________________________________ 

3º. _________________________________________________________________________ 

A NO REALIZACIÓN dos compromisos adquiridos conlevará:  

1º. _________________________________________________________________________ 

2º. _________________________________________________________________________ 

3º. _________________________________________________________________________ 

Tanto o psicopedagogo/a como eu nos COMPROMETEMOS a realizar todo o que figura en 

este contrato de conducta e así o recoñecemos asinándoo voluntariamente. A revisión do mesmo se 

realizará semanalmente.       

____ de ______________ de 20 . 

 

 

 

O alumno       O psicopedagogo/a   

 

 

 

Asinado: ________________________  Asinado: _________________________ 
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Eu ________________________________________________, como alumno/a do grupo de 

__________, comprométome a realizar as seguintes condutas, que abaixo se expresan, para intentar 

mellorar o meu comportamento e as miñas relacións cos compañeiros e profesores. 

As CONDUTAS que me comprometo a realizar son: 

1ª. _________________________________________________________________________ 

2ª. _________________________________________________________________________ 

3ª. _________________________________________________________________________ 

4ª. _________________________________________________________________________ 

REALIZANDO esta conductas obterei semanalmente-quincenalmente-mensualmente  

POR PARTE DOS MEUS PAIS: _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

POR PARTE DA MIÑA TITOR/A: _______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

A NON REALIZACIÓN dos compromisos adquiridos conlevará:  

EN CASA ___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

NO COLEXIO: _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Tanto a/o titor/a como meus pais  e eu  COMPROMETÉMONOS a realizar todo o que figura 

neste contrato de conduta e así o recoñecemos  asinándoo   voluntariamente. A revisión do mesmo 

realizarase  _________________.        

____ de ______________ de 20 . 

 

O/a alumno/a    Os pais    O titor/a 

 

 

 

 

Asinado: _______________  Asinado: _____________ Asinado: _____________ 
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Eu ________________________________________________, como alumno/a do grupo de 

__________, comprométome a realizar as seguintes condutas, que abaixo se expresan, para intentar 

mellorar o meu comportamento e as miñas relacións cos compañeiros e profesores. 

As CONDUTAS que me comprometo a realizar son: 

1ª. _________________________________________________________________________ 

2ª. _________________________________________________________________________ 

3ª. _________________________________________________________________________ 

4ª. _________________________________________________________________________ 

5ª. _________________________________________________________________________ 

REALIZANDO estas conductas obterei semanalmente:  

1º. _________________________________________________________________________ 

2º. _________________________________________________________________________ 

3º. _________________________________________________________________________ 

A NO REALIZACIÓN dos compromisos adquiridos conlevará:  

1º. _________________________________________________________________________ 

2º. _________________________________________________________________________ 

3º. _________________________________________________________________________ 

 

 

Tanto o psicopedagogo/a como eu COMPROMETEMOSNOS a realizar todo o que figura neste 

contrato de conducta e así o recoñecemos asinándoo voluntariamente. A revisión do mesmo realizarase 

semanalmente.       

____ de ______________ de 20 . 

 

O alumno      O psicopedagogo/a 

 

 

 

 

Asinado: _________________________  Asinado: __________________________  
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ENTREVISTA CON LAS FAMILIAS 

Nome do alumno/a:      Idade:       Grupo:  

Asistentes á entrevista:          Data:   

     

1. DATOS FAMILIARES 

Nome do pai:        Idade:  

Profesión:             Nivel de estudos:  

Nome da nai:         Idade:  

Profesión:             Nivel de estudos:  

Situación dos pais (casados, separados, viúvos, outras situacións...):  

Número de irmáns, idade e actividade actual:   

Lugar que ocupa entre os irmáns:  

Domicilio:           Poboación:      Tfno:  

Outros datos familiares:  

 

2. POSIBLES OBSERVACIÓNS MÉDICAS 

Algunha enfermidade física o psicolóxica relevante: 

 

¿Soe presentar faltas de asistencia ó centro por elo? 

 

 

3. PERSONALIDAD DO ALUMNO/A 

  

Alegre  

Triste   

Tímido  

Sociable 

Obediente  

Desobediente 

Cariñoso  

Agresivo  

Tranquilo  

Nervioso  

Seguro  

Inseguro 

Dependiente  

Independiente  

Protestón  

Resignado  

Organizado  

Desorganizado  

Perseverante 

Inconstante  

Comunicativo  

Se aísla 

  

 

Outras observacións feitas polos pais: 

4. AUTONOMÍA 
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Na casa: vestido, aseo persoal, WC, comidas, desprazamentos, etc. 

Na rúa: móvese polo barrio, transportes públicos, cine, etc. 

No  colexio: cambio de clases, desenvolvemento polo centro, etc. 

OBSERVACIONES: 

 

ENTREVISTA Á FAMILIA 

5. HÁBITOS DE ESTUDIO 

Dispón dun lugar propio para estudar? 

Ten un horario fixo para estudar?  Cantas horas diarias dedica ó estudo? 

Os deberes os fai so ou con axuda?  Si é con axuda indique con quen. 

Canto tempo estuda para os exames? 

Que fai para superar as dificultades ante os estudos (estudar mis, buscar apoio en compañeiros, 

profesores particulares, etc.)? 

 

6.VALORACIÓN DA CONDUTA DO SEU FILLO/A       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que problemas concretos presenta o/a seu/súa fillo/a? 
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Por que se comporta así? 

 

 

Cando comezaron? 

 

 

Con que frecuencia? 

 

 

En que situacións aparecen? 

 

 

INFORMAR Á FAMILIA DO COMPORTAMENTO DO ALUMNO/A EN ENOCENTRO (con datos 

obxectivos) 

Que consecuencias adopta A familia cando se comporta mal en casa? 

 

 

Que consecuencias adopta A familia cando se lle informa do mal comportamento en clase? 

 

 

Que resultado obtiveron con tales medidas? 

 

 

Podería a familia emprender outras acciones? 

 

 

 

INFORMAR DAS MEDIDAS ADOPTADAS POL0 CENTRO 

Pensa que as medidas adoptadas polo centro son efectivas? 

 

 

Pode suxerirnos outro tipo de actuacións ó respeto. 

 

 

Que cambios concretos desexan del ou dela?  
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Que reforzos funcionan co seu fillo/a? 

 

 

 

MATERIAIS  

Cousas que lle gustaría ter:  

Xoguetes desexados:  

Comidas, postres o doces:  

Lecturas preferidas: tebeos, revistas, contos...  

Roupa:  

 

ACTIVIDADE: 

Lle gusta facer en familia (todolos días, algún día):  

 

Actividades que lle agradan:  

 

Lugares que lle gusta visitar (zoo, cine, parques, etc.):  

 

Programas de TV preferidos:  

 

Que realiza no tempo libre:  

 

Saír cos amigos:  

 

Xogar á  vídeo consola:   

 

Redución das tarefas asinadas: 

 

SOCIALES  

Membro da familia co que ten mellor relación:  

 

Amigos/as preferidos:  

 

Que lle gusta que lle digan: 
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7. AFICIONES E TEMPO LIBRE 

Participa en algunha actividade extraescolar:  

Indicar que é o que máis lle gusta facer e en que ocupa o seu tempo libre: música, TV, cine, lectura, 

deportes, discoteca, ordenadores, saír con amigos/as, etc.:  

 

8. RELACIONES FAMILIARES 

Encóntrase integrado no seu ambente familiar (moito, pouco, regular)? 

Que actitude hai na familia respecto o seu fillo/a  (sobreproteción, exixencia, resignación, frustración, 

ansiedade, indifereza, comprensión, aceptación ou rexeitamento, etc.)?  

 

Que expectativas de futuro téñense con respecto o seu fillo/a?   

Colabora nas tarefas domésticas? En caso afirmativo indicar o que fai e de que maneira.  

 

Como é a relación entre os seus pais e irmáns?  

 

 

 

9. RELACIÓN COS SEUS COMPAÑEIROS, AMIGOS E PROFESORES 

Ten amigos/as?  

Que tipo de actividades comparte con eles/as? 

Cústalle moito establecer relacións persoais?   

 

10. ORIENTACIONES ÁFAMILIA 

Liñas de actuación seguidas ata e momento no centro:  

 

 (INVITAR Ó ALUMNO/A). A que se compromete o alumno/a para favorecer l mellora do seu 

comportamento?  

 

Demanda de colaboración (proposta de traballo para casa e servicios de apoio necesarios fora do centro): 

 

 

Emplazar para valorar a evolución no centro e na casa:  

 

 

OBSERVACIÓNS DURANTE A ENTREVISTA  
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TARXETAS DE SEGUEMENTO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Trouxen o material 

Fixen as tarefas 

Traballei na clase 

Non molesto na clase 

O mestre non me chama a atención  
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AMONESTACIÓN ESCRITA POR FALTA  GRAVE 

Alumno: 

Etapa:      Grupo:  

 

A presente amoestación ábrese para deixar constancia escrita dos feitos que se describen a 

continuación e comunicar aos pais do alumno tanto os feitos como as medidas correctoras aplicadas. 

Os devanditos feitos, que dentro das normas de convivencia do centro teñen a consideración 

de graves foron: 

 

 

 

Coa intención de que corrixa a súa conduta o alumno foi sancionado con: 

 

 

 

 

Por último queremos facerlles entender a importancia dos feitos e que a acumulación de 

amoestacións pode supoñer a toma de medidas disciplinarias máis severas. 

 

En Vigo, a          do 201 

 

Asdo.:      Fdo.: (Pai/Nai/Titor)  
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CERTIFICADO DO ACORDO DO CONSELLO ESCOLAR POLO QUE SE APROBA O 

PLAN DE CONVIVENCIA NO CENTRO 

 

Centro:  CPR María Inmaculada-Fundación Educarte 

Domicilio:   Pi e Margall, 58 - 36202  Vigo 

 

Dna. Dolores Estévez Rosende, como secretaria do Consello Escolar do Colexio "Mª Inmaculada-

Fundación Educarte", 

 

CERTIFICO:  

Que na reunión do Consello Escolar, celebrada o día 28 de Setembro do 2015, foi aprobado o Plan 

de Convivencia do Centro.  

 

       Vigo , 28 de Setembro do 2.015 

 

 

 

Asdo. O Presidente     Asdo. A Secretaria 

 

 

 

D. Jesús L. Costas González    Dna. Dolores Estévez Rosende 

 

 

 

Vº e pr.  O Director 

 

 

Jesús L. Costas González 

 

 

 

XEFE TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN. PONTEVEDRA. 

 


