
Acordo de colaboración do IES Campo de San Alberto co Concello de Noia nos casos
de alumnado con condutas disruptivas

Noia, a   de 2017

REUNIDOS

Dunha parte

Don José Santiago Freire Abeijón con DNI ___________, en calidade de alcalde-presidente do Concello de
Noia, con CIF ___________

Doutra parte

D. José María Albán Salgado con DNI n.º ___________ , como Director, no nome representación do Centro
Educativo IES Campo de San Alberto, con CIF n.º ___________ con domicilio social en R/Egas Moniz n.º 6,
en Noia

Recoñécense mutuamente lexitimidade e capacidade para acadar acordos vinculantes para as entidades
que representan sobre a base dos seus respectivos estatutos e normas, e na súa virtude

EXPOÑEN

A convivencia nun centro escolar  ten que estar  orientada polo principio xeral  que a nosa lexislación
establece  para  a  educación:  a  formación  de  persoas  autónomas,  críticas,  con  pensamento  propio.  A
educación debe facilitar o desenvolvemento persoal e a integración social do alumnado, que deberá ser
capaz de rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver
pacificamente os conflitos.

Para facer fronte a determinadas condutas do alumnado,  a normativa vixente establece unha serie de
medidas  correctoras  que  deben  inspirarse  no  principio  do  carácter  “recuperador” da  conduta  do
alumnado sancionado previsto no  artigo 18 da Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación
da comunidade educativa e no art. 32.2, a liña a) do DECRETO 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se
desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa en
materia de convivencia escolar. Pois ben, unha desas medidas é a suspensión temporal do dereito de
asistencia ao centro. 

Por outra banda, o artigo 19 da citada Lei de Convivencia e o artigo 24 do referido Decreto 8/2015 prevén
que  o  desenvolvemento  dos  programas  como  o  de   habilidades  sociais,  por  exemplo,  farase  en
colaboración cos servizos sociais. Nesa liña, a Estratexia Galega de Convivencia Escolar da Consellería de
Educación recoñece a necesidade da participación e a implicación de numerosos axentes, “tanto daqueles
que  están  decote  inmersos  no  clima  escolar  como  doutros  que  inciden,  de  xeito  máis  ou  menos
permanente, tanxencial ou esporádico, na convivencia”. A nivel social, o documento da Consellería de
Educación propón o establecemento de accións conxuntas con outras institucións e organismos para dar
resposta  a  problemas  de  conduta.  O  texto  introduce,  en  segundo  lugar, a  elaboración  de  proxectos
institucionais  e  de  centro  para  facer  fronte  a  estas  situacións.  O  documento  aposta  por  modelos
integrados de regulación da convivencia en centros educativos a través da actuación en diversos planos,
nos  que  as  “medidas  de  intervención  cunha  dimensión  sociocomunitaria”  teñen  unha  importancia
fundamental.

Ademais o  Eixe 3 da Estratexia  Galega de Convivencia Escolar da Consellería de Educación (“Apoio aos
centros  e  á  comunidade  educativa”)  establece  como  acción  prioritaria  “Os  esforzos  realizados
conxuntamente  entre  os  servizos  educativos  e  outras  administracións”  na  procura  da  mellora  da



convivencia, “fenómeno social que se estende alén das fronteiras físicas do centro educativo” polo que se
impulsará a coordinación dos centros educativos coas institucións do contorno. Un obxectivo prioritario da
Estratexia galega será a “normalización de modelos de coordinación con outros servizos e institucións de
familia e menores” (Eixe 5 Xestión e abordaxe de condutas contrarias ás normas de convivencia).

O Concello de Noia e o IES Campo de San Alberto entendemos a educación como un proceso no que debe
estar involucrada toda a sociedade e as súas institucións, en especial, aquelas da localidade na que o
centro educativo desenvolve o seu labor. 

Por estas razóns, as entidades subscriben o seguinte ACORDO DE COLABORACIÓN  conforme ás seguintes

CLÁUSULAS

Primeira. Atender ao alumnado que incorra reiteradamente en condutas disruptivas e/ou ao que se vexa
privado temporalmente do seu dereito de asistencia ao centro como consecuencia da aplicación dunha
sanción recollida no  artigo 19 da Lei de convivencia e artigo 24 do Decreto 8/2015, de forma que ese
alumnado poida realizar  traballos para a comunidade no servizo que o Concello  de Noia dispón para
atender ás necesidades da cidadanía, baixo a consideración de actividades formativas.

Segunda.  O  Concello  de  Noia  comunicará  ao  IES  Campo  de  San  Alberto  unha  relación  dos  servizos
dispoñibles para a realización de traballos a modo de actividades formativas para a comunidade por parte
do alumnado sancionado —traballos que non poderán supor relación laboral algunha nin tampouco risco
físico ou psicolóxico para o/a alumno/a sancionado— así como o nome da persoa ou persoas responsables
deses servizos e que atenderán ao alumnado.

Terceira. O IES Campo de San Alberto proporá ao Concello de Noia o nome da persoa e a duración da
sanción durante a que o/a sancionado/a realizará traballos para a comunidade nos servizos que o Concello
de Noia dispón para atender ás necesidades da cidadanía durante o período establecido polo IES Campo de
San Alberto.

Cuarta.  A medida desenvolverase durante a xornada lectiva ou de ser o caso, tamén fóra de horario
lectivo. Durante o tempo de cumplimento da sanción, o Concello de  Noia custodiará á persoa sancionada,
pero será o pai/nai/titor legal, quen asumirá as responsabilidades que da actuación do/da alumno/a se
deriven.

Quinta. Durante o período da sanción haberá un seguimento do/a alumno/a por parte do Concello de
Noia, que remitirá ao IES Campo de San Alberto un informe final coa valoración do traballo realizado
polo/a alumno/a sancionado/a ao remate da mesma.

Sexta. Este acordo de colaboración non conleva dotación económica algunha.

Sétima. Este proxecto articúlase como unha colaboración conxunta entre ambas as entidades. Calquera
acción de comunicación relativa a el deberá contar coa aprobación previa do órgano correspondente e a
presenza do resto de entidades involucradas. Así mesmo, previa autorización do órgano correspondente,
as  partes  poderán  difundir  o  contido  e  resultados  do  presente  convenio  nos  seus  medios  ou  foros
correspondentes e incorporar esta información, se procede, nas súas memorias anuais.

Oitava. As partes terán en conta todas as previsións legais establecidas na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de
decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, así como no Real Decreto 994/1999, de 11 de
xuño, polo que se aproba o Regulamento sobre medidas de seguridade dos ficheiros automatizados que
conteñan  datos  de  carácter  persoal,  e  en  calquera  outra  norma  vixente  ou  que  no  futuro  se  poida
promulgar sobre esta materia.

Novena.  Este  acordo terá unha duración inicial do curso escolar 2017/2018. Transcorrido este período
procederase  a  unha  avaliación  conxunta  e  determinarase  a  súa  renovación  por  prórrogas  sucesivas,
determinando por ambas as partes a duración e supeditándoas á avaliación continua.



E en proba de conformidade asínase o presente Acordo na data e lugar arriba indicado.

Asdo. IES CAMPO DE SAN ALBERTO Asdo.  CONCELLO DE NOIA


