
 
  



  C.E.I.P MENÉNDEZ 
       Serra de Outes S/N

27004  Lugo

 

Regulamento de Réximen Interno. R.R.I.

 

 

REGULAMENTO DE RÉ
Artigo 1.- OBXECTIVOS XERAIS

Artigo 2.- NORMAS A SEGUIR POLOS MESTRES

Artigo 3.- CONDICIÓN DE AUTORIDADE PÚBLICA DO PROFESORADO.

Artigo 4.- NORMAS A SEGUIR POLOS PAIS/ NAIS

Artigo 5.- DEREITOS DOS ALUMNOS

Artigo 6.- DEBERES DOS ALUMNOS

Artigo 7.-  NORMAS XERAIS DE CONVIVENCIA

Artigo 8.- NORMAS DE CONVIVENCIA DO CENTRO

Artigo 9.-  ÁMBITO  DE APLICACIÓN DO R.R.I.

Artigo 10.- CONDUTAS CONTRARIAS 

Artigo 11.- PRESCRICIÓN DAS CONDUTAS CONTRARIAS Á  CONVIVENCIA.

Artigo 12.- PRINCIPIOS XERAIS DAS MEDIDAS CORRECTORAS. 

Artigo 13.- PROGRAMAS E ACTUACIÓNS COMPLEMENTARIAS ÁS MEDIDAS 

CORRECTORAS.  

C.E.I.P MENÉNDEZ PELAYO   
Serra de Outes S/N           
27004  Lugo 

         Tfno.: 982 20 20 80  
        E-mail: ceip.menendez.pelayo@edu.xunta.es
          Páxina Web: www.ceipmenendezpelayo.tk

Regulamento de Réximen Interno. R.R.I. 

R.R.I 
 

REGULAMENTO DE RÉXIMEN INTERNO
OBXECTIVOS XERAIS 

NORMAS A SEGUIR POLOS MESTRES 

CONDICIÓN DE AUTORIDADE PÚBLICA DO PROFESORADO.

NORMAS A SEGUIR POLOS PAIS/ NAIS 

DEREITOS DOS ALUMNOS 

DEBERES DOS ALUMNOS 

NORMAS XERAIS DE CONVIVENCIA 

NORMAS DE CONVIVENCIA DO CENTRO 

ÁMBITO  DE APLICACIÓN DO R.R.I. 

CONDUTAS CONTRARIAS Á CONVIVENCIA E A SÚA CORRECCIÓN.

PRESCRICIÓN DAS CONDUTAS CONTRARIAS Á  CONVIVENCIA.

PRINCIPIOS XERAIS DAS MEDIDAS CORRECTORAS.  

PROGRAMAS E ACTUACIÓNS COMPLEMENTARIAS ÁS MEDIDAS 

Tfno.: 982 20 20 80  -  Fax: 982 21 81 74 
ceip.menendez.pelayo@edu.xunta.es       

Páxina Web: www.ceipmenendezpelayo.tk  

PÁXINA: 2 

XIMEN INTERNO 

CONDICIÓN DE AUTORIDADE PÚBLICA DO PROFESORADO. 

Á CONVIVENCIA E A SÚA CORRECCIÓN. 

PRESCRICIÓN DAS CONDUTAS CONTRARIAS Á  CONVIVENCIA. 

 

PROGRAMAS E ACTUACIÓNS COMPLEMENTARIAS ÁS MEDIDAS 



  C.E.I.P MENÉNDEZ 
       Serra de Outes S/N

27004  Lugo

 

Regulamento de Réximen Interno. R.R.I.

 

Artigo 14.- PROCEDEMENTOS 

Artigo 15.-MEDIDAS CORRECTORAS DAS CONDUTAS GRAVEMENTE PREXUDICIAIS 

PARA A CONVIVENCIA. 

Artigo 16.- MEDIDAS CORRECTORAS DAS CONDUTAS LEVES CONTRARIAS Á  

CONVIVENCIA. 

Artigo 17.- GRADUACIÓN DAS MEDIDAS CORRECTORAS

Artigo 18.- RESPONSABILIDADE E REPARACIÓN DE DANOS

Artigo 19.- PROCEDEMENTO PARA A TRAMITACIÓN DOS EXPEDIENTES

DISCIPLINARIOS, COMO NORMA PREVIA Á APLICACIÓN DAS

CORRESPONDENTES ÁS CONDUCTAS

CONVIVENCIA DO CENTRO

Artigo 20.- PROCEDEMENTO PARA A IMPOSICIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS DE 

CONDUTAS LEVES CONTRARIAS Á CONVIVENCIA. 

Artigo 21.- PRESCRICIÓN DAS MEDIDAS CORRECTORAS.

Artigo 22.- RESPONSABILIDADE DAS NAIS E PAIS OU DAS TITORAS OU TITORES.

Artigo 23.- PREVENCIÓN

Artigo 24.-  REVISIÓN DO R.R.I.

Artigo 25.- DIFUSIÓN DO RRI

Artigo 26.- ENTRADA EN VIGOR

C.E.I.P MENÉNDEZ PELAYO   
Serra de Outes S/N           
27004  Lugo 

         Tfno.: 982 20 20 80  
        E-mail: ceip.menendez.pelayo@edu.xunta.es
          Páxina Web: www.ceipmenendezpelayo.tk

Regulamento de Réximen Interno. R.R.I. 

PROCEDEMENTOS CONCILIADOS DE RESOLUCIÓN DE CONDUTAS.

MEDIDAS CORRECTORAS DAS CONDUTAS GRAVEMENTE PREXUDICIAIS 

MEDIDAS CORRECTORAS DAS CONDUTAS LEVES CONTRARIAS Á  

GRADUACIÓN DAS MEDIDAS CORRECTORAS. 

RESPONSABILIDADE E REPARACIÓN DE DANOS. 

PROCEDEMENTO PARA A TRAMITACIÓN DOS EXPEDIENTES

DISCIPLINARIOS, COMO NORMA PREVIA Á APLICACIÓN DAS

CORRESPONDENTES ÁS CONDUCTAS GRAVEMENTE PREXUDICIAIS PARA A 

CONVIVENCIA DO CENTRO. 

PROCEDEMENTO PARA A IMPOSICIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS DE 

CONDUTAS LEVES CONTRARIAS Á CONVIVENCIA.  

PRESCRICIÓN DAS MEDIDAS CORRECTORAS. 

RESPONSABILIDADE DAS NAIS E PAIS OU DAS TITORAS OU TITORES.

PREVENCIÓN E TRATAMENTO DAS SITUACIÓNS DE ACOSO ESCOLAR.

REVISIÓN DO R.R.I. 

DIFUSIÓN DO RRI 

ENTRADA EN VIGOR 

 
 

Tfno.: 982 20 20 80  -  Fax: 982 21 81 74 
ceip.menendez.pelayo@edu.xunta.es       

Páxina Web: www.ceipmenendezpelayo.tk  

PÁXINA: 3 

CONCILIADOS DE RESOLUCIÓN DE CONDUTAS. 

MEDIDAS CORRECTORAS DAS CONDUTAS GRAVEMENTE PREXUDICIAIS 

MEDIDAS CORRECTORAS DAS CONDUTAS LEVES CONTRARIAS Á  

PROCEDEMENTO PARA A TRAMITACIÓN DOS EXPEDIENTES 

DISCIPLINARIOS, COMO NORMA PREVIA Á APLICACIÓN DAS CORRECCIÓNS 

GRAVEMENTE PREXUDICIAIS PARA A 

PROCEDEMENTO PARA A IMPOSICIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS DE 

RESPONSABILIDADE DAS NAIS E PAIS OU DAS TITORAS OU TITORES. 

E TRATAMENTO DAS SITUACIÓNS DE ACOSO ESCOLAR. 



  C.E.I.P MENÉNDEZ 
       Serra de Outes S/N

27004  Lugo

 

Regulamento de Réximen Interno. R.R.I.

 

REGULAMENTO DE RÉ

 
O traballo coordinado e compartido, a convivencia entre tódolos membros: 
mestres, pais e alumnos; a asunción e reparto de responsabilidades dentro da 
comunidade educativa son factores decisivos e determinantes que ofrece o 
Colexio de Educación Infantil e Primaria “Menéndez Pelayo” de Lugo.
O Colexio declárase independente de todo grupo 
decidido a desenrolar e promover cantas iniciativas estean ó seu alcance para 
fomenta-la dimensión pública da sociedade civil na que está inmerso.
O noso Centro intenta formar persoas susceptibles de emprender iniciativas,
elaborar criterios propios, fomentar un espírito crítico e impulsa
Outra constante é a defensa dos dereitos humanos e do entorno físico. O 
compromiso na defensa da paz e a solidariedade, así como o rexeitamento de 
toda clase de discriminaci
toda a comunidade. 
 
Artigo 1.- OBXECTIVOS XERAIS
 
- Os fins do Colexio de Educación Infantil e Primaria “Menéndez Pelayo” son 
aqueles que a Lei Orgánica de Educación (LOE) contempla e os que 
Constitución Española para a Ensinanza Infantil e Primaria.
- Seguindo os fins do punto anterior serán obxecto de atención preferente o 
respecto á personalidade do neno, a creación dun ambiente que evite a 
discriminación en calquera das súas fa
resortes da súa personalidade.
- O deber máis importante dos alumnos é aproveitar positivamente o posto 
escolar que a sociedade pon á súa disposición. Por iso o interés por aprender e a 
asistencia á clase, é a cons
 
Artigo 2.- NORMAS A SEGUIR POLOS MESTRES
 
- Os mestres rexeranse polo establecido no Regulamento Orgánico das escolas de 
Educación Infantil e Primaria, Circulares da delegación Provincial de Educación, 
Inspección, normas e acordos tomados no Claustro e Consello Escolar do propio 
Centro. 
- O Claustro de Profesores terá as misións específicas que se determinan no artigo 
47 do decreto 374/1.996 do 17
- Tódolos mestres terán en conta:
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REGULAMENTO DE RÉXIMEN INTERNO
 

O traballo coordinado e compartido, a convivencia entre tódolos membros: 
pais e alumnos; a asunción e reparto de responsabilidades dentro da 

comunidade educativa son factores decisivos e determinantes que ofrece o 
Colexio de Educación Infantil e Primaria “Menéndez Pelayo” de Lugo.
O Colexio declárase independente de todo grupo político, económico ou relixioso, 
decidido a desenrolar e promover cantas iniciativas estean ó seu alcance para 

la dimensión pública da sociedade civil na que está inmerso.
O noso Centro intenta formar persoas susceptibles de emprender iniciativas,
elaborar criterios propios, fomentar un espírito crítico e impulsa
Outra constante é a defensa dos dereitos humanos e do entorno físico. O 
compromiso na defensa da paz e a solidariedade, así como o rexeitamento de 
toda clase de discriminación racial, social e sexista serán obxectivos a acadar por 

OBXECTIVOS XERAIS 

Os fins do Colexio de Educación Infantil e Primaria “Menéndez Pelayo” son 
aqueles que a Lei Orgánica de Educación (LOE) contempla e os que 
Constitución Española para a Ensinanza Infantil e Primaria. 

Seguindo os fins do punto anterior serán obxecto de atención preferente o 
respecto á personalidade do neno, a creación dun ambiente que evite a 
discriminación en calquera das súas facetas, tratando de desenrolar ó máximo os 
resortes da súa personalidade. 

O deber máis importante dos alumnos é aproveitar positivamente o posto 
escolar que a sociedade pon á súa disposición. Por iso o interés por aprender e a 
asistencia á clase, é a consecuencia do seu dereito fundamental á educación.

NORMAS A SEGUIR POLOS MESTRES 

Os mestres rexeranse polo establecido no Regulamento Orgánico das escolas de 
Educación Infantil e Primaria, Circulares da delegación Provincial de Educación, 

ección, normas e acordos tomados no Claustro e Consello Escolar do propio 

O Claustro de Profesores terá as misións específicas que se determinan no artigo 
47 do decreto 374/1.996 do 17-10 . 

Tódolos mestres terán en conta: 
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XIMEN INTERNO 

O traballo coordinado e compartido, a convivencia entre tódolos membros: 
pais e alumnos; a asunción e reparto de responsabilidades dentro da 

comunidade educativa son factores decisivos e determinantes que ofrece o 
Colexio de Educación Infantil e Primaria “Menéndez Pelayo” de Lugo. 

político, económico ou relixioso, 
decidido a desenrolar e promover cantas iniciativas estean ó seu alcance para 

la dimensión pública da sociedade civil na que está inmerso. 
O noso Centro intenta formar persoas susceptibles de emprender iniciativas, 
elaborar criterios propios, fomentar un espírito crítico e impulsa-lo razoamento. 
Outra constante é a defensa dos dereitos humanos e do entorno físico. O 
compromiso na defensa da paz e a solidariedade, así como o rexeitamento de 

ón racial, social e sexista serán obxectivos a acadar por 

Os fins do Colexio de Educación Infantil e Primaria “Menéndez Pelayo” son 
aqueles que a Lei Orgánica de Educación (LOE) contempla e os que establece a 

Seguindo os fins do punto anterior serán obxecto de atención preferente o 
respecto á personalidade do neno, a creación dun ambiente que evite a 

cetas, tratando de desenrolar ó máximo os 

O deber máis importante dos alumnos é aproveitar positivamente o posto 
escolar que a sociedade pon á súa disposición. Por iso o interés por aprender e a 

ecuencia do seu dereito fundamental á educación. 

Os mestres rexeranse polo establecido no Regulamento Orgánico das escolas de 
Educación Infantil e Primaria, Circulares da delegación Provincial de Educación, 

ección, normas e acordos tomados no Claustro e Consello Escolar do propio 

O Claustro de Profesores terá as misións específicas que se determinan no artigo 
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a) Cumprir e facer cumprir tódolos puntos deste Regulamento.
b) Participar nas convocatorias dos Claustros.
c) Elixi-los seus representantes no Consello escolar.
d) Formar parte dun Equipo de Ciclo e participar nas súas
reunións. Os mestres que incidan en varios ciclos integrar
máis tempo permanezan.
e) Colaborar nas tarefas propias da Biblioteca do Centro e da Aula.
f) Velar polo material do Centro.
g) Asistir puntualmente ó colexio.
h) Tomar parte na vixilancia dos recreos segundo as quendas que se 
Programación Xeral Anual.
i) Acompañar ordenadamente ó curso con quen ten clase na entrada e o mesmo 
na saída. 
- Unha vez coñecido o Ciclo a que pertencen, xuntaranse os mestres que o 
compoñen e proporán  o coordinador do mesmo, así como o se
no equipo de Normalización Lingüística, no de Actividades Complementarias e 
extraescolares e nas Dinamizacións.
- Os representantes do Equipo de Normalización Lingüística propoñerán ao 
director o coordinador do Equipo.
- Na primeira xuntanza da Comisión de Coordinación Pedagóxica nomearase un 
secretario entre os seus compoñentes. Tamén propoñerán o Xefe do Equipo de 
Actividades complementarias.
- Antes do 30 de setembro os coordinadores presentarán as súas propostas na 
dirección para ser recollidas na Programación Xeral Anual.
- O primeiro día laboral do curso ou aquel no que sexan convocados polo 
director/a  celebrarase o primeiro Claustro.
- Tódolos Claustros serán convocados por escrito, agás o primeiro do curso, onde 
constará a orde do día cunha anticipación mínima de 48 horas.
- A dirección pode convocar con carácter extraordinario o Claustro sen a debida 
anticipación, tras explica
- O director convocará no prazo de 7 días un Claustro extraordinario se así llo pi
polo menos un terzo do mesmo.
- As reunións do Claustro axustaranse ó preceptuado no artigo 47 do Decreto 
374/1.996. 
- Os mestres do Centro tratarán de establecer cos pais ou titores dos alumnos as 
relacións necesarias para conseguir unha maior coordina
na culminación dos fins programados.
- Os pais terán información periódica da marcha do proceso escolar do seu fillo. 
Serán convocados no mes de outubro para recibir explicacións dos obxectivos que 

C.E.I.P MENÉNDEZ PELAYO   
Serra de Outes S/N           
27004  Lugo 

         Tfno.: 982 20 20 80  
        E-mail: ceip.menendez.pelayo@edu.xunta.es
          Páxina Web: www.ceipmenendezpelayo.tk

Regulamento de Réximen Interno. R.R.I. 

prir tódolos puntos deste Regulamento.
b) Participar nas convocatorias dos Claustros. 

los seus representantes no Consello escolar. 
d) Formar parte dun Equipo de Ciclo e participar nas súas 
reunións. Os mestres que incidan en varios ciclos integraranse no ciclo en que 
máis tempo permanezan. 
e) Colaborar nas tarefas propias da Biblioteca do Centro e da Aula.
f) Velar polo material do Centro. 
g) Asistir puntualmente ó colexio. 
h) Tomar parte na vixilancia dos recreos segundo as quendas que se 
Programación Xeral Anual. 
i) Acompañar ordenadamente ó curso con quen ten clase na entrada e o mesmo 

Unha vez coñecido o Ciclo a que pertencen, xuntaranse os mestres que o 
compoñen e proporán  o coordinador do mesmo, así como o se
no equipo de Normalización Lingüística, no de Actividades Complementarias e 
extraescolares e nas Dinamizacións. 

Os representantes do Equipo de Normalización Lingüística propoñerán ao 
director o coordinador do Equipo. 

a da Comisión de Coordinación Pedagóxica nomearase un 
secretario entre os seus compoñentes. Tamén propoñerán o Xefe do Equipo de 
Actividades complementarias. 

Antes do 30 de setembro os coordinadores presentarán as súas propostas na 
ollidas na Programación Xeral Anual. 

O primeiro día laboral do curso ou aquel no que sexan convocados polo 
director/a  celebrarase o primeiro Claustro. 

Tódolos Claustros serán convocados por escrito, agás o primeiro do curso, onde 
a cunha anticipación mínima de 48 horas.

A dirección pode convocar con carácter extraordinario o Claustro sen a debida 
anticipación, tras explica-la razón da súa urxencia. 

O director convocará no prazo de 7 días un Claustro extraordinario se así llo pi
polo menos un terzo do mesmo. 

As reunións do Claustro axustaranse ó preceptuado no artigo 47 do Decreto 

Os mestres do Centro tratarán de establecer cos pais ou titores dos alumnos as 
relacións necesarias para conseguir unha maior coordinación no proceso escolar e 
na culminación dos fins programados. 

Os pais terán información periódica da marcha do proceso escolar do seu fillo. 
Serán convocados no mes de outubro para recibir explicacións dos obxectivos que 
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prir tódolos puntos deste Regulamento. 

anse no ciclo en que 

e) Colaborar nas tarefas propias da Biblioteca do Centro e da Aula. 

h) Tomar parte na vixilancia dos recreos segundo as quendas que se establezan na 

i) Acompañar ordenadamente ó curso con quen ten clase na entrada e o mesmo 

Unha vez coñecido o Ciclo a que pertencen, xuntaranse os mestres que o 
compoñen e proporán  o coordinador do mesmo, así como o seu representante 
no equipo de Normalización Lingüística, no de Actividades Complementarias e 

Os representantes do Equipo de Normalización Lingüística propoñerán ao 

a da Comisión de Coordinación Pedagóxica nomearase un 
secretario entre os seus compoñentes. Tamén propoñerán o Xefe do Equipo de 

Antes do 30 de setembro os coordinadores presentarán as súas propostas na 

O primeiro día laboral do curso ou aquel no que sexan convocados polo 

Tódolos Claustros serán convocados por escrito, agás o primeiro do curso, onde 
a cunha anticipación mínima de 48 horas. 

A dirección pode convocar con carácter extraordinario o Claustro sen a debida 

O director convocará no prazo de 7 días un Claustro extraordinario se así llo pide 

As reunións do Claustro axustaranse ó preceptuado no artigo 47 do Decreto 

Os mestres do Centro tratarán de establecer cos pais ou titores dos alumnos as 
ción no proceso escolar e 

Os pais terán información periódica da marcha do proceso escolar do seu fillo. 
Serán convocados no mes de outubro para recibir explicacións dos obxectivos que 
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se pretenden alcanzar no curso. 
directa dos mestres que inciden na súa marcha escolar.
 
. Son deberes do profesorado:
a) Respectar e facer respectar as normas de convivencia escolar e a identidade, 
integridade e dignidade persoais de todos os me
b) 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. 
c) Colaborar activamente na prevención, detección e erradicación das condutas 
contrarias á convivencia e, en parti
d) Informar ás nais e pais ou ás titoras ou titores sobre o progreso da aprendizaxe 
e integración socioeducativa dos seus fillos/as, cumprindo coas súas obrigas de 
dispoñibilidade dentro do horario establecido no cen
que lle impoña a normativa aplicable.
e) 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 c
 
Artigo 3.- CONDICIÓN DE AUTORIDADE PÚBLICA DO PROFESORADO.
 
No exercicio das función directivas e organizativas, docentes e de corrección 
disciplinaria, o profesorado ten a condición de autoridade pública e
protección recoñecida a tal condición polo ordenamento xurídico.
No exercicio das función de corrección disciplinaria,os feitos constatados polo 
profesorado e que se formalicen por escrito en documento que conte cos 
requisitos establecidos regulam
sen prexuízo das probas que na súa defensa poida sinalar ou achegar o alumnado 
ou os seus representantes legais cando sexa menor de idade.
O profesorado está facultado para requirir ao alumnado, dentro do 
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.
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se pretenden alcanzar no curso. Tódolos martes poderán recibir información 
directa dos mestres que inciden na súa marcha escolar. 

Son deberes do profesorado: 
a) Respectar e facer respectar as normas de convivencia escolar e a identidade, 
integridade e dignidade persoais de todos os membros da comunidade educativa.
b) 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 

, as condutas contrarias á convivencia do alumnado ou, no caso 
contrario, poñéndoas en coñecemento dos membros do equipo directivo do 

c) Colaborar activamente na prevención, detección e erradicación das condutas 
contrarias á convivencia e, en particular, das situacións de acoso escolar.
d) Informar ás nais e pais ou ás titoras ou titores sobre o progreso da aprendizaxe 
e integración socioeducativa dos seus fillos/as, cumprindo coas súas obrigas de 
dispoñibilidade dentro do horario establecido no centro para a atención a aqueles 
que lle impoña a normativa aplicable. 
e) 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.

CONDICIÓN DE AUTORIDADE PÚBLICA DO PROFESORADO.

No exercicio das función directivas e organizativas, docentes e de corrección 
disciplinaria, o profesorado ten a condición de autoridade pública e
protección recoñecida a tal condición polo ordenamento xurídico.
No exercicio das función 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. 
O profesorado está facultado para requirir ao alumnado, dentro do 
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 

tegridade persoal ou a dos demais membros da comunidade 
educativa ou poida perturbar o normal desenvolvemento das actividades 
docentes, complementarias ou extraescolares. 
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Tódolos martes poderán recibir información 

a) Respectar e facer respectar as normas de convivencia escolar e a identidade, 
mbros da comunidade educativa. 

b) 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 

, as condutas contrarias á convivencia do alumnado ou, no caso 
contrario, poñéndoas en coñecemento dos membros do equipo directivo do 

c) Colaborar activamente na prevención, detección e erradicación das condutas 
cular, das situacións de acoso escolar. 

d) Informar ás nais e pais ou ás titoras ou titores sobre o progreso da aprendizaxe 
e integración socioeducativa dos seus fillos/as, cumprindo coas súas obrigas de 

tro para a atención a aqueles 

e) Informar aos responsables do centro docente e, de ser o caso, á Administración 
educativa das alteracións da convivencia, gardando reserva e sixilo profesional 

ircunstancias persoais e familiares do alumnado. 

CONDICIÓN DE AUTORIDADE PÚBLICA DO PROFESORADO. 

No exercicio das función 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. 
No exercicio das función de corrección disciplinaria,os feitos constatados polo 
profesorado e que se formalicen por escrito en documento que conte cos 

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

 
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 

tegridade persoal ou a dos demais membros da comunidade 
educativa ou poida perturbar o normal desenvolvemento das actividades 
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O requirimento previsto neste punto obriga a alumna ou alumno requirido á 
inmediata entrega do obxecto, que será depositado polo profesorado na 
dirección do centro coas debidas garantías, quedando á disposición da nai ou pai 
ou da titora ou titor, unha vez terminada a xornada escolar ou a actividade 
complementaria ou extraescolar, todo iso
disciplinarias que poidan corresponder.
 
Artigo 4.- NORMAS A SEGUIR POLOS PAIS/ NAIS
 
- Os pais ou titores poderán participar nas actividades do Centro a través das 
A.N.P.A.s 
- Os pais ou titores deberán interesarse pola reali
fillos, debendo facilitar ós mestres que o soliciten todo tipo de información 
relativa ós seus fillos. 
- Deben tamén prover ós seus fillos de tódolos medios necesarios (libros, 
cadernos e material de traballo) para levar a c
indiquen. Colaborarán no cumprimento dos deberes dos seus fillos respecto ó 
Centro: puntualidade, orden, hixiene)
- Todo pai está obrigado a atender todas aquelas citacións que reciba do Colexio. 
Os pais deberán comunica
posible, para poder toma
ausencia prolongada  a xustificación deberá ser documental.
- Todo pai que desexe manifestar algunha suxestión ou queixa respecto 
organización do Centro ou persoal do mesmo, poderá tramitala a través do 
profesor titor ou dos representantes dos país no Consello Escolar ou ó Director/a, 
quen se o asunto o require, faraa chegar ó Consello Escolar.
 
Dereitos e deberes das nais e pais o
 
As nais e pais ou titoras ou titores
a) A ser respectados e recibir un trato adecuado polo resto da comunidade 
educativa. 
b) A estar informados sobre o progreso da aprendizaxe e integración 
socioeducativa dos seus 
aos membros do equipo directivo do Centro.
c) A recibir información sobre as normas que regulamentan a convivencia nos 
centros docentes. 
d) A ser oídos, nos termos previstos pola lei, nos procede
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O requirimento previsto neste punto obriga a alumna ou alumno requirido á 
ntrega do obxecto, que será depositado polo profesorado na 

dirección do centro coas debidas garantías, quedando á disposición da nai ou pai 
ou da titora ou titor, unha vez terminada a xornada escolar ou a actividade 
complementaria ou extraescolar, todo iso sen prexuízo das correccións 
disciplinarias que poidan corresponder. 

NORMAS A SEGUIR POLOS PAIS/ NAIS 

Os pais ou titores poderán participar nas actividades do Centro a través das 

Os pais ou titores deberán interesarse pola realización das actividades dos seus 
fillos, debendo facilitar ós mestres que o soliciten todo tipo de información 

Deben tamén prover ós seus fillos de tódolos medios necesarios (libros, 
cadernos e material de traballo) para levar a cabo as tarefas e actividades que se 
indiquen. Colaborarán no cumprimento dos deberes dos seus fillos respecto ó 
Centro: puntualidade, orden, hixiene) 

Todo pai está obrigado a atender todas aquelas citacións que reciba do Colexio. 
Os pais deberán comunicar as enfermidades dos seus fillos á maior brevidade 
posible, para poder toma-las medidas oportunas. En caso de enfermidade ou 
ausencia prolongada  a xustificación deberá ser documental. 

Todo pai que desexe manifestar algunha suxestión ou queixa respecto 
organización do Centro ou persoal do mesmo, poderá tramitala a través do 
profesor titor ou dos representantes dos país no Consello Escolar ou ó Director/a, 
quen se o asunto o require, faraa chegar ó Consello Escolar. 

Dereitos e deberes das nais e pais ou das titoras ou titores. 

As nais e pais ou titoras ou titores teñen dereito: 
a) A ser respectados e recibir un trato adecuado polo resto da comunidade 

b) A estar informados sobre o progreso da aprendizaxe e integración 
socioeducativa dos seus fillos polo que se lles facilitará o acceso ao profesorado e 
aos membros do equipo directivo do Centro. 
c) A recibir información sobre as normas que regulamentan a convivencia nos 

d) A ser oídos, nos termos previstos pola lei, nos procedementos disciplinarios.
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O requirimento previsto neste punto obriga a alumna ou alumno requirido á 
ntrega do obxecto, que será depositado polo profesorado na 

dirección do centro coas debidas garantías, quedando á disposición da nai ou pai 
ou da titora ou titor, unha vez terminada a xornada escolar ou a actividade 

sen prexuízo das correccións 

Os pais ou titores poderán participar nas actividades do Centro a través das 

zación das actividades dos seus 
fillos, debendo facilitar ós mestres que o soliciten todo tipo de información 

Deben tamén prover ós seus fillos de tódolos medios necesarios (libros, 
abo as tarefas e actividades que se 

indiquen. Colaborarán no cumprimento dos deberes dos seus fillos respecto ó 

Todo pai está obrigado a atender todas aquelas citacións que reciba do Colexio. 
r as enfermidades dos seus fillos á maior brevidade 
las medidas oportunas. En caso de enfermidade ou 

Todo pai que desexe manifestar algunha suxestión ou queixa respecto á 
organización do Centro ou persoal do mesmo, poderá tramitala a través do 
profesor titor ou dos representantes dos país no Consello Escolar ou ó Director/a, 

a) A ser respectados e recibir un trato adecuado polo resto da comunidade 

b) A estar informados sobre o progreso da aprendizaxe e integración 
fillos polo que se lles facilitará o acceso ao profesorado e 

c) A recibir información sobre as normas que regulamentan a convivencia nos 

mentos disciplinarios. 
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e) A participar no proceso educativo a través de consultas e outros 
procedementos de participación directa que estableza a Administración 
educativa. 
Ao mesmo tempo teñen os seguintes deberes:
a) Coñecer, participar e apoiar a evoluci
colaboración co profesorado e co centro docente.
b) Coñecer as normas establecidas polos centros docentes, respectalas e facelas 
respectar, así como respectar e facer respectar a autoridade e as indicacións ou 
orientacións educativas do profesorado no exercicio das súas competencias.
c) Fomentar o respecto polos restantes compoñentes da comunidade educativa.
d) Colaborar cos centros docentes na prevención e corrección das condutas 
contrarias ás normas de convivencia dos seus 
 
Artigo 5.- DEREITOS DOS ALUMNOS
 
- Os alumnos teñen dereito a recibir unha formación que asegure o pleno 
desenrolo da súa personalidade e isto esixe unha xornada de traballo escolar 
acomodada a súa idade e unha planificación equilibrada 
estudio. 
- Os alumnos teñen dereito as mesmas oportunidades de acceso ós distintos 
niveis de ensinanza, este dereito queda garantido mediante:
a) A non discriminación por razón de nacemento, raza, sexo, capacidade 
económica, nivel social, conviccións políticas, morais ou relixiosas, así como por 
discapacidades físicas, sensoriais ou psíquicas, ou calquera outra condición ou 
circunstancia persoal ou social.
b) O establecemento de medidas compensatorias que garantan a igualdade real e 
efectiva de oportunidades.
c) A realización de políticas educativas de integración e de educación especial.
d) O centro desenrolará iniciativas para evita
mediante a especial atención no respecto das normas de convivencia e 
establecerá plans de acción positiva para garanti
alumnos do Centro. 
- Os alumnos teñen dereito a que o seu rendemento escolar sexa avaliado con 
plena obxectividade, este dereito quedará garantido mediante:
a) Explicación pública dos criterios xerais que se van a aplicar para a avaliación das 
aprendizaxes e a promoción dos alumnos.
b) Comunicación fluída entre profesores, titores e pais no relativo ás valoracións 
sobre o aproveitamento académico dos alumnos e a marcha do proces
aprendizaxe, así como as decisións que se adopten como resultado de dito 
proceso. 
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e) A participar no proceso educativo a través de consultas e outros 
procedementos de participación directa que estableza a Administración 

Ao mesmo tempo teñen os seguintes deberes: 
a) Coñecer, participar e apoiar a evolución do seu proceso educativo, en 
colaboración co profesorado e co centro docente. 
b) Coñecer as normas establecidas polos centros docentes, respectalas e facelas 
respectar, así como respectar e facer respectar a autoridade e as indicacións ou 

ducativas do profesorado no exercicio das súas competencias.
c) Fomentar o respecto polos restantes compoñentes da comunidade educativa.
d) Colaborar cos centros docentes na prevención e corrección das condutas 
contrarias ás normas de convivencia dos seus fillos ou fillas. 

DEREITOS DOS ALUMNOS 

Os alumnos teñen dereito a recibir unha formación que asegure o pleno 
desenrolo da súa personalidade e isto esixe unha xornada de traballo escolar 
acomodada a súa idade e unha planificación equilibrada das súas actividades de 

Os alumnos teñen dereito as mesmas oportunidades de acceso ós distintos 
niveis de ensinanza, este dereito queda garantido mediante: 
a) A non discriminación por razón de nacemento, raza, sexo, capacidade 

ocial, conviccións políticas, morais ou relixiosas, así como por 
discapacidades físicas, sensoriais ou psíquicas, ou calquera outra condición ou 
circunstancia persoal ou social. 
b) O establecemento de medidas compensatorias que garantan a igualdade real e 
efectiva de oportunidades. 
c) A realización de políticas educativas de integración e de educación especial.
d) O centro desenrolará iniciativas para evita-la discriminación dos alumnos 
mediante a especial atención no respecto das normas de convivencia e 

tablecerá plans de acción positiva para garanti-la plena integración de tódolos 

Os alumnos teñen dereito a que o seu rendemento escolar sexa avaliado con 
plena obxectividade, este dereito quedará garantido mediante:

ica dos criterios xerais que se van a aplicar para a avaliación das 
aprendizaxes e a promoción dos alumnos. 
b) Comunicación fluída entre profesores, titores e pais no relativo ás valoracións 
sobre o aproveitamento académico dos alumnos e a marcha do proces
aprendizaxe, así como as decisións que se adopten como resultado de dito 
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e) A participar no proceso educativo a través de consultas e outros 
procedementos de participación directa que estableza a Administración 

ón do seu proceso educativo, en 

b) Coñecer as normas establecidas polos centros docentes, respectalas e facelas 
respectar, así como respectar e facer respectar a autoridade e as indicacións ou 

ducativas do profesorado no exercicio das súas competencias. 
c) Fomentar o respecto polos restantes compoñentes da comunidade educativa. 
d) Colaborar cos centros docentes na prevención e corrección das condutas 

Os alumnos teñen dereito a recibir unha formación que asegure o pleno 
desenrolo da súa personalidade e isto esixe unha xornada de traballo escolar 

das súas actividades de 

Os alumnos teñen dereito as mesmas oportunidades de acceso ós distintos 

a) A non discriminación por razón de nacemento, raza, sexo, capacidade 
ocial, conviccións políticas, morais ou relixiosas, así como por 

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

b) O establecemento de medidas compensatorias que garantan a igualdade real e 

c) A realización de políticas educativas de integración e de educación especial. 
la discriminación dos alumnos 

mediante a especial atención no respecto das normas de convivencia e 
la plena integración de tódolos 

Os alumnos teñen dereito a que o seu rendemento escolar sexa avaliado con 
plena obxectividade, este dereito quedará garantido mediante: 

ica dos criterios xerais que se van a aplicar para a avaliación das 

b) Comunicación fluída entre profesores, titores e pais no relativo ás valoracións 
sobre o aproveitamento académico dos alumnos e a marcha do proceso da súa 
aprendizaxe, así como as decisións que se adopten como resultado de dito 
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c) Os alumnos, os seus pais ou titores poderán reclamar sobre as decisións e 
cualificacións que, como resultado do proceso de avaliación, se adopten ó 
finalizar un ciclo ou curso. A administración educativa establece procedementos 
para a formulación e tramitación das reclamacións.
- Os alumnos teñen dereito a recibir orientación escolar para acadalo máximo 
desenrolo persoal e social, segundo as súas capacidades, este 
garantido: 
a) Coidando de forma especial a orientación escolar dos alumnos con 
discapacidades físicas, sensoriais ou psíquicas, ou con carencias sociais ou 
culturais. 
b) Para facer efectivo o dereito dos alumnos á orientación escolar, o Centr
cun Orientador/a. 
- Os alumnos teñen dereito a que a súa actividade académica se desenrole nas 
debidas condicións de seguridade e hixiene.
- Os alumnos teñen dereito a que se respecte a súa liberdade de conciencia, as 
súas conviccións relixiosas, m
dereito queda garantido mediante:
a) A información, antes de formaliza
educativo do Centro ou introdución deste Regulamento de Réxime Interior do 
Centro. 
b) O fomento da súa capacidade e actitude crítica dos alumnos que posibilite ós 
mesmos á realización de opcións de conciencia na liberdade.
c) A elección por parte dos pais ou titores de formación relixiosa e moral que sexa 
de acordo coas súas propias crenza
derivarse algunha discriminación.
Os alumnos a través dos seus pais ou titores legais teñen dereito a elixir ou 
modificar a súa opción relixiosa antes do 15 de setembro de cada curso 
escolar..As peticións fara
- Os alumnos teñen dereito a que se respecte a súa integridade física e moral e a 
súa dignidade persoal, non podendo ser obxecto, en ningún caso, de tratos 
vexatorios ou degradantes.
- Os alumnos teñen dereito a que
información de que dispoñan sobre as circunstancias persoais e familiares do 
alumno. Non obstante, os centros comunicarán á autoridade competente as 
circunstancias que poidan implicar malos tratos para o alumno ou calqu
incumprimento dos deberes establecidos polas leis de protección de menores.
Asemade, comunicarase á autoridade competente calquera problema de tipo 
sanitario que puidera poñer en perigo total ou parcialmente á comunidade 
escolar. 
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c) Os alumnos, os seus pais ou titores poderán reclamar sobre as decisións e 
cualificacións que, como resultado do proceso de avaliación, se adopten ó 

iclo ou curso. A administración educativa establece procedementos 
para a formulación e tramitación das reclamacións. 

Os alumnos teñen dereito a recibir orientación escolar para acadalo máximo 
desenrolo persoal e social, segundo as súas capacidades, este 

a) Coidando de forma especial a orientación escolar dos alumnos con 
discapacidades físicas, sensoriais ou psíquicas, ou con carencias sociais ou 

b) Para facer efectivo o dereito dos alumnos á orientación escolar, o Centr

Os alumnos teñen dereito a que a súa actividade académica se desenrole nas 
debidas condicións de seguridade e hixiene. 

Os alumnos teñen dereito a que se respecte a súa liberdade de conciencia, as 
súas conviccións relixiosas, morais ou ideolóxicas, así como a súa intimidade. Este 
dereito queda garantido mediante: 
a) A información, antes de formaliza-la matrícula si se solicita, sobre o proxecto 
educativo do Centro ou introdución deste Regulamento de Réxime Interior do 

O fomento da súa capacidade e actitude crítica dos alumnos que posibilite ós 
mesmos á realización de opcións de conciencia na liberdade. 
c) A elección por parte dos pais ou titores de formación relixiosa e moral que sexa 
de acordo coas súas propias crenzas ou conviccións, sen que desta elección poida 
derivarse algunha discriminación. 
Os alumnos a través dos seus pais ou titores legais teñen dereito a elixir ou 
modificar a súa opción relixiosa antes do 15 de setembro de cada curso 
escolar..As peticións faranse por escrito na secretaría do centro.

Os alumnos teñen dereito a que se respecte a súa integridade física e moral e a 
súa dignidade persoal, non podendo ser obxecto, en ningún caso, de tratos 
vexatorios ou degradantes. 

Os alumnos teñen dereito a que o Centro garde reserva sobre toda a 
información de que dispoñan sobre as circunstancias persoais e familiares do 
alumno. Non obstante, os centros comunicarán á autoridade competente as 
circunstancias que poidan implicar malos tratos para o alumno ou calqu
incumprimento dos deberes establecidos polas leis de protección de menores.
Asemade, comunicarase á autoridade competente calquera problema de tipo 
sanitario que puidera poñer en perigo total ou parcialmente á comunidade 
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c) Os alumnos, os seus pais ou titores poderán reclamar sobre as decisións e 
cualificacións que, como resultado do proceso de avaliación, se adopten ó 

iclo ou curso. A administración educativa establece procedementos 

Os alumnos teñen dereito a recibir orientación escolar para acadalo máximo 
desenrolo persoal e social, segundo as súas capacidades, este dereito queda 

a) Coidando de forma especial a orientación escolar dos alumnos con 
discapacidades físicas, sensoriais ou psíquicas, ou con carencias sociais ou 

b) Para facer efectivo o dereito dos alumnos á orientación escolar, o Centro conta 

Os alumnos teñen dereito a que a súa actividade académica se desenrole nas 

Os alumnos teñen dereito a que se respecte a súa liberdade de conciencia, as 
orais ou ideolóxicas, así como a súa intimidade. Este 

la matrícula si se solicita, sobre o proxecto 
educativo do Centro ou introdución deste Regulamento de Réxime Interior do 

O fomento da súa capacidade e actitude crítica dos alumnos que posibilite ós 
 

c) A elección por parte dos pais ou titores de formación relixiosa e moral que sexa 
s ou conviccións, sen que desta elección poida 

Os alumnos a través dos seus pais ou titores legais teñen dereito a elixir ou 
modificar a súa opción relixiosa antes do 15 de setembro de cada curso 

nse por escrito na secretaría do centro. 
Os alumnos teñen dereito a que se respecte a súa integridade física e moral e a 

súa dignidade persoal, non podendo ser obxecto, en ningún caso, de tratos 

o Centro garde reserva sobre toda a 
información de que dispoñan sobre as circunstancias persoais e familiares do 
alumno. Non obstante, os centros comunicarán á autoridade competente as 
circunstancias que poidan implicar malos tratos para o alumno ou calquera outro 
incumprimento dos deberes establecidos polas leis de protección de menores. 
Asemade, comunicarase á autoridade competente calquera problema de tipo 
sanitario que puidera poñer en perigo total ou parcialmente á comunidade 
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- Os alumnos teñen dereito a utiliza
derivadas da programación de actividades escolares e extraescolares e a 
adecuada conservación dos recursos e o correcto destino dos mesmos.
- Os alumnos teñen dereito en caso de accidente ou 
axuda precisa para que isto non supoña una diminución no seu rendemento 
escolar. Os pais ou titores poñeranse en contacto co mestre
subministre orientación e material didáctico que este considere preciso.
- Os alumnos teñen dereito á liberdade de expresión sen prexuízo dos dereitos de 
tódolos membros da comunidade educativa e o respecto que merecen as 
institucións de acordo cos principios e dereitos constitucionais.
- Os alumnos teñen dereito a participar, en cali
actividades do Centro docente.
- Os alumnos teñen dereito a percibi
carencias de tipo familiar, económico e sociocultural, de forma que se promova o 
seu dereito de acceso ós distintos niv
mediante: 
1. A Administración Educativa garantirá este dereito mediante unha política de 
becas e servizos de apoio axeitados ás necesidades dos alumnos.
2. Os centros docentes manterán relacións cos servizos 
para atende-las necesidades de tódolos alumnos e especialmente dos máis 
desfavorecidos sociocultural e economicamente.
 
Artigo 6.- DEBERES DOS ALUMNOS
 
- O deber máis importante dos alumnos é aproveitar positivamente o posto 
escolar que a sociedade pon á súa disposición que se concreta na seguinte obriga 
“interés pola aprendizaxe e a súa asistencia a clase”.
- Constitúe un deber básico dos alumnos O ESTUDIO que se concreta nas 
seguintes obrigas: 
1. Asistir á clase con puntualidade e 
desenrolo dos plans de estudio.
2. Cumprir e respecta-los horarios aprobados para o desenrolo das actividades do 
Centro. 
3. Segui-las orientacións do profesorado respecto da súa aprendizaxe e mostrarlle 
o debido respecto e consideración.
4. Respecta-lo exercicio do dereito ao estudio dos seus compañeiros.
- Constitúe un deber dos alumnos o respecto ás normas de convivencia dentro do 
centro que se concreta nas seguintes obrigas:
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en dereito a utiliza-las instalacións do Centro coas limitacións 
derivadas da programación de actividades escolares e extraescolares e a 
adecuada conservación dos recursos e o correcto destino dos mesmos.

Os alumnos teñen dereito en caso de accidente ou enfermidade prolongada á 
axuda precisa para que isto non supoña una diminución no seu rendemento 
escolar. Os pais ou titores poñeranse en contacto co mestre
subministre orientación e material didáctico que este considere preciso.

umnos teñen dereito á liberdade de expresión sen prexuízo dos dereitos de 
tódolos membros da comunidade educativa e o respecto que merecen as 
institucións de acordo cos principios e dereitos constitucionais.

Os alumnos teñen dereito a participar, en calidade de voluntarios, nas 
actividades do Centro docente. 

Os alumnos teñen dereito a percibi-las axudas precisas para compensar posibles 
carencias de tipo familiar, económico e sociocultural, de forma que se promova o 
seu dereito de acceso ós distintos niveis educativos, este dereito queda garantido 

1. A Administración Educativa garantirá este dereito mediante unha política de 
becas e servizos de apoio axeitados ás necesidades dos alumnos.
2. Os centros docentes manterán relacións cos servizos públicos e comunitarios 

las necesidades de tódolos alumnos e especialmente dos máis 
desfavorecidos sociocultural e economicamente. 

DEBERES DOS ALUMNOS 

O deber máis importante dos alumnos é aproveitar positivamente o posto 
que a sociedade pon á súa disposición que se concreta na seguinte obriga 

“interés pola aprendizaxe e a súa asistencia a clase”. 
Constitúe un deber básico dos alumnos O ESTUDIO que se concreta nas 

1. Asistir á clase con puntualidade e participar nas actividades orientadas ó 
desenrolo dos plans de estudio. 

los horarios aprobados para o desenrolo das actividades do 

las orientacións do profesorado respecto da súa aprendizaxe e mostrarlle 
ecto e consideración. 

lo exercicio do dereito ao estudio dos seus compañeiros.
Constitúe un deber dos alumnos o respecto ás normas de convivencia dentro do 

centro que se concreta nas seguintes obrigas: 
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las instalacións do Centro coas limitacións 
derivadas da programación de actividades escolares e extraescolares e a 
adecuada conservación dos recursos e o correcto destino dos mesmos. 

enfermidade prolongada á 
axuda precisa para que isto non supoña una diminución no seu rendemento 
escolar. Os pais ou titores poñeranse en contacto co mestre-titor para que lle 
subministre orientación e material didáctico que este considere preciso. 

umnos teñen dereito á liberdade de expresión sen prexuízo dos dereitos de 
tódolos membros da comunidade educativa e o respecto que merecen as 
institucións de acordo cos principios e dereitos constitucionais. 

dade de voluntarios, nas 

las axudas precisas para compensar posibles 
carencias de tipo familiar, económico e sociocultural, de forma que se promova o 

eis educativos, este dereito queda garantido 

1. A Administración Educativa garantirá este dereito mediante unha política de 
becas e servizos de apoio axeitados ás necesidades dos alumnos. 

públicos e comunitarios 
las necesidades de tódolos alumnos e especialmente dos máis 

O deber máis importante dos alumnos é aproveitar positivamente o posto 
que a sociedade pon á súa disposición que se concreta na seguinte obriga 

Constitúe un deber básico dos alumnos O ESTUDIO que se concreta nas 

participar nas actividades orientadas ó 

los horarios aprobados para o desenrolo das actividades do 

las orientacións do profesorado respecto da súa aprendizaxe e mostrarlle 

lo exercicio do dereito ao estudio dos seus compañeiros. 
Constitúe un deber dos alumnos o respecto ás normas de convivencia dentro do 
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4.1. Respecta-la liberdade de conciencia
como a dignidade, integridade e intimidade de tódolos membros da comunidade 
educativa. 
4.2. Non discriminar a ningún membro da comunidade educativa por razón de 
nacemento, raza, sexo ou por calquera outra circunst
4.3. Coidar e utilizar correctamente os bens mobles e as instalación do Centro.
4.4. Respecta-las pertenzas dos outros membros da comunidade educativa.
4.5. Participar na vida e funcionamento do Centro.
 
Artigo 7.-  NORMAS XERAIS 

Non arroxar ningún obxecto ao chan, utilizando para iso as papeleiras colocadas 
para ese efecto. 

Está terminantemente prohibido fumar en todas e cada unha das dependencias 
do Centro, tanto internas como externas. Esta norma é de aplicación a
todas.Exclúese  da prohibición a vivenda do conserxe

Os alumnos/as deben asistir ás actividades complementarias que se desenvolven 
no Centro; salvo que, por razóns excepcionais, o Equipo Directivo considere 
conveniente que determinados alumnos/as 
complementaria. 

O furto de material pertencente ao Centro, ao profesorado ou aos 
compañeiros/as, así como a calquera persoa que estea no Centro, considerarase 
falta moi grave.  

As normas de convivencia e disciplina son de ob
actividades lectivas como complementarias e extraescolares.

 
RESPECTO Á CIRCULACIÓN NO CENTRO DE PERSOAS ALLEAS Ó MESMO DURANTE 
A XORNADA ESCOLAR. 
- Evitarase a súa circulación polo Centro, para evita
escolar nas aulas, para iso, comunicará ó conserxe o motivo da súa presenza no 
Centro. De non atoparse na zona administrativa persoal responsable do Centro só 
se permitirá o acceso aos corredores , si foran chamados polo profesor/a do 
alumno ou para levar ou reincorporar ao alumno en caso de revisión médica, 
indisposición ou accidente.
 
 
Artigo 8.- NORMAS DE CONVIVENCIA DO CENTRO
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la liberdade de conciencia e as conviccións relixiosas e morais, así 
como a dignidade, integridade e intimidade de tódolos membros da comunidade 

4.2. Non discriminar a ningún membro da comunidade educativa por razón de 
nacemento, raza, sexo ou por calquera outra circunstancia persoal ou social.
4.3. Coidar e utilizar correctamente os bens mobles e as instalación do Centro.

las pertenzas dos outros membros da comunidade educativa.
4.5. Participar na vida e funcionamento do Centro. 

NORMAS XERAIS DE CONVIVENCIA 

Non arroxar ningún obxecto ao chan, utilizando para iso as papeleiras colocadas 

Está terminantemente prohibido fumar en todas e cada unha das dependencias 
do Centro, tanto internas como externas. Esta norma é de aplicación a
todas.Exclúese  da prohibición a vivenda do conserxe 

Os alumnos/as deben asistir ás actividades complementarias que se desenvolven 
no Centro; salvo que, por razóns excepcionais, o Equipo Directivo considere 
conveniente que determinados alumnos/as non realicen algunha actividade 

O furto de material pertencente ao Centro, ao profesorado ou aos 
compañeiros/as, así como a calquera persoa que estea no Centro, considerarase 

As normas de convivencia e disciplina son de obrigado cumprimento tanto nas 
actividades lectivas como complementarias e extraescolares. 

RESPECTO Á CIRCULACIÓN NO CENTRO DE PERSOAS ALLEAS Ó MESMO DURANTE 

Evitarase a súa circulación polo Centro, para evita-la interrupción da 
escolar nas aulas, para iso, comunicará ó conserxe o motivo da súa presenza no 

De non atoparse na zona administrativa persoal responsable do Centro só 
se permitirá o acceso aos corredores , si foran chamados polo profesor/a do 

para levar ou reincorporar ao alumno en caso de revisión médica, 
indisposición ou accidente. 

NORMAS DE CONVIVENCIA DO CENTRO 
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e as conviccións relixiosas e morais, así 
como a dignidade, integridade e intimidade de tódolos membros da comunidade 

4.2. Non discriminar a ningún membro da comunidade educativa por razón de 
ancia persoal ou social. 

4.3. Coidar e utilizar correctamente os bens mobles e as instalación do Centro. 
las pertenzas dos outros membros da comunidade educativa. 

Non arroxar ningún obxecto ao chan, utilizando para iso as papeleiras colocadas 

Está terminantemente prohibido fumar en todas e cada unha das dependencias 
do Centro, tanto internas como externas. Esta norma é de aplicación a todos e 

Os alumnos/as deben asistir ás actividades complementarias que se desenvolven 
no Centro; salvo que, por razóns excepcionais, o Equipo Directivo considere 

non realicen algunha actividade 

O furto de material pertencente ao Centro, ao profesorado ou aos 
compañeiros/as, así como a calquera persoa que estea no Centro, considerarase 

rigado cumprimento tanto nas 
 

RESPECTO Á CIRCULACIÓN NO CENTRO DE PERSOAS ALLEAS Ó MESMO DURANTE 

la interrupción da actividade 
escolar nas aulas, para iso, comunicará ó conserxe o motivo da súa presenza no 

De non atoparse na zona administrativa persoal responsable do Centro só 
se permitirá o acceso aos corredores , si foran chamados polo profesor/a do 

para levar ou reincorporar ao alumno en caso de revisión médica, 
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RESPECTO Á APERTURA E PECHE  DO CENTRO 
A apertura do Centro realizarase as 09:00 horas co toque de timbre e a entreg
por parte dos pais/nais, dos alumnos aos 
infantil e primaria.  
O peche do Centro terá lugar ás 14:00 horas co toque do timbre e a ent
alumnos aos país nos po
Os alumnos con minusval
entregados pola coidadora aos país no hall do Centro. O mesmo tratamento 
recibirán os alumnos con incapacidade motórica temporal acreditada 
documentalmente. 
As cancelas de acceso ao recinto escolar abrirans
peche ás 09:10 e ás 14:10 horas. O encargado da apertura e o peche será o 
conserxe do centro.Os alumnos accederán acompañados do seu pai,nai,titor legal 
ou persoa maior de idade autorizada de xeito documental e con constanc
Secretaría do Centro.  
 
RESPECTO DAS ENTRADAS E SAÍDAS DO CENTRO:
- Respecta-la puntualidade nas horas de entrada ó Centro.
- Ás entradas no Centro, unha vez iniciada a actividade escolar, deberán ser 
xustificadas por escrito polos pais ou titores.Os
impreso correspondente ao mestre
- As saídas durante a xornada escolar soamente serán permitidas ante a presenza 
dunha persoa responsable. Os pais ou titores poderán solicitar o impreso 
correspondente ao mestre
- Á saída do Centro os alumnos, de non ser recollidos polos seus pais e pasado o 
“período de cortesía” establecido en 15 minutos, serán entregados a autoridade 
competente para a súa entrega no domicilio f
 
RESPECTO Á EDUCACIÓN INFANTIL:
- No período de adaptación en 3 anos, haberá un horario flexible segundo o 
establecido na P.X.A. 
-  O acceso ao centro farase en fila dende o porche de infantil.
- Non se pode acceder aos espazos 
pechado con carros de bebé, paraugas,…
- Ó carece-lo Centro de coidadores para alumnos sen minusvalía, os pais/titores 
dos alumnos de E. Infantil terán que estar dispoñibles para acudir ao Centro, no 
caso de que os seus fillos 
teléfono de contacto preferentemente fixo.
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RESPECTO Á APERTURA E PECHE  DO CENTRO  
A apertura do Centro realizarase as 09:00 horas co toque de timbre e a entreg
por parte dos pais/nais, dos alumnos aos profesores nas filas dos porche

O peche do Centro terá lugar ás 14:00 horas co toque do timbre e a ent
alumnos aos país nos porches de infantil e primaria. 
Os alumnos con minusvalía recoñecida superior ao 33% serán recollidos e  
entregados pola coidadora aos país no hall do Centro. O mesmo tratamento 
recibirán os alumnos con incapacidade motórica temporal acreditada 

As cancelas de acceso ao recinto escolar abriranse ás 08:55  e ás 13:50 horas e o 
peche ás 09:10 e ás 14:10 horas. O encargado da apertura e o peche será o 
conserxe do centro.Os alumnos accederán acompañados do seu pai,nai,titor legal 
ou persoa maior de idade autorizada de xeito documental e con constanc

RESPECTO DAS ENTRADAS E SAÍDAS DO CENTRO: 
la puntualidade nas horas de entrada ó Centro. 

Centro, unha vez iniciada a actividade escolar, deberán ser 
xustificadas por escrito polos pais ou titores.Os pais ou titores poderán solicitar o 
impreso correspondente ao mestre-titor ou o xefe/a de estudos.

As saídas durante a xornada escolar soamente serán permitidas ante a presenza 
dunha persoa responsable. Os pais ou titores poderán solicitar o impreso 

respondente ao mestre-titor ou o xefe/a de estudos. 
Á saída do Centro os alumnos, de non ser recollidos polos seus pais e pasado o 

“período de cortesía” establecido en 15 minutos, serán entregados a autoridade 
competente para a súa entrega no domicilio familiar. 

RESPECTO Á EDUCACIÓN INFANTIL: 
No período de adaptación en 3 anos, haberá un horario flexible segundo o 

O acceso ao centro farase en fila dende o porche de infantil. 
acceder aos espazos onde se imparte docencia 

pechado con carros de bebé, paraugas,… 
lo Centro de coidadores para alumnos sen minusvalía, os pais/titores 

dos alumnos de E. Infantil terán que estar dispoñibles para acudir ao Centro, no 
caso de que os seus fillos tivesen necesidade de ser mudados, sendo necesario un 
teléfono de contacto preferentemente fixo. 
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A apertura do Centro realizarase as 09:00 horas co toque de timbre e a entrega, 
profesores nas filas dos porche de 

O peche do Centro terá lugar ás 14:00 horas co toque do timbre e a entrega dos 

ía recoñecida superior ao 33% serán recollidos e  
entregados pola coidadora aos país no hall do Centro. O mesmo tratamento 
recibirán os alumnos con incapacidade motórica temporal acreditada 

e ás 08:55  e ás 13:50 horas e o 
peche ás 09:10 e ás 14:10 horas. O encargado da apertura e o peche será o 
conserxe do centro.Os alumnos accederán acompañados do seu pai,nai,titor legal 
ou persoa maior de idade autorizada de xeito documental e con constancia na 

Centro, unha vez iniciada a actividade escolar, deberán ser 
pais ou titores poderán solicitar o 

titor ou o xefe/a de estudos. 
As saídas durante a xornada escolar soamente serán permitidas ante a presenza 

dunha persoa responsable. Os pais ou titores poderán solicitar o impreso 

Á saída do Centro os alumnos, de non ser recollidos polos seus pais e pasado o 
“período de cortesía” establecido en 15 minutos, serán entregados a autoridade 

No período de adaptación en 3 anos, haberá un horario flexible segundo o 

 
encia incluíndo o porche 

lo Centro de coidadores para alumnos sen minusvalía, os pais/titores 
dos alumnos de E. Infantil terán que estar dispoñibles para acudir ao Centro, no 

tivesen necesidade de ser mudados, sendo necesario un 
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RESPECTO Ó CONTROL DE ASISTENCIA:
- Deberase xustifica-la non asistencia á clase ao Titor mediante una comunicación 
escrita dos pais ou titores.
- A falta a clase de modo reiterado pode provocar a imposibilidade da aplicación 
dos criterios xerais de avaliación e a propia avaliación continua. De constatarse a 
falta a clase de modo reiterado o Centro ten a obriga de iniciar o “Protocolo de 
absentismo” de acordo coas disposicións vixentes.
 
RESPECTO Á IMPARTICIÓN DAS CLASES:
- Crearase o clima de silencio necesario, ó entra
desenrolo da clase. 
- Non se comerán durante as clases chicles, caramelos
- Non se permite aos alu
teléfonos móbiles, receptores de radio, consolas,… ou calquera outro aparello 
que poida distorsionar o normal funcionamento da clase. O profesor poderá 
retirar ao alumno estes aparellos poñéndose en con
outro conduto,coa familia para a súa entrega e devolución. 
- Tolerancia, comprensión e respecto coas opinións dos compañeiros.
- Mostrarase unha actitude aberta, receptiva e respectuosa ante as observacións 
ou correccións que lles fagan os profesores.
 
RESPECTO ÓS INTERVALOS ENTRE CLASES:
- Non se poderá saír das aulas sen unha causa xustificada.
- O diálogo deberá transcorrer nun clima de absoluta corrección.
- Absterse de causar calquera clase de molestias ós compañeiros.
- Fora das horas lectivas, o alumnado non pode estar no interior das aulas, salvo 
que se achen en compañía dun profesor/a ou obteñan deste o seu permiso.
 
RESPECTO Á CIRCULACIÓN NOS CORREDORES:
- Absterse de berrar,golpear as portas, etc...
- Circular con normalidade, evitando as carreiras e todo tipo de condutas 
agresivas. 
- Evita-la permanencia nos mesmos sen unha causa xustificada.
- Ter unha actitude de respecto ós diversos carteis, murais, plantas e obxectos 
que nel se atopan. 
 
RESPECTO ÓS TEMPOS DE LECE
- Absterse de supera-los límites do espazo de xogo.
- Evitar todo contacto con persoas alleas ao Centro.
- Facer que transcorran en harmonía e respecto cos outros nenos.
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RESPECTO Ó CONTROL DE ASISTENCIA: 
la non asistencia á clase ao Titor mediante una comunicación 

escrita dos pais ou titores. 
clase de modo reiterado pode provocar a imposibilidade da aplicación 

dos criterios xerais de avaliación e a propia avaliación continua. De constatarse a 
falta a clase de modo reiterado o Centro ten a obriga de iniciar o “Protocolo de 

coas disposicións vixentes. 

RESPECTO Á IMPARTICIÓN DAS CLASES: 
Crearase o clima de silencio necesario, ó entra-lo profesor na aula, para o bo 

Non se comerán durante as clases chicles, caramelos ,pipas, etc.
aos alumnos - en todo o recinto escolar- o uso e posesión de 

teléfonos móbiles, receptores de radio, consolas,… ou calquera outro aparello 
que poida distorsionar o normal funcionamento da clase. O profesor poderá 
retirar ao alumno estes aparellos poñéndose en contacto, telefonicamente ou por 
outro conduto,coa familia para a súa entrega e devolución.  

Tolerancia, comprensión e respecto coas opinións dos compañeiros.
Mostrarase unha actitude aberta, receptiva e respectuosa ante as observacións 

lles fagan os profesores. 

RESPECTO ÓS INTERVALOS ENTRE CLASES: 
Non se poderá saír das aulas sen unha causa xustificada. 
O diálogo deberá transcorrer nun clima de absoluta corrección.
Absterse de causar calquera clase de molestias ós compañeiros.
Fora das horas lectivas, o alumnado non pode estar no interior das aulas, salvo 

que se achen en compañía dun profesor/a ou obteñan deste o seu permiso.

RESPECTO Á CIRCULACIÓN NOS CORREDORES: 
Absterse de berrar,golpear as portas, etc... 

rmalidade, evitando as carreiras e todo tipo de condutas 

la permanencia nos mesmos sen unha causa xustificada.
Ter unha actitude de respecto ós diversos carteis, murais, plantas e obxectos 

RESPECTO ÓS TEMPOS DE LECER (RECREOS): 
los límites do espazo de xogo. 

Evitar todo contacto con persoas alleas ao Centro. 
Facer que transcorran en harmonía e respecto cos outros nenos.
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la non asistencia á clase ao Titor mediante una comunicación 

clase de modo reiterado pode provocar a imposibilidade da aplicación 
dos criterios xerais de avaliación e a propia avaliación continua. De constatarse a 
falta a clase de modo reiterado o Centro ten a obriga de iniciar o “Protocolo de 

lo profesor na aula, para o bo 

,pipas, etc. 
o uso e posesión de 

teléfonos móbiles, receptores de radio, consolas,… ou calquera outro aparello 
que poida distorsionar o normal funcionamento da clase. O profesor poderá 

tacto, telefonicamente ou por 

Tolerancia, comprensión e respecto coas opinións dos compañeiros. 
Mostrarase unha actitude aberta, receptiva e respectuosa ante as observacións 

O diálogo deberá transcorrer nun clima de absoluta corrección. 
Absterse de causar calquera clase de molestias ós compañeiros. 
Fora das horas lectivas, o alumnado non pode estar no interior das aulas, salvo 

que se achen en compañía dun profesor/a ou obteñan deste o seu permiso. 

rmalidade, evitando as carreiras e todo tipo de condutas 

la permanencia nos mesmos sen unha causa xustificada. 
Ter unha actitude de respecto ós diversos carteis, murais, plantas e obxectos 

Facer que transcorran en harmonía e respecto cos outros nenos. 
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- Respectar e obedece-las indicacións dos profesores responsables do recr
- Non tirar obxectos ao chan.Utilizalas papeleiras e contedores de lixo.
 
RESPECTO ÁS INSTALACIÓNS:
- Trata-las instalacións escolares con responsabilidade para axudar á súa 
conservación. 
- Conservar en bo estado calquera material escolar.
 
RESPECTO Á VESTIMENTA:
A vestimenta do alumnado debe estar acorde coa actividade que se realice.Para a 
clase de Educación Física é imprescindible o 
Non son admisibles as prendas que impidan dalgún xeito a identificación clara  do 
alumno/a.A superficie da face debe estar libre de prendas ou complementos  
tales como pasamontañas, gafas de sol, etc …..
 
RESPECTO AOS SERVIZOS:
- Coida-la hixiene no uso dos mesmos.
- Velar pola súa mellor conservación.
- Usalos preferentemente no tempo d
- Evita-lo uso en horas de clase, excepto nos casos de necesidade.
- Uso responsable do papel hixiénico.
-Non derramar auga ao facer uso dos servizos, nin tirar obxectos nos mesmos, e 
non permanecer neles senón o tempo imprescindible. Considérase 
billas abertas  ou cerrar as chaves de paso intencionadamente. 

RESPECTO ÁS SAÍDAS EXTRAESCOLARES

-As saídas extraescolares son actividades voluntarias  para o profesorado.

-As faltas de disciplina e/ou atención  ás normas facultará ao prof
da actividade para decidir a participación ou non dos alumnos infractores.

-Os alumnos que teñen limitada a mobilidade, temporal ou permanentemente, ou 
requiran unha especial atención para participar na actividade deberán ir 
acompañados do, pai, nai ou persoa que autoricen por escrito.

RESPECTO A SALA MESTRES

A Sala de Mestres é unha zona reservada para o traballo docente e a realización 
de gardas. A esta dependencia,en horario escolar, so está permitido o acceso os 
membros do Claustro de Pro

VARIOS 

C.E.I.P MENÉNDEZ PELAYO   
Serra de Outes S/N           
27004  Lugo 

         Tfno.: 982 20 20 80  
        E-mail: ceip.menendez.pelayo@edu.xunta.es
          Páxina Web: www.ceipmenendezpelayo.tk

Regulamento de Réximen Interno. R.R.I. 

las indicacións dos profesores responsables do recr
Non tirar obxectos ao chan.Utilizalas papeleiras e contedores de lixo.

RESPECTO ÁS INSTALACIÓNS: 
las instalacións escolares con responsabilidade para axudar á súa 

Conservar en bo estado calquera material escolar. 

VESTIMENTA: 
A vestimenta do alumnado debe estar acorde coa actividade que se realice.Para a 
clase de Educación Física é imprescindible o chándal e as zapatillas deportivas. 
Non son admisibles as prendas que impidan dalgún xeito a identificación clara  do 

lumno/a.A superficie da face debe estar libre de prendas ou complementos  
tales como pasamontañas, gafas de sol, etc ….. 

RESPECTO AOS SERVIZOS: 
la hixiene no uso dos mesmos. 

Velar pola súa mellor conservación. 
Usalos preferentemente no tempo de lecer. 

lo uso en horas de clase, excepto nos casos de necesidade.
Uso responsable do papel hixiénico. 
Non derramar auga ao facer uso dos servizos, nin tirar obxectos nos mesmos, e 

non permanecer neles senón o tempo imprescindible. Considérase 
billas abertas  ou cerrar as chaves de paso intencionadamente. 

RESPECTO ÁS SAÍDAS EXTRAESCOLARES 

As saídas extraescolares son actividades voluntarias  para o profesorado.

As faltas de disciplina e/ou atención  ás normas facultará ao prof
da actividade para decidir a participación ou non dos alumnos infractores.

Os alumnos que teñen limitada a mobilidade, temporal ou permanentemente, ou 
requiran unha especial atención para participar na actividade deberán ir 

pai, nai ou persoa que autoricen por escrito.

RESPECTO A SALA MESTRES 

A Sala de Mestres é unha zona reservada para o traballo docente e a realización 
de gardas. A esta dependencia,en horario escolar, so está permitido o acceso os 
membros do Claustro de Profesores. 
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las indicacións dos profesores responsables do recreo. 
Non tirar obxectos ao chan.Utilizalas papeleiras e contedores de lixo. 

las instalacións escolares con responsabilidade para axudar á súa 

A vestimenta do alumnado debe estar acorde coa actividade que se realice.Para a 
e as zapatillas deportivas. 

Non son admisibles as prendas que impidan dalgún xeito a identificación clara  do 
lumno/a.A superficie da face debe estar libre de prendas ou complementos  

lo uso en horas de clase, excepto nos casos de necesidade. 

Non derramar auga ao facer uso dos servizos, nin tirar obxectos nos mesmos, e 
non permanecer neles senón o tempo imprescindible. Considérase falta deixar as 
billas abertas  ou cerrar as chaves de paso intencionadamente.  

As saídas extraescolares son actividades voluntarias  para o profesorado. 

As faltas de disciplina e/ou atención  ás normas facultará ao profesor encargado 
da actividade para decidir a participación ou non dos alumnos infractores. 

Os alumnos que teñen limitada a mobilidade, temporal ou permanentemente, ou 
requiran unha especial atención para participar na actividade deberán ir 

pai, nai ou persoa que autoricen por escrito. 

A Sala de Mestres é unha zona reservada para o traballo docente e a realización 
de gardas. A esta dependencia,en horario escolar, so está permitido o acceso os 
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Non se permite a posesión ou utilización de obxectos, sustancias,……  que poidan 
considerarse perigosas, desagradables,…. 

Os alumnos non poden traer ao centro escolar xoguetes ou outro tipo de 
utensilios sen autorización do seu titor ou profesor de área.

Non se permite o uso do ascensor 

Pola súa perigosidade non se pode saltar o peche perimetral nin colgarse 
nas varandas. 

Artigo 9.-  ÁMBITO  DE APLICACIÓN DO R.R.I.
 
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 
durante a prestación do servi
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 consonteo establecido polo artigo 28 da 
lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa

As posibles condutas contrarias á
uso de medios electrónicos, telemáticos ou tecnolóxicos que teñan conexión coa 
actividade escolar considéranse incluídas no ámbito de aplicación do RRI.
 

Artigo 10.- CONDUTAS CONTRARIAS Á CONVIVENCIA E A SÚA 
 
10.1.- Clases de condutas contrarias á convivencia
1. As condutas contrarias á convivencia nos centros docentes clasifícanse en 
condutas gravemente prexudiciais para a convivencia e condutas leves contrarias 
á convivencia, de acordo co establ
2. Cando calquera membro da comunidade educativa entenda que os feitos 
poden ser constitutivos de delito ou falta, deberá comunicarllo á dirección do 
centro educativo para a
Fiscal, sen prexuízo de tomar as medidas cautelares oportunas.
 
10.2.- Condutas gravemente prexudiciais para a convivencia
Considéranse condutas gravemente prexudiciais para a convivencia nos centros 
docentes: 
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Non se permite a posesión ou utilización de obxectos, sustancias,……  que poidan 
considerarse perigosas, desagradables,….  

Os alumnos non poden traer ao centro escolar xoguetes ou outro tipo de 
autorización do seu titor ou profesor de área. 

Non se permite o uso do ascensor sen ir acompañado dun adulto.

Pola súa perigosidade non se pode saltar o peche perimetral nin colgarse 

ÁMBITO  DE APLICACIÓN DO R.R.I. 

erán 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 
durante a prestación do servizo de comedor. 
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 

outros membros da comunidade educativa e, en particular, as 
actuacións que constitúan acoso escolar consonteo establecido polo artigo 28 da 

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

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 do RRI.

CONDUTAS CONTRARIAS Á CONVIVENCIA E A SÚA 

Clases de condutas contrarias á convivencia. 
1. As condutas contrarias á convivencia nos centros docentes clasifícanse en 
condutas gravemente prexudiciais para a convivencia e condutas leves contrarias 
á convivencia, de acordo co establecido nesta sección. 
2. Cando calquera membro da comunidade educativa entenda que os feitos 
poden ser constitutivos de delito ou falta, deberá comunicarllo á dirección do 
centro educativo para a súa remisión á Administración educativa e ao Ministerio 

l, sen prexuízo de tomar as medidas cautelares oportunas.

Condutas gravemente prexudiciais para a convivencia.
Considéranse condutas gravemente prexudiciais para a convivencia nos centros 
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Non se permite a posesión ou utilización de obxectos, sustancias,……  que poidan 

Os alumnos non poden traer ao centro escolar xoguetes ou outro tipo de 

ir acompañado dun adulto. 

Pola súa perigosidade non se pode saltar o peche perimetral nin colgarse ou xogar 

erán 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 

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 

outros membros da comunidade educativa e, en particular, as 
actuacións que constitúan acoso escolar consonteo establecido polo artigo 28 da 

4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa. 
s 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 do RRI. 

CONDUTAS CONTRARIAS Á CONVIVENCIA E A SÚA CORRECCIÓN. 

1. As condutas contrarias á convivencia nos centros docentes clasifícanse en 
condutas gravemente prexudiciais para a convivencia e condutas leves contrarias 

2. Cando calquera membro da comunidade educativa entenda que os feitos 
poden ser constitutivos de delito ou falta, deberá comunicarllo á dirección do 

súa remisión á Administración educativa e ao Ministerio 
l, sen prexuízo de tomar as medidas cautelares oportunas. 

. 
Considéranse condutas gravemente prexudiciais para a convivencia nos centros 
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a) As agresións físicas ou psíquicas, as inxurias 
as coaccións contra os demais membros da comunidade educativa.
b) Os actos de discriminación grave contra membros da comunidade educativa 
por razón de nacemento, raza, sexo, orientación sexual, capacidade económica, 
nivel social,conviccións políticas, morais ou relixiosas, discapacidades físicas, 
sensoriais ou psíquicas, ou calquera outra condición ou circunstancia persoal ou 
social. 
c) Os actos individuais ou colectivos de desafío á autoridade do profesorado e ao 
persoal de administración e de servizos que constitúan unha indisciplina grave.
d) A gravación, a manipulación e a difusión por calquera medio de imaxes ou 
información que atenten contra o dereito á honra, a dignidade da persoa, a 
intimidade persoal e familiar e a 
comunidade educativa. 
e) As actuacións que constitúan acoso escolar consonte o establecido polo 
presente RRI. 
f) A suplantación de personalidade en actos da vida docente e a falsificación, 
alteración ou substración de doc
g) Os danos graves causados de forma intencionada ou por neglixencia grave ás 
instalación 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.
h) Os actos inxustificados que perturben gravemente o normal desenvolvemento 
das actividades do centro, incluídas as de carácter complementario e 
extraescolar. 
i) As actuacións gravemente prexudiciais para a saúde e a 
membros da comunidade educativa do centro, ou a incitación a elas.
j) Portar calquera obxecto, substancia ou produto gravemente perigoso para a 
saúde ou a integridade persoal de calquera membro da comunidade educativa. En 
todo caso, reputarase indisciplina grave a resistencia ou a negativa a entregar os 
obxectos cando se é requerido para iso polo profesorado.
k) A reiteración, nun mesmo curso escolar, de condutas leves contrarias á 
convivencia. 
l) O incumprimento das sancións imposta
 
10.3.- Condutas leves contrarias á convivencia
Considéranse condutas leves contrarias á convivencia:
a) As condutas tipificadas como agresión,inxuria ou ofensa na alinea a), os actos 
de discriminación da alínea b), os actos de indisciplina da alínea c
alínea g), osificados da alinea h) e as actuacións 
do punto anterior que non alcancen a gravidade requirida no devandito precepto.
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a) As agresións físicas ou psíquicas, as inxurias e as ofensas graves, as ameazas e 
as coaccións contra os demais membros da comunidade educativa.
b) Os actos de discriminación grave contra membros da comunidade educativa 
por razón de nacemento, raza, sexo, orientación sexual, capacidade económica, 

social,conviccións políticas, morais ou relixiosas, discapacidades físicas, 
sensoriais ou psíquicas, ou calquera outra condición ou circunstancia persoal ou 

c) Os actos individuais ou colectivos de desafío á autoridade do profesorado e ao 
e administración e de servizos que constitúan unha indisciplina grave.

d) A gravación, a manipulación e a difusión por calquera medio de imaxes ou 
información que atenten contra o dereito á honra, a dignidade da persoa, a 
intimidade persoal e familiar e a propia imaxe dos demais membros da 

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

f) A suplantación de personalidade en actos da vida docente e a falsificación, 
tración de documentos académicos.  

g) Os danos graves causados de forma intencionada ou por neglixencia grave ás 
instalación e aos materiais dos centros docentes, incluídos os equipos 
informáticos e o software, ou aos bens doutros membros da comunidade 

erceiros, así como a súa subtracción. 
h) Os actos inxustificados que perturben gravemente o normal desenvolvemento 
das actividades do centro, incluídas as de carácter complementario e 

i) As actuacións gravemente prexudiciais para a saúde e a integridade persoal dos
membros da comunidade educativa do centro, ou a incitación a elas.
j) Portar calquera obxecto, substancia ou produto gravemente perigoso para a 
saúde ou a integridade persoal de calquera membro da comunidade educativa. En 

reputarase indisciplina grave a resistencia ou a negativa a entregar os 
obxectos cando se é requerido para iso polo profesorado. 
k) A reiteración, nun mesmo curso escolar, de condutas leves contrarias á 

l) O incumprimento das sancións impostas. 

Condutas leves contrarias á convivencia. 
Considéranse condutas leves contrarias á convivencia: 
a) As condutas tipificadas como agresión,inxuria ou ofensa na alinea a), os actos 
de discriminación da alínea b), os actos de indisciplina da alínea c
alínea g), osificados da alinea h) e as actuacións prexudiciais descritos na alinea i)  
do punto anterior que non alcancen a gravidade requirida no devandito precepto.
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e as ofensas graves, as ameazas e 
as coaccións contra os demais membros da comunidade educativa. 
b) Os actos de discriminación grave contra membros da comunidade educativa 
por razón de nacemento, raza, sexo, orientación sexual, capacidade económica, 

social,conviccións políticas, morais ou relixiosas, discapacidades físicas, 
sensoriais ou psíquicas, ou calquera outra condición ou circunstancia persoal ou 

c) Os actos individuais ou colectivos de desafío á autoridade do profesorado e ao 
e administración e de servizos que constitúan unha indisciplina grave. 

d) A gravación, a manipulación e a difusión por calquera medio de imaxes ou 
información que atenten contra o dereito á honra, a dignidade da persoa, a 

propia imaxe dos demais membros da 

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

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

g) Os danos graves causados de forma intencionada ou por neglixencia grave ás 
instalación e aos materiais dos centros docentes, incluídos os equipos 
informáticos e o software, ou aos bens doutros membros da comunidade 

h) Os actos inxustificados que perturben gravemente o normal desenvolvemento 
das actividades do centro, incluídas as de carácter complementario e 

integridade persoal dos 
membros da comunidade educativa do centro, ou a incitación a elas. 
j) Portar calquera obxecto, substancia ou produto gravemente perigoso para a 
saúde ou a integridade persoal de calquera membro da comunidade educativa. En 

reputarase indisciplina grave a resistencia ou a negativa a entregar os 

k) A reiteración, nun mesmo curso escolar, de condutas leves contrarias á 

a) As condutas tipificadas como agresión,inxuria ou ofensa na alinea a), os actos 
de discriminación da alínea b), os actos de indisciplina da alínea c), os danos da 

descritos na alinea i)  
do punto anterior que non alcancen a gravidade requirida no devandito precepto. 
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b) Portar calquera obxecto, substancia ou produto expresamente prohibido 
normas do centro perigoso para a saúde ou a integridade persoal do alumnado ou 
dos demais membros da comunidade educativa ou que perturbe o normal 
desenvolvemento das actividades docentes, complementarias ou extraescolares, 
cando non constitúa condut
acordo coa alínea j) do punto anterior
c) A inasistencia inxustificada a clase e as faltas reiteradas de puntualidade.
d) A reiterada asistencia ao centro sen o material e equipamento preciso para 
participar activamente no desenvolvemento das clases.
e) O incumprimento das normas de convivencia
deste regulamento de réxime
 
Artigo 11.- PRESCRICIÓN DAS CONDUTAS CONTRARIAS Á  CONVIVENCIA.
 
1. As condutas gravemente 
prescriben aos catro meses da súa comisión e as condutas leves contrarias á 
convivencia, ao mes. 
2. O prazo de prescrición comezará a contarse desde o día en que a conduta se 
leve a cabo, salvo cando se 
de prescrición non se empezará a computar mentres aquela non cese.
3. No caso das condutas gravemente prexudiciais para a convivencia,
interromperá a prescrición a iniciación, con coñecemento do interesad
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. 
 
Artigo 12.- PRINCIPIOS XERAIS DAS MEDIDAS CORRECTORAS. 
 
1. As correccións que se ap
terán un carácter educativo e recuperador, garantirán o respecto dos dereitos do 
resto do alumnado e procurarán a mellora da convivencia no centro docente.
2. En todo caso, na corrección das condutas cont
os seguintes principios: 
a) Ningún alumno poderá ser privado do exercicio do seu dereito a educación,nin, 
no caso da educación obrigatoria, do seu dereito á escolaridade. Para estes 
efectos, non se entenderá como privación 
das correccións previstas
clases ou o cambio de centro.
b) Non se poderán impoñer
dignidade persoal do alumnado.
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b) Portar calquera obxecto, substancia ou produto expresamente prohibido 
normas do centro perigoso para a saúde ou a integridade persoal do alumnado ou 
dos demais membros da comunidade educativa ou que perturbe o normal 

das actividades docentes, complementarias ou extraescolares, 
cando non constitúa conduta gravemente prexudicial para a convivencia de 
acordo coa alínea j) do punto anterior 

A inasistencia inxustificada a clase e as faltas reiteradas de puntualidade.
d) A reiterada asistencia ao centro sen o material e equipamento preciso para 

ctivamente no desenvolvemento das clases. 
e) O incumprimento das normas de convivencia do centro establecidas no artigo 8

réxime interno. 

PRESCRICIÓN DAS CONDUTAS CONTRARIAS Á  CONVIVENCIA.

1. As condutas gravemente prexudiciais para a convivencia nos centros docentes 
prescriben aos catro meses da súa comisión e as condutas leves contrarias á 

2. O prazo de prescrición comezará a contarse desde o día en que a conduta se 
leve a cabo, salvo cando se trate dunha conduta continuada, caso no que o prazo 
de prescrición non se empezará a computar mentres aquela non cese.
3. No caso das condutas gravemente prexudiciais para a convivencia,
interromperá a prescrición a iniciación, con coñecemento do interesad
interesada, do procedemento para a corrección da conduta, e continuarase o 
cómputo do prazo de prescrición para o caso de producirse a caducidade do 

PRINCIPIOS XERAIS DAS MEDIDAS CORRECTORAS. 

1. As correccións que se apliquen polo incumprimento das normas de convivencia 
terán un carácter educativo e recuperador, garantirán o respecto dos dereitos do 
resto do alumnado e procurarán a mellora da convivencia no centro docente.
2. En todo caso, na corrección das condutas contrarias á convivencia aplicaranse 

 
a) Ningún alumno poderá ser privado do exercicio do seu dereito a educación,nin, 
no caso da educación obrigatoria, do seu dereito á escolaridade. Para estes 
efectos, non se entenderá como privación do dereito á educación a imposición 
das correccións previstas nesta sección que supoñen a suspensión da asistencia ás 
clases ou o cambio de centro. 

impoñer correccións contrarias á integridade física e a 
dignidade persoal do alumnado. 
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b) Portar calquera obxecto, substancia ou produto expresamente prohibido polas 
normas do centro perigoso para a saúde ou a integridade persoal do alumnado ou 
dos demais membros da comunidade educativa ou que perturbe o normal 

das actividades docentes, complementarias ou extraescolares, 
a gravemente prexudicial para a convivencia de 

A inasistencia inxustificada a clase e as faltas reiteradas de puntualidade. 
d) A reiterada asistencia ao centro sen o material e equipamento preciso para 

do centro establecidas no artigo 8 

PRESCRICIÓN DAS CONDUTAS CONTRARIAS Á  CONVIVENCIA. 

prexudiciais para a convivencia nos centros docentes 
prescriben aos catro meses da súa comisión e as condutas leves contrarias á 

2. O prazo de prescrición comezará a contarse desde o día en que a conduta se 
trate dunha conduta continuada, caso no que o prazo 

de prescrición non se empezará a computar mentres aquela non cese. 
3. No caso das condutas gravemente prexudiciais para a convivencia, 
interromperá a prescrición a iniciación, con coñecemento do interesado ou da 
interesada, do procedemento para a corrección da conduta, e continuarase o 
cómputo do prazo de prescrición para o caso de producirse a caducidade do 

PRINCIPIOS XERAIS DAS MEDIDAS CORRECTORAS.  

liquen 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. 

rarias á convivencia aplicaranse 

a) Ningún alumno poderá ser privado do exercicio do seu dereito a educación,nin, 
no caso da educación obrigatoria, do seu dereito á escolaridade. Para estes 

do dereito á educación a imposición 
nesta sección que supoñen a suspensión da asistencia ás 

correccións contrarias á integridade física e a 
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c) A imposición das correccións previstas nesta sección respectará a 
proporcionalidade coa conduta do alumnado e deberá contribuír á mellora do seu 
proceso educativo. 
d) Terase en conta a idade do alumnado e as demais circunstancias persoais, 
familiares e sociais. Para estes efectos, poderase solicitar os informes que se 
consideren necesarios sobre as mencionadas circunstancias e recomendar, de ser 
o caso, ás nais e pais ou ás titoras ou titores ou ás autoridades públicas 
competentes a adopción das medidas 
 
Artigo 13.- PROGRAMAS E ACTUACIÓNS COMPLEMENTARIAS ÁS MEDIDAS 
CORRECTORAS.  
 
1. Como complemento das medidas correctoras, o departamento de orientación 
elaborará e desenvolverá un programa de habilidades sociais dirixido ao 
alumnado que incorra reiteradamente en condutas disruptivas. Así mesmo 
elaborará e desenvolverá un programa de habilidades sociais para aquel 
alumnado que, como consecuencia da imposición das medidas correctoras 
previstas nesta sección, se vexa temporalmente privado do seu d
asistencia ao centro. 
2. Estes programas aplicaranse en colaboración co profesorado titor e, de ser o 
caso,cos servizos sociais, e procurarán implicar o resto do profesorado e as 
familias para lograr,conxuntamente, o desenvolvemento adecuado do p
educativo e das accións propostas.
3. No momento en que a administración educativa as desenvolva e dote 
economicamente, crearanse as aulas de convivencia inclusiva, non estables e con 
vocación de substituír o tempo de expulsión con apoios e formació
que busquen reincorporar o alumnado á súa propia aula no menor tempo posible.
 
Artigo 14.- PROCEDEMENTOS CONCILIADOS DE RESOLUCIÓN DE CONDUTAS. 
 
1. Regulamentariamente determinarase un procedemento conciliado para a 
resolución dos conflitos
representantes legais terá carácter voluntario, por solicitude do alumnado ou dos 
seus representantes legais,e esixirá o compromiso de cumprimento das accións 
reparadoras. 
2. A opción pola conciliació
corrección da conduta, que se retomará no caso de que a conciliación sexa 
infrutuosa. O cumprimento das acción reparadoras dará lugar a finalización do 
procedemento de corrección da conduta contraria á n
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A imposición das correccións previstas nesta sección respectará a 
proporcionalidade coa conduta do alumnado e deberá contribuír á mellora do seu 

d) Terase en conta a idade do alumnado e as demais circunstancias persoais, 
sociais. Para estes efectos, poderase solicitar os informes que se 

consideren necesarios sobre as mencionadas circunstancias e recomendar, de ser 
o caso, ás nais e pais ou ás titoras ou titores ou ás autoridades públicas 
competentes a adopción das medidas necesarias. 

PROGRAMAS E ACTUACIÓNS COMPLEMENTARIAS ÁS MEDIDAS 

1. Como complemento das medidas correctoras, o departamento de orientación 
elaborará e desenvolverá un programa de habilidades sociais dirixido ao 

a reiteradamente en condutas disruptivas. Así mesmo 
elaborará e desenvolverá un programa de habilidades sociais para aquel 
alumnado que, como consecuencia da imposición das medidas correctoras 
previstas nesta sección, se vexa temporalmente privado do seu d

2. Estes programas aplicaranse en colaboración co profesorado titor e, de ser o 
caso,cos servizos sociais, e procurarán implicar o resto do profesorado e as 
familias para lograr,conxuntamente, o desenvolvemento adecuado do p
educativo e das accións propostas. 
3. No momento en que a administración educativa as desenvolva e dote 

, crearanse as aulas de convivencia inclusiva, non estables e con 
o tempo de expulsión con apoios e formació

que busquen reincorporar o alumnado á súa propia aula no menor tempo posible.

PROCEDEMENTOS CONCILIADOS DE RESOLUCIÓN DE CONDUTAS. 

1. Regulamentariamente determinarase un procedemento conciliado para a 
conflitos de convivencia. A participación de alumnos ou dos seus 

representantes legais terá carácter voluntario, por solicitude do alumnado ou dos 
seus representantes legais,e esixirá o compromiso de cumprimento das accións 

2. A opción pola conciliación suspende o inicio do procedemento disciplinario de 
corrección da conduta, que se retomará no caso de que a conciliación sexa 
infrutuosa. O cumprimento das acción reparadoras dará lugar a finalización do 
procedemento de corrección da conduta contraria á norma de convivencia.
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A imposición das correccións previstas nesta sección respectará a 
proporcionalidade coa conduta do alumnado e deberá contribuír á mellora do seu 

d) Terase en conta a idade do alumnado e as demais circunstancias persoais, 
sociais. Para estes efectos, poderase solicitar os informes que se 

consideren necesarios sobre as mencionadas circunstancias e recomendar, de ser 
o caso, ás nais e pais ou ás titoras ou titores ou ás autoridades públicas 

PROGRAMAS E ACTUACIÓNS COMPLEMENTARIAS ÁS MEDIDAS 

1. Como complemento das medidas correctoras, o departamento de orientación 
elaborará e desenvolverá un programa de habilidades sociais dirixido ao 

a reiteradamente en condutas disruptivas. Así mesmo 
elaborará e desenvolverá un programa de habilidades sociais para aquel 
alumnado que, como consecuencia da imposición das medidas correctoras 
previstas nesta sección, se vexa temporalmente privado do seu dereito de 

2. Estes programas aplicaranse en colaboración co profesorado titor e, de ser o 
caso,cos servizos sociais, e procurarán implicar o resto do profesorado e as 
familias para lograr,conxuntamente, o desenvolvemento adecuado do proceso 

3. No momento en que a administración educativa as desenvolva e dote 
, crearanse as aulas de convivencia inclusiva, non estables e con 

o tempo de expulsión con apoios e formación específica, 
que busquen reincorporar o alumnado á súa propia aula no menor tempo posible. 

PROCEDEMENTOS CONCILIADOS DE RESOLUCIÓN DE CONDUTAS.  

1. Regulamentariamente determinarase un procedemento conciliado para a 
de convivencia. A participación de alumnos ou dos seus 

representantes legais terá carácter voluntario, por solicitude do alumnado ou dos 
seus representantes legais,e esixirá o compromiso de cumprimento das accións 

n suspende o inicio do procedemento disciplinario de 
corrección da conduta, que se retomará no caso de que a conciliación sexa 
infrutuosa. O cumprimento das acción reparadoras dará lugar a finalización do 

orma de convivencia. 
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3. No procedemento,formalizado por escrito,incluirase a intervención dunha 
persoa instrutora e dunha persoa mediadora.
4. O procedemento formalizado será o que determine o centro, coa aprobación 
do consello escolar e que se incluirá co
interno. 
 
Artigo 15.-MEDIDAS CORRECTORAS DAS CONDUTAS GRAVEMENTE 
PREXUDICIAIS PARA A CONVIVENCIA.
 
As condutas gravemente prexudiciais para a convivencia no centro poden ser 
corrixidas coas seguintes medidas:
a) Realización, dentro ou fóra do horario lectivo, de tarefas que contribúan á 
mellora e ao desenvolvemento das actividades do centro
b) Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou 
complementarias do centro por un período de en
c) Cambio de grupo. 
d) Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases por un período de 
entre catro días lectivos e dúas semanas. Durante o tempo que dure a 
suspensión, o alumnado deberá realizar os deberes ou traballo
determinen para evitar a interrupción no proceso formativo.
e) Suspensión temporal do dereito de asistencia ao centro por un período de 
entre catro días lectivos e un mes. Durante o tempo que dure a suspensión, o 
alumnado deberá realizar os debere
interrupción no proceso formativo.
f) Cambio de centro. 
 
 Artigo 16.- MEDIDAS CORRECTORAS DAS CONDUTAS LEVES CONTRARIAS Á  
CONVIVENCIA. 
 
As condutas leves contrarias á convivencia poden ser corrixidas coas 
medidas: 
a) Amoestación privada ou por escrito.
b) Comparecencia inmediata ante xefatura de estudos.
c) Realización de traballos específicos en horario lectivo.
 d) Realización, en horario non lectivo, de tarefas que contribúan á mellora e ao 
desenvolvemento das actividades do centro.
e) Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou 
complementarias do centro por un período de ata dúas semanas.
f) Cambio de grupo por un período de ata unha semana.
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3. No procedemento,formalizado por escrito,incluirase a intervención dunha 
persoa instrutora e dunha persoa mediadora. 
4. O procedemento formalizado será o que determine o centro, coa aprobación 
do consello escolar e que se incluirá como anexo a este regulamento de réxime 

MEDIDAS CORRECTORAS DAS CONDUTAS GRAVEMENTE 
PREXUDICIAIS PARA A CONVIVENCIA. 

As condutas gravemente prexudiciais para a convivencia no centro poden ser 
corrixidas coas seguintes medidas: 

ación, dentro ou fóra do horario lectivo, de tarefas que contribúan á 
mellora e ao desenvolvemento das actividades do centro ou persoais
b) Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou 
complementarias do centro por un período de entre dúas semanas e un mes.

d) Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases por un período de 
entre catro días lectivos e dúas semanas. Durante o tempo que dure a 
suspensión, o alumnado deberá realizar os deberes ou traballo
determinen para evitar a interrupción no proceso formativo. 
e) Suspensión temporal do dereito de asistencia ao centro por un período de 
entre catro días lectivos e un mes. Durante o tempo que dure a suspensión, o 
alumnado deberá realizar os deberes ou traballos que se determinen para evitar a 
interrupción no proceso formativo. 

MEDIDAS CORRECTORAS DAS CONDUTAS LEVES CONTRARIAS Á  

As condutas leves contrarias á convivencia poden ser corrixidas coas 

a) Amoestación privada ou por escrito. 
b) Comparecencia inmediata ante xefatura de estudos. 
c) Realización de traballos específicos en horario lectivo. 
d) Realización, en horario non lectivo, de tarefas que contribúan á mellora e ao 

envolvemento das actividades do centro. 
e) Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou 
complementarias do centro por un período de ata dúas semanas.
f) Cambio de grupo por un período de ata unha semana. 

Tfno.: 982 20 20 80  -  Fax: 982 21 81 74 
ceip.menendez.pelayo@edu.xunta.es       

Páxina Web: www.ceipmenendezpelayo.tk  

PÁXINA: 19 

3. No procedemento,formalizado por escrito,incluirase a intervención dunha 

4. O procedemento formalizado será o que determine o centro, coa aprobación 
mo anexo a este regulamento de réxime 

MEDIDAS CORRECTORAS DAS CONDUTAS GRAVEMENTE 

As condutas gravemente prexudiciais para a convivencia no centro poden ser 

ación, dentro ou fóra do horario lectivo, de tarefas que contribúan á 
ou persoais. 

b) Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou 
tre dúas semanas e un mes. 

d) Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases por un período de 
entre catro días lectivos e dúas semanas. Durante o tempo que dure a 
suspensión, o alumnado deberá realizar os deberes ou traballos que se 

 
e) Suspensión temporal do dereito de asistencia ao centro por un período de 
entre catro días lectivos e un mes. Durante o tempo que dure a suspensión, o 

s ou traballos que se determinen para evitar a 

MEDIDAS CORRECTORAS DAS CONDUTAS LEVES CONTRARIAS Á  

As condutas leves contrarias á convivencia poden ser corrixidas coas seguintes 

d) Realización, en horario non lectivo, de tarefas que contribúan á mellora e ao 

e) Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou 
complementarias do centro por un período de ata dúas semanas. 
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g) Suspensión do dereito de 
ata tres días lectivos. Durante o tempo que dure a suspensión, o alumnado 
deberá realizar os deberes ou traballos que se determinen para evitar a 
interrupción no proceso formativo.
h) Suspensión temporal d
tres días lectivos. Durante o tempo que dure a suspensión, o alumnado deberá 
realizar os deberes ou traballos que se determinen para evitar a interrupción no 
proceso formativo. 
 
Artigo 17.- GRADUACIÓN
 
Para a graduación das medidas correctoras previstas nesta sección tomaranse en 
consideración especialmente os seguintes criterios:
a) O recoñecemento espontáneo do carácter incorrecto da conduta e, se é o caso, 
o cumprimento igualmente espontáneo da obriga de reparar os danos producidos 
nos termos previstos. 
b) A existencia de intencionalidade ou reiteración nas condutas.
c) A difusión por calquera medio, incluídos os electrónicos, telemáticos ou 
tecnolóxicos, da conduta, das súas
d) A natureza dos prexuízos causados.
e) O carácter especialmente vulnerable da vítima da conduta, se se trata dun 
alumno ou alumna, por razón da súa idade, de recente incorporación ao centro 
ou calquera outra circunstancia.
 
Artigo 18.- 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 informá
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 titora
titores serán responsables civís nos termos previstos pola lexislación vixente.
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 respon
segundo corresponda pola natureza dos feitos e de acordo co que, de ser o caso, 
determine a resolución que impoña a corrección da conduta.
3. O réxime de responsabilidade e reparación de danos é compatibl
correccións disciplinarias que, de ser o caso, correspondan
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g) Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases por un período de 
ata tres días lectivos. Durante o tempo que dure a suspensión, o alumnado 

deberes ou traballos que se determinen para evitar a 
interrupción no proceso formativo. 
h) Suspensión temporal do dereito de asistencia ao centro por un período de ata 
tres días lectivos. Durante o tempo que dure a suspensión, o alumnado deberá 
realizar os deberes ou traballos que se determinen para evitar a interrupción no 

GRADUACIÓN DAS MEDIDAS CORRECTORAS. 

Para a graduación das medidas correctoras previstas nesta sección tomaranse en 
consideración especialmente os seguintes criterios: 
a) O recoñecemento espontáneo do carácter incorrecto da conduta e, se é o caso, 

lmente espontáneo da obriga de reparar os danos producidos 

b) A existencia de intencionalidade ou reiteración nas condutas.
c) A difusión por calquera medio, incluídos os electrónicos, telemáticos ou 
tecnolóxicos, da conduta, das súas imaxes ou da ofensa. 
d) A natureza dos prexuízos causados. 
e) O carácter especialmente vulnerable da vítima da conduta, se se trata dun 
alumno ou alumna, por razón da súa idade, de recente incorporación ao centro 
ou calquera outra circunstancia. 

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 titora
titores serán responsables civís nos termos previstos pola lexislación vixente.
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. 
3. O réxime de responsabilidade e reparación de danos é compatibl
correccións disciplinarias que, de ser o caso, correspondan. 
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asistencia a determinadas clases por un período de 
ata tres días lectivos. Durante o tempo que dure a suspensión, o alumnado 

deberes ou traballos que se determinen para evitar a 

o dereito de asistencia ao centro por un período de ata 
tres días lectivos. Durante o tempo que dure a suspensión, o alumnado deberá 
realizar os deberes ou traballos que se determinen para evitar a interrupción no 

Para a graduación das medidas correctoras previstas nesta sección tomaranse en 

a) O recoñecemento espontáneo do carácter incorrecto da conduta e, se é o caso, 
lmente espontáneo da obriga de reparar os danos producidos 

b) A existencia de intencionalidade ou reiteración nas condutas. 
c) A difusión por calquera medio, incluídos os electrónicos, telemáticos ou 

e) O carácter especialmente vulnerable da vítima da conduta, se se trata dun 
alumno ou alumna, por razón da súa idade, de recente incorporación ao centro 

1. O alumnado está obrigado a reparar os danos que cause, individual ou 
colectivamente,de forma intencionada ou por neglixencia, ás instalacións e aos 

ticos 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. 
Cando se incorra en condutas tipificadas como agresión física ou moral,deberase 
reparar o dano moral causado mediante a presentación de escusas e o 

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

 
3. O réxime de responsabilidade e reparación de danos é compatible coas 
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Artigo 19.- PROCEDEMENTO PARA A TRAMITACIÓN DOS EXPEDIENTES
DISCIPLINARIOS, COMO NORMA PREVIA Á APLICACIÓN DAS
CORRESPONDENTES ÁS CONDUCTAS
CONVIVENCIA DO CENTRO.
 
1. As medidas correctoras de condutas gravemente prexudiciais para a 
convivencia só se poden impoñer logo da tramitación do procedemento 
disciplinario regulado neste apartado.
 
2. Corresponde acordar a incoación do procedemento á 
propia iniciativa, por petición motivada do profesorado ou da titora ou titor da 
alumna ou alumno ou da persoa que ocupe a xefatura de estudos, ou logo da 
denuncia doutros membros da comunidade educativa.
 
3. A incoación do procede
alumna ou alumno, con indicación da conduta que o motiva, as correccións que 
poden corresponder e o nome da profesora ou profesor que actuará como persoa 
instrutora. Así mesmo, comunicarase á inspección
 
4. No propio acordo de incoación ou en calquer momento da tramitación do 
procedemento, a dirección do centro pode adoptar motivadamente, por iniciativa 
propia ou por instancia do instrutor, como medidas provisionais o cambio 
temporal de grupo da alumna ou alumno ou a suspensión do dereito de asistencia 
ao centro ou a determinadas clases ou actividades, por un período non superior a 
cinco días lectivos. A adopción de medidas provisionais  notificarase a 
ao titor do alumno/a. 
 
5. Finalizada a instrución do procedemento, a persoa instrutora formulará 
proposta de resolución e dará audiencia á alumna ou alumno e á nai ou pai ou á 
titora ou titor, convocándoos a unha comparecencia en horario lectivo na que 
poderán acceder a todo o actuado e
incomparecencia inxustificada, o trámite de audiencia terase por realizado para 
todos os efectos legais, sen prexuízo do previsto no artigo 27 da 
de xuño, de convivencia e participación da comunidade e
 
6. Realizado o trámite de audiencia,o director/a ditará resolución motivada que se 
pronunciará sobre a conduta da alumna ou alumno e impoñerá, se é o caso, a 
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PROCEDEMENTO PARA A TRAMITACIÓN DOS EXPEDIENTES
DISCIPLINARIOS, COMO NORMA PREVIA Á APLICACIÓN DAS
CORRESPONDENTES ÁS CONDUCTAS GRAVEMENTE PREXUDICIAIS PARA A 
CONVIVENCIA DO CENTRO. 

1. As medidas correctoras de condutas gravemente prexudiciais para a 
convivencia só se poden impoñer logo da tramitación do procedemento 
disciplinario regulado neste apartado. 

2. Corresponde acordar a incoación do procedemento á dirección do centro, por 
propia iniciativa, por petición motivada do profesorado ou da titora ou titor da 
alumna ou alumno ou da persoa que ocupe a xefatura de estudos, ou logo da 
denuncia doutros membros da comunidade educativa. 

3. A incoación do procedemento comunicarase á nai ou pai,
alumna ou alumno, con indicación da conduta que o motiva, as correccións que 
poden corresponder e o nome da profesora ou profesor que actuará como persoa 
instrutora. Así mesmo, comunicarase á inspección educativa. 

4. No propio acordo de incoación ou en calquer momento da tramitación do 
procedemento, a dirección do centro pode adoptar motivadamente, por iniciativa 
propia ou por instancia do instrutor, como medidas provisionais o cambio 

da alumna ou alumno ou a suspensión do dereito de asistencia 
ao centro ou a determinadas clases ou actividades, por un período non superior a 
cinco días lectivos. A adopción de medidas provisionais  notificarase a 

izada a instrución do procedemento, a persoa instrutora formulará 
proposta de resolución e dará audiencia á alumna ou alumno e á nai ou pai ou á 
titora ou titor, convocándoos a unha comparecencia en horario lectivo na que 
poderán acceder a todo o actuado e da cal se estenderá acta.En caso de 
incomparecencia inxustificada, o trámite de audiencia terase por realizado para 
todos os efectos legais, sen prexuízo do previsto no artigo 27 da 
de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa. 

6. Realizado o trámite de audiencia,o director/a ditará resolución motivada que se 
pronunciará sobre a conduta da alumna ou alumno e impoñerá, se é o caso, a 
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PROCEDEMENTO PARA A TRAMITACIÓN DOS EXPEDIENTES 
DISCIPLINARIOS, COMO NORMA PREVIA Á APLICACIÓN DAS CORRECCIÓNS 

GRAVEMENTE PREXUDICIAIS PARA A 

1. As medidas correctoras de condutas gravemente prexudiciais para a 
convivencia só se poden impoñer logo da tramitación do procedemento 

dirección do centro, por 
propia iniciativa, por petición motivada do profesorado ou da titora ou titor da 
alumna ou alumno ou da persoa que ocupe a xefatura de estudos, ou logo da 

comunicarase á nai ou pai, a titora ou titor da 
alumna ou alumno, con indicación da conduta que o motiva, as correccións que 
poden corresponder e o nome da profesora ou profesor que actuará como persoa 

 

4. No propio acordo de incoación ou en calquer momento da tramitación do 
procedemento, a dirección do centro pode adoptar motivadamente, por iniciativa 
propia ou por instancia do instrutor, como medidas provisionais o cambio 

da alumna ou alumno ou a suspensión do dereito de asistencia 
ao centro ou a determinadas clases ou actividades, por un período non superior a 
cinco días lectivos. A adopción de medidas provisionais  notificarase a nai ou pai 

izada a instrución do procedemento, a persoa instrutora formulará 
proposta de resolución e dará audiencia á alumna ou alumno e á nai ou pai ou á 
titora ou titor, convocándoos a unha comparecencia en horario lectivo na que 

da cal se estenderá acta.En caso de 
incomparecencia inxustificada, o trámite de audiencia terase por realizado para 
todos os efectos legais, sen prexuízo do previsto no artigo 27 da LEI 4/2011, do 30 

6. Realizado o trámite de audiencia,o director/a ditará resolución motivada que se 
pronunciará sobre a conduta da alumna ou alumno e impoñerá, se é o caso, a 
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correspondente corrección, así como a obriga de reparar os danos producidos nos 
termos previstos polo artigo 13 da 
 
7. A resolución notificarase á nai ou pai ao a titora ou titor da alumna ou alumno, 
nun prazo máximo de doce días lectivos desde que se tivo coñecemento dos 
feitos que deron lugar á incoación do proce
inspección educativa. 
 
8. A resolución da dirección pon fin á 
executiva. Contra a resolución da persoa titular da dirección do centro cabe instar 
a revisión ante o Consello Escolar no praz
previstos na alinea f) do artigo 27 da Lei orgánica 2/2006 de 3 de maio de 
educación. 
 
Artigo 20.- PROCEDEMENTO PARA A IMPOSICIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS 
DE CONDUTAS LEVES CONTRARIAS Á CONVIVENCIA. 
 
1. A imposición das 
convivencia levaraa a cabo:
a) O profesorado da alumna ou alumno, oído este e dando conta á xefatura de 
estudos,no caso das medidas previstas nas 
RRI. 
b) A titora ou titor da alumna ou alumno, oído este e dando conta á xefatura de 
estudos, no caso das medidas previstas nas alíneas a), b)
deste RRI. 
c) A  xefatura de estudos, ou a persoa titular da dirección do centro, oídos a 
alumna ou alumno e a súa profesora ou profesor ou titora ou titor, no caso das 
medidas previstas nas alíneas a), c), d)
d) A dirección do centro, oídos a alumna ou alumno e a súa profesora ou profesor 
ou titora ou titor, no caso das medidas pre
deste RRI. A imposición destas medidas correctoras comunicarase á nai ou pai ou 
á titora ou titor da alumna ou alumno antes de que estas se fagan efectivas, así 
como ao Observatorio da Convivencia Escolar do centro.
2. As resolución que 
administrativa e son inmediatamente executivas.
 
Artigo 21.- PRESCRICIÓN DAS MEDIDAS CORRECTORAS. 
 
As medidas correctoras das condutas gravemente prexudiciais para a convivencia 
prescriben ao ano da firmeza en 
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correspondente corrección, así como a obriga de reparar os danos producidos nos 
previstos polo artigo 13 da LEI 4/2011, do 30 de xuño. 

7. A resolución notificarase á nai ou pai ao a titora ou titor da alumna ou alumno, 
nun prazo máximo de doce días lectivos desde que se tivo coñecemento dos 
feitos que deron lugar á incoación do procedemento, e comunicarase á 

8. A resolución da dirección 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 alinea f) do artigo 27 da Lei orgánica 2/2006 de 3 de maio de 

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

1. A imposición das medidas correctoras de condutas leves contrarias á 
convivencia levaraa a cabo: 
a) O profesorado da alumna ou alumno, oído este e dando conta á xefatura de 
estudos,no caso das medidas previstas nas alíneas a), b) e c) do artigo 16 deste 

titor da alumna ou alumno, oído este e dando conta á xefatura de 
estudos, no caso das medidas previstas nas alíneas a), b), c) e d) do artigo 16 

c) A  xefatura de estudos, ou a persoa titular da dirección do centro, oídos a 
súa profesora ou profesor ou titora ou titor, no caso das 

medidas previstas nas alíneas a), c), d), e) e f) do artigo 16 deste RRI
d) A dirección do centro, oídos a alumna ou alumno e a súa profesora ou profesor 
ou titora ou titor, no caso das medidas previstas nas alíneas g) e h) do artigo 16 

. A imposición destas medidas correctoras comunicarase á nai ou pai ou 
á titora ou titor da alumna ou alumno antes de que estas se fagan efectivas, así 
como ao Observatorio da Convivencia Escolar do centro. 
2. As resolución que impoñen as medidas correctoras poñen fin a 
administrativa e son inmediatamente executivas. 

PRESCRICIÓN DAS MEDIDAS CORRECTORAS.  

As medidas correctoras das condutas gravemente prexudiciais para a convivencia 
prescriben ao ano da firmeza en vía administrativa da resolución que as impón. As 
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correspondente corrección, así como a obriga de reparar os danos producidos nos 

7. A resolución notificarase á nai ou pai ao a titora ou titor da alumna ou alumno, 
nun prazo máximo de doce días lectivos desde que se tivo coñecemento dos 

demento, e comunicarase á 

administrativa  e será inmediatamente 
executiva. Contra a resolución da persoa titular da dirección do centro cabe instar 

o de dez días lectivos nos termos 
previstos na alinea f) do artigo 27 da Lei orgánica 2/2006 de 3 de maio de 

PROCEDEMENTO PARA A IMPOSICIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS 

medidas correctoras de condutas leves contrarias á 

a) O profesorado da alumna ou alumno, oído este e dando conta á xefatura de 
alíneas a), b) e c) do artigo 16 deste 

titor da alumna ou alumno, oído este e dando conta á xefatura de 
, c) e d) do artigo 16 

c) A  xefatura de estudos, ou a persoa titular da dirección do centro, oídos a 
súa profesora ou profesor ou titora ou titor, no caso das 

, e) e f) do artigo 16 deste RRI. 
d) A dirección do centro, oídos a alumna ou alumno e a súa profesora ou profesor 

nas alíneas g) e h) do artigo 16 
. A imposición destas medidas correctoras comunicarase á nai ou pai ou 

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

as medidas correctoras poñen fin a vía 

As medidas correctoras das condutas gravemente prexudiciais para a convivencia 
administrativa da resolución que as impón. As 
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medidas correctoras das condutas leves contrarias á convivencia prescriben aos 
catro meses da súa imposición.
 
 Artigo 22.- RESPONSABILIDADE DAS NAIS E PAIS OU DAS TITORAS OU TITORES.
 
As audiencias e comparecencias das nais e pais ou das titoras ou titores do 
alumnado menor de idade nos procedementos disciplinarios regulados nesta 
sección son obrigatorias para eles , e a súa desatención reiterada e inxustificada 
será comunicada as autoridades competentes para os efectos da súa posible 
consideración como incumprimento dos deberes inherentes á patria potestade ou 
á tutela. 
 
 
Artigo 23.- PREVENCIÓN E 
 
Considérase acoso escolar calquera forma de vexación ou malos tratos 
continuados no tempo dun alumno ou alumna por outro ou outra ou outros, xa 
sexa de carácter verbal, físico ou psicolóxico, incluído o illament
social, con independencia do lugar onde se produza. Terán a mesma 
consideración as condutas realizadas a través de medios electrónicos, telemáticos 
ou tecnolóxicos que teñan causa nunha relación que xurda no ámbito escolar.
 
23.1.-Protección integral das vítimas
1. A dirección dos centros docentes, así como a Administración educativa, 
adoptarán as medidas precisas para garantir ao alumnado vítima de situacións de 
acoso escolar a protección integral da súa integridade e dignidade persoais e do 
seu dereito á educación, debendo primar sempre o interese da vítima sobre 
calquera outra consideración no tratamento destas situacións.
2. A protección da vítima garantirase mediante medidas cautelares que impidan a 
ameaza, 
o control ou o contacto entre ví
Arbitraranse medidas para o seguimento dos causantes da situación de acoso que 
impidan a continuación de eventuais condutas acosadoras.
 
23.2.-Medidas para a prevención, detección e tratamento das situacións de 
acoso escolar.Protocolo para a prevención.
a) Realización de campañas de sensibilización do profesorado, das nais e pais ou 
das titoras ou titores e do alumnado contra o acoso escolar, que axuden a previlo 
e preparen a todos os membros da comunidade educativa p
reaccionar fronte a el. 
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medidas correctoras das condutas leves contrarias á convivencia prescriben aos 
úa imposición. 

RESPONSABILIDADE DAS NAIS E PAIS OU DAS TITORAS OU TITORES.

As audiencias e comparecencias das nais e pais ou das titoras ou titores do 
alumnado menor de idade nos procedementos disciplinarios regulados nesta 

atorias para eles , e a súa desatención reiterada e inxustificada 
será comunicada as autoridades competentes para os efectos da súa posible 
consideración como incumprimento dos deberes inherentes á patria potestade ou 

PREVENCIÓN E TRATAMENTO DAS SITUACIÓNS DE ACOSO ESCOLAR.

Considérase acoso escolar calquera forma de vexación ou malos tratos 
continuados no tempo dun alumno ou alumna por outro ou outra ou outros, xa 
sexa de carácter verbal, físico ou psicolóxico, incluído o illament
social, con independencia do lugar onde se produza. Terán a mesma 
consideración as condutas realizadas a través de medios electrónicos, telemáticos 
ou tecnolóxicos que teñan causa nunha relación que xurda no ámbito escolar.

ntegral das vítimas. 
1. A dirección dos centros docentes, así como a Administración educativa, 
adoptarán as medidas precisas para garantir ao alumnado vítima de situacións de 
acoso escolar a protección integral da súa integridade e dignidade persoais e do 
seu dereito á educación, debendo primar sempre o interese da vítima sobre 
calquera outra consideración no tratamento destas situacións.
2. A protección da vítima garantirase mediante medidas cautelares que impidan a 

o control ou o contacto entre vítima e causantes da situación de acoso. 
Arbitraranse medidas para o seguimento dos causantes da situación de acoso que 
impidan a continuación de eventuais condutas acosadoras. 

Medidas para a prevención, detección e tratamento das situacións de 
.Protocolo para a prevención. 

a) Realización de campañas de sensibilización do profesorado, das nais e pais ou 
das titoras ou titores e do alumnado contra o acoso escolar, que axuden a previlo 
e preparen a todos os membros da comunidade educativa p
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medidas correctoras das condutas leves contrarias á convivencia prescriben aos 

RESPONSABILIDADE DAS NAIS E PAIS OU DAS TITORAS OU TITORES. 

As audiencias e comparecencias das nais e pais ou das titoras ou titores do 
alumnado menor de idade nos procedementos disciplinarios regulados nesta 

atorias para eles , e a súa desatención reiterada e inxustificada 
será comunicada as autoridades competentes para os efectos da súa posible 
consideración como incumprimento dos deberes inherentes á patria potestade ou 

TRATAMENTO DAS SITUACIÓNS DE ACOSO ESCOLAR. 

Considérase acoso escolar calquera forma de vexación ou malos tratos 
continuados no tempo dun alumno ou alumna por outro ou outra ou outros, xa 
sexa de carácter verbal, físico ou psicolóxico, incluído o illamento ou baleiro 
social, con independencia do lugar onde se produza. Terán a mesma 
consideración as condutas realizadas a través de medios electrónicos, telemáticos 
ou tecnolóxicos que teñan causa nunha relación que xurda no ámbito escolar. 

1. A dirección dos centros docentes, así como a Administración educativa, 
adoptarán as medidas precisas para garantir ao alumnado vítima de situacións de 
acoso escolar a protección integral da súa integridade e dignidade persoais e do 
seu dereito á educación, debendo primar sempre o interese da vítima sobre 
calquera outra consideración no tratamento destas situacións. 
2. A protección da vítima garantirase mediante medidas cautelares que impidan a 

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

Medidas para a prevención, detección e tratamento das situacións de 

a) Realización de campañas de sensibilización do profesorado, das nais e pais ou 
das titoras ou titores e do alumnado contra o acoso escolar, que axuden a previlo 
e preparen a todos os membros da comunidade educativa para detectalo e 
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b) Establecemento de canles específicas que faciliten a exteriorización polas 
vítimas das situacións de acoso escolar.
c) Determinación das medidas que se deben adoptar no caso de detección dunha 
situación de acoso escolar:
c.1.-Mais aló da aplicación das medidas disciplinarias correspondentes e sen 
perxuicio destas procederase a iniciar un expedinte informativo,nun principio 
verbal, co fin de constatar o alcance dos feitos. 
c.2.- En todo caso,a dirección do centro d
atención á vítima entre o persoal do propio centro docente. Po r norma xeral esta 
persoa será o profesor titor co apoio do orientador do centro.
c.3.- Convocar e informar aos país,nais ou titores legais dos alumnos impli
c.4.- Designarase un mediador no centro que , salvo que existan circunstancias 
que o desaconsellen,será o orientador do CEIP. 
3. Cando por razón das circunstancias ou da gravidade da situación de acoso se 
faga preciso, poderase prever a intervenció
centro que serán designadas pola Administración educativa.
4. As situacións de acoso escolar que se detecten serán comunicadas á inspección
Educativa xunto coas medidas que se adopten para poñer fin a elas.No caso de 
condutas de especial gravidade, informarase da situación e das medidas aos 
servizos sociais do correspondente concello, aos servizos especializados do 
departamento competente en materia de benestar e, se é o caso, á Fiscalía de 
Menores para facilitar as me
respectivos ámbitos competenciais.
5. O departamento competente en materia educativa, en coordinación cos 
restantes departamentos da Xunta de Galicia, poñerá en marcha campañas de 
información e sensibilización pa
escolar. Igualmente a Xunta de Galicia velará para que nos medios de 
comunicación de Galicia se ofreza un tratamento axeitado das noticias sobre 
acoso escolar.O centro participará nestas campañas de informaci
sensibilización a través da Dinamización da Convivencia.
 
Artigo 24.-  REVISIÓN DO R.R.I.
Cada catro anos contemplarase unha revisión do R.R.I. coa participación de toda a 
comunidade educativa, planificada e programada pola Comisión de Coordinación 
Pedagóxica, aprobándose no Consello Escolar as modificacións que se deben 
introducir. 
En todo o non disposto neste documento estarase ao disposto na lexislación 
vixente incluíndo a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da 
comunidade educativa. 
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b) Establecemento de canles específicas que faciliten a exteriorización polas 
vítimas das situacións de acoso escolar. 
c) Determinación das medidas que se deben adoptar no caso de detección dunha 

scolar: 
Mais aló da aplicación das medidas disciplinarias correspondentes e sen 

perxuicio destas procederase a iniciar un expedinte informativo,nun principio 
verbal, co fin de constatar o alcance dos feitos.  

En todo caso,a dirección do centro designará unha persoa responsable da 
atención á vítima entre o persoal do propio centro docente. Po r norma xeral esta 
persoa será o profesor titor co apoio do orientador do centro. 

Convocar e informar aos país,nais ou titores legais dos alumnos impli
Designarase un mediador no centro que , salvo que existan circunstancias 

que o desaconsellen,será o orientador do CEIP.  
3. Cando por razón das circunstancias ou da gravidade da situación de acoso se 
faga preciso, poderase prever a intervención de persoas mediadoras alleas ao 
centro que serán designadas pola Administración educativa. 
4. As situacións de acoso escolar que se detecten serán comunicadas á inspección
Educativa xunto coas medidas que se adopten para poñer fin a elas.No caso de 
condutas de especial gravidade, informarase da situación e das medidas aos 
servizos sociais do correspondente concello, aos servizos especializados do 
departamento competente en materia de benestar e, se é o caso, á Fiscalía de 
Menores para facilitar as medidas que lles corresponda adoptar nos seus 
respectivos ámbitos competenciais. 
5. O departamento competente en materia educativa, en coordinación cos 
restantes departamentos da Xunta de Galicia, poñerá en marcha campañas de 
información e sensibilización para incentivar a cultura da paz e previr o acoso 
escolar. Igualmente a Xunta de Galicia velará para que nos medios de 
comunicación de Galicia se ofreza un tratamento axeitado das noticias sobre 
acoso escolar.O centro participará nestas campañas de informaci
sensibilización a través da Dinamización da Convivencia. 

REVISIÓN DO R.R.I. 
Cada catro anos contemplarase unha revisión do R.R.I. coa participación de toda a 
comunidade educativa, planificada e programada pola Comisión de Coordinación 
Pedagóxica, aprobándose no Consello Escolar as modificacións que se deben 

En todo o non disposto neste documento estarase ao disposto na lexislación 
4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da 
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b) Establecemento de canles específicas que faciliten a exteriorización polas 

c) Determinación das medidas que se deben adoptar no caso de detección dunha 

Mais aló da aplicación das medidas disciplinarias correspondentes e sen 
perxuicio destas procederase a iniciar un expedinte informativo,nun principio 

esignará unha persoa responsable da 
atención á vítima entre o persoal do propio centro docente. Po r norma xeral esta 

 
Convocar e informar aos país,nais ou titores legais dos alumnos implicados. 
Designarase un mediador no centro que , salvo que existan circunstancias 

3. Cando por razón das circunstancias ou da gravidade da situación de acoso se 
n de persoas mediadoras alleas ao 

4. As situacións de acoso escolar que se detecten serán comunicadas á inspección 
Educativa xunto coas medidas que se adopten para poñer fin a elas.No caso de 
condutas de especial gravidade, informarase da situación e das medidas aos 
servizos sociais do correspondente concello, aos servizos especializados do 
departamento competente en materia de benestar e, se é o caso, á Fiscalía de 

didas que lles corresponda adoptar nos seus 

5. O departamento competente en materia educativa, en coordinación cos 
restantes departamentos da Xunta de Galicia, poñerá en marcha campañas de 

ra incentivar a cultura da paz e previr o acoso 
escolar. Igualmente a Xunta de Galicia velará para que nos medios de 
comunicación de Galicia se ofreza un tratamento axeitado das noticias sobre 
acoso escolar.O centro participará nestas campañas de información e 

Cada catro anos contemplarase unha revisión do R.R.I. coa participación de toda a 
comunidade educativa, planificada e programada pola Comisión de Coordinación 
Pedagóxica, aprobándose no Consello Escolar as modificacións que se deben 

En todo o non disposto neste documento estarase ao disposto na lexislación 
4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da 
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Artigo 25.- DIFUSIÓN DO RRI

Para garantir a difusión e coñecemento deste documento entre os membros da 
comunidade escolar do CEIP Menéndez Pelayo adoptaranse as seguintes medidas 
de difusión: 

1.- Unha copia deste documento será entregado aos repres

2.- Unha copia deste documento permanecerá na Sala de Mestres para 
coñecemento e consulta do Claustro de Profesores.

3.-Este documento será publicado en PDF, e de xeito permanente, na páxina web 
do centro. 

4.- Na primeira reunión conxunta
informarase das normas de convivencia e o réxime disciplinario. Cada titor 
informará destas normas ao seu grupo de alumnos.

Artigo 26.- ENTRADA EN VIGOR
O RRI entrará en vigor ao día seguinte da súa aprobación polo 
CEIP Menéndez Pelayo e a  súa  implicación  estenderase a todos os membros da  
Comunidade Escolar. 
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DIFUSIÓN DO RRI 

Para garantir a difusión e coñecemento deste documento entre os membros da 
comunidade escolar do CEIP Menéndez Pelayo adoptaranse as seguintes medidas 

Unha copia deste documento será entregado aos representantes da ANPA.

Unha copia deste documento permanecerá na Sala de Mestres para 
coñecemento e consulta do Claustro de Profesores. 

Este documento será publicado en PDF, e de xeito permanente, na páxina web 

Na primeira reunión conxunta dos pais/nais cos titores de cada curso 
informarase das normas de convivencia e o réxime disciplinario. Cada titor 
informará destas normas ao seu grupo de alumnos. 

ENTRADA EN VIGOR 
O RRI entrará en vigor ao día seguinte da súa aprobación polo 
CEIP Menéndez Pelayo e a  súa  implicación  estenderase a todos os membros da  
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Para garantir a difusión e coñecemento deste documento entre os membros da 
comunidade escolar do CEIP Menéndez Pelayo adoptaranse as seguintes medidas 

entantes da ANPA. 

Unha copia deste documento permanecerá na Sala de Mestres para 

Este documento será publicado en PDF, e de xeito permanente, na páxina web 

dos pais/nais cos titores de cada curso 
informarase das normas de convivencia e o réxime disciplinario. Cada titor 

O RRI entrará en vigor ao día seguinte da súa aprobación polo Consello Escolar do 
CEIP Menéndez Pelayo e a  súa  implicación  estenderase a todos os membros da  
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ANEXOS DO R.R.I. 
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PARTE POR INCIDENCIAS GRAVES NA CONVIVENCIA.

Alumno/a. 

Profesor/a. 

 
 O presente parte ábrese
comunicase á xefatura de estudos para a súa oportuna incorporación ao 
 Ditos feitos que dentro do regulamento de 
graves foron: 
 

 Desobedecer reiteradamente as 

 Falta de respeto ao profesor.

 Molestar, insultar, agredir ou faltar ao respeto aos seus compañeiros.

 Deteriorar de forma consciente 

  
 

 
 Coa intención de que corrixa a súa 
 

 A imposición dun traballo

 A súa reubicación dentro da aula para 

 A obrigación de conseguir tres “recoñecementos positivos doutros profesores”

     A reparación dos danos 

 A supresión do dereito

 A realización dun traballo de colaboración social.

  
 

 
 Por último, queremos facerlles entender a 
partes pode supoñer a apertura dun expediente disciplinario ao alumno.
 
    

 
 
    
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
          Pregámoslle que intenten facer reflexionar ao seu fillo/a sobre a importancia e consecuencias 
negativas que esa conduta ten para él e para o resto de compañe
 En caso de que desexen 
dirección do centro porán solicitar una entrevista chamando ao teléfono 982
 Por favor, firmen esta folla como constancia da recepción desta información.
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ANEXO A 

PARTE POR INCIDENCIAS GRAVES NA CONVIVENCIA.

Curso. Materia.

Data. 

ábrese para deixar constancia escrita dos feitos que o  motivaron e 
comunicase á xefatura de estudos para a súa oportuna incorporación ao expedinte

Ditos feitos que dentro do regulamento de convivencia do Centro teñen a consideración de 

Desobedecer reiteradamente as indicacións do profesor. 

Falta de respeto ao profesor. 

Molestar, insultar, agredir ou faltar ao respeto aos seus compañeiros. 

Deteriorar de forma consciente algún dos elementos ou mobiliario do Centro.

Coa intención de que corrixa a súa conduta o alumno foi sancionado con: 

traballo educativo extra (detallado ao dorso de este parte).

A súa reubicación dentro da aula para facilitarlle o seu traballo individual.

de conseguir tres “recoñecementos positivos doutros profesores”

 ou consecuencias da falta cometida. 

A supresión do dereito ao recreo durante              días             

A realización dun traballo de colaboración social. 

Por último, queremos facerlles entender a gravidade destes feitos e que a acumulación de 
a apertura dun expediente disciplinario ao alumno. 

 En Lugo, a ________________________

Asinado D/Dona ________________________________

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
tenten facer reflexionar ao seu fillo/a sobre a importancia e consecuencias 

ten para él e para o resto de compañeiros. 
en poñerse en contacto con algún profesor ou da xefatura de estudos/ 

solicitar una entrevista chamando ao teléfono 982
Por favor, firmen esta folla como constancia da recepción desta información.

 En Lugo, a ________________________

Asinado D/Dona ________________________________

Tfno.: 982 20 20 80  -  Fax: 982 21 81 74 
ceip.menendez.pelayo@edu.xunta.es       

Páxina Web: www.ceipmenendezpelayo.tk  

PÁXINA: 27 

PARTE POR INCIDENCIAS GRAVES NA CONVIVENCIA. 

Materia. 

Hora. 

para deixar constancia escrita dos feitos que o  motivaron e 
expedinte do alumno. 

convivencia do Centro teñen a consideración de 

dos elementos ou mobiliario do Centro. 

o alumno foi sancionado con:  

educativo extra (detallado ao dorso de este parte). 

facilitarlle o seu traballo individual. 

de conseguir tres “recoñecementos positivos doutros profesores” 

feitos e que a acumulación de 

________________________ 

a ________________________________ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
tenten facer reflexionar ao seu fillo/a sobre a importancia e consecuencias 

en contacto con algún profesor ou da xefatura de estudos/ 
solicitar una entrevista chamando ao teléfono 982 20 20 80.  

Por favor, firmen esta folla como constancia da recepción desta información. 

En Lugo, a ________________________ 

a ________________________________ 
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INCIDENCIAS DE CONVIVENCIA.

 
NOME e APELIDOS: 
 
PROFESOR/A: 

 
 O seguinte documento intenta facilitar a reflexión sobre o problema de disciplina que  
cometiches e que dificulta en gran medida o normal 
 A información cumprimentada
problema e ademais servirá para informar a túa familia do teu interés na resolución do problema.
 

REFLEXIÓN SOBRE A CONDUTA PROBLEMÁTICA
 
1. Descrición do problema. Qué pasou?
 
 
 
 
 
 
2. ¿Por qué ocorreu? 
 
 
 
 
3. ALEGACIÓNS. Qué alegas ti para xustificar a túa 

 
 
 
 

4. Cáles foron as consecuencias, os resultados, da túa 
profesor/a e a ti mesmo) 
 
 
 
 
5. Cáles poden ser para ti las consecuencias da túa 
 
 
 
6. ¿Qué solucións propós para resolver o 
 
 
 

 
 
 Asdo: O Profesor/a 
                  ou Orientador/a:  
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ANEXO B 
DOCUMENTO DE REFLEXIÓN SOBRE  

INCIDENCIAS DE CONVIVENCIA. DATA:  ___ /___/201_

                         GRUPO:

O seguinte documento intenta facilitar a reflexión sobre o problema de disciplina que  
cometiches e que dificulta en gran medida o normal desenrolo das clases. 

cumprimentada terase en consideración na búsqueda dunha solución ao 
servirá para informar a túa familia do teu interés na resolución do problema.

REFLEXIÓN SOBRE A CONDUTA PROBLEMÁTICA 

do problema. Qué pasou? 

3. ALEGACIÓNS. Qué alegas ti para xustificar a túa conduta? 

áles foron as consecuencias, os resultados, da túa conduta hoxe? (con relación aos compañeiros, ao 

5. Cáles poden ser para ti las consecuencias da túa conduta nun futuro? 

para resolver o conflito? 

En Lugo, a        de   

  ______      Asdo o/a alumno/a: 
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DATA:  ___ /___/201_ 

GRUPO: 

O seguinte documento intenta facilitar a reflexión sobre o problema de disciplina que  

terase en consideración na búsqueda dunha solución ao 
servirá para informar a túa familia do teu interés na resolución do problema. 

hoxe? (con relación aos compañeiros, ao 

   de  


