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INTRODUCIÓN

Entendida a convivencia como a capacidade das persoas para vivir  unas con

outras nun marco de respecto mutuo e de solidariedade recíproca,  expresada

nunha  interrelación  harmoniosa  entre  os  diferentes  axentes  da  comunidade

educativa, precisa dun enfoque formativo que guíe a súa aprendizaxe enmarcada

nos  obxectivos  fundamentais  e  transversais,  nun  exercicio  de  compromiso  e

responsabilidade compartida por toda a comunidade educativa.

Así,  a finalidade do presente documento é a de establecer  as liñas xerais  do

modelo de convivencia que pretendemos para o noso centro, os obxectivos que

cómpre  acadar,  as  normas  que  a  regulan  e  as  actuacións  que  pretendemos

desenvolver para a súa consecución.

Todo  isto  a  partires  do  marco  legal  vixente:  Lei  4/2011,  do  30  de  xuño  de

convivencia e participación da comunidade educativa e no Decreto 8/2015, do 8

de xaneiro que a desenvolve.

1. ANÁLISE DA CONVIVENCIA NO CENTRO

1.1 Características do centro 

a. Situación

O CEIP CABADA VÁZQUEZ está situado na parroquia de Codeseda ó SL do

Concello de A Estrada e a 10 km. do centro urbano. O concello da Estrada está

situado ao oeste de Galicia e no norte da provincia de Pontevedra. Limita cos

concellos de: Cuntis, Campo Lameiro, Cerdedo, Forcarei, Silleda, Pontecesures,

Valga, Teo, Padrón, Vedra e Boqueixón. Conta cunha superficie de 281,8 km2

distribuídos  en  51  parroquias,  das  cales  a  parroquia  de  Codeseda  é  a  máis

extensa do municipio.

A parroquia de Codeseda está situada nun aberto val de montaña cruzado polo

río Umia. Limita ao sur co concello de Cerdedo e coas parroquias de Sabucedo,

Souto, Liripio, Rivela, Parada e Nigoi que, coas parroquias de Arca e Tabeirós

conforman a zona escolar que abrangue o colexio de Codeseda.

b. Datos 
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Código da localidade 36684

Código do Centro 36002220

C.I.F Q8655008D

Teléfono e fax 986 58 40 15

Web htpp://centros.edu.xunta.es/ceipcabadavazquez

e-mail ceip.cabadavazquez@edu.xunta.es    

c. Estrutura orgánica do centro

O CEIP Cabada Vázquez organízase como se indica a continuación.
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d. Alumnado

O número de alumnado oscila entre 70- 83 alumnos/as que abarcan dende 3º

de   Educación  Infantil  e  6º  de  Educación  Primaria.  A ratio  é  moi  variable,

podendo haber aulas con 3 alumnos/as e outras con 14 alumnos/as, polo que

sempre hai 2 ou 3 grupos mixtos; un en infantil e os outros en primaria. Asiste

ao centro alumnado do rural, pero tamén do casco urbano.

e. Profesorado

CATÁLOGO DE POSTOS DE TRABALLO

UNIDADES AUTORIZADAS EN FUNCIONAMENTO
INFANTIL     1 2
PRIMARIA 4 4
PEDAG.TERAP 1 1
FILOLOXÍA INGLESA          1 1
ED. MUSICAL                        1 1
ED. FISICA                         1 1

Conforman o claustro un total de dez profesores/as: 9 definitivos e 1 provisional

en  comisión  de  servizos.  Ademais,  hai  tres  mestres  itinerantes  con  base

noutros centros da zona (CEIP Villar Paramá e CEIP O Foxo): unha mestra de

Relixión (dous ou tres días á semana), unha de Audición e Linguaxe (un día á

semana) e unha Orientadora (dous días á semana).

SITUACIÓNS POSITIVAS:

 Estabilidade e continuidade do profesorado.
 Escasa incidencia no horario laboral, coa conseguinte escasa incidencia

no horario escolar do profesorado.
 O coñecemento do alumnado, do medio socioeconómico e cultural no

que se desenvolve a actividade escolar.
 A adscrición do profesorado estivo condicionada por:
 Rendibilizar  ó  máximo  as  posibilidades  do  profesorado  do  centro,

respectando as especialidades e a súa adscrición ó centro.
 Horario dispoñible para o equipo directivo,  coordinación de biblioteca,

Abalar e dinamización lingüística e comedor.
 Apoio na unidade de 3 anos de Infantil e 1/2º de Primaria.



O Claustro de profesores, ten dúas metas fundamentais:

- Mellorar o rendemento académico dos alumnos.
- Abrir o centro ao exterior.

Para conseguilo, está participando cada ano en cursos de formación permanente do

profesorado ou proxectos, encamiñados a conseguir mellores resultados e a aplicar

novas metodoloxías.

Para o segundo realizaranse ó longo do curso, diversas actividades (tales como

festivais, charlas, ...)  e saídas, así como a participación no Deporte escolar para

relacionarse co alumando dos centros da zona.

f. Outros membros da comunidade educativa
 Persoal non docente

Conserxe

Como persoal laboral, realiza as funcións propias de subalterno, conservación

e mantemento das instalacións, así como traballos de reprografía.

Persoal de comedor

Actualmente contamos con unha cociñeira (oficial de 2ª) e unha axudante de

cociña, que se encargan de cociñar os menús escolares e da organización e

limpeza da cociña. 

Limpeza

Contratada a unha empresa por parte do concello. De cumprir estritamente as

condicións  estipuladas  no  contrato  debera  ofrecer  un  servizo  de  plenas

garantías.

Organización e coordinación do persoal non docente

Debido a que o centro é pequeno, para calquera das actividades que requiren

a coordinación de todo o persoal en xeral, tales como o magosto, festivais,

contamos  coa  colaboración  total  de  todo  o  persoal  non  docente,  sexan

cociñeiras, conserxe. As relacións son de todo cordiais e fluídas.



1.2 Contorno sociocultural

O centro atópase situado nunha zona rural, pero dende fai 8 anos acode ao

centro alumnado procedente  do casco urbano da Estrada.  Este  alumnado

procedente do casco urbano atopa maiores facilidades á hora de acceder a

certos recursos: biblioteca, adquisición de material, conexións a internet..., o

cal  pode  levar  consigo  que  haxa  diferenzas  derivadas  do  lugar  de

procedencia.  

O  nivel  socioeconómico  e  cultural  podemos  consideralo  medio-  baixo.  A

maioría da poboación desenvolve o seu labor no sector primario ou servizos.

1.3 Aspectos  da  xestión   e  organización  do  centro  que  inflúen  na

convivencia.

Entre os aspectos positivos e  medidas que se están a levar a cabo cómpre

indicar a existencia dunha serie de factores que están a influír positivamente

na convivencia do centro.

 A  matrícula:  a  ratio  do  alumnado  favorece  a  atención  por  parte  do

profesorado.

 A amplitude dos espazos contribúe ao aproveitamento dos tempos de lecer.

 O  servizo  de  gardas  arbitrado  para  a  atención  ao   alumnado  en  todo

momento:  recreos,  entradas,  saídas,  transporte,  así  como  unha  especial

atención ás condutas nas aulas.

 Un  equipo  docente  sensibilizado,  comprometido  e  que  asume  as  súas

funcións cunha actitude de responsabilidade compartida.

 Existe un nivel de relación fluída cas familias, se ben a iniciativa parte case

sempre do centro.

1.4 Estado  das  relacións  e  da  participación  na  vida  do  centro,  das

familias e do persoal de atención educativa complementaria e outras

institucións



Sen prexuízo do exposto, sempre hai aspectos que reconducir coas familias

tales como a recondución de actitudes de sobreprotección, sobreesixencia,

autoritarismos, sexismo, desidia...

En  relación  ao  profesorado,  cómpre  impulsar  determinados  aspectos  do

programa de acción titorial, tales como as habilidades sociais, a educación

emocional...

É  preciso  tamén mellorar  os  aspectos  relativos  á coordinación  con outras

institucións de ámbito social,  sanitario ou de atención externa,  que poidan

ofrecer información e asesoramento  en determinados momentos, en relación

a situacións familiares especiais, tratamentos médicos, etc. que poidan estar

influíndo en determinadas condutas.

Anexos I, II e III

Enquisas para determinar o estado das relacións e da participación na vida do

centro.

1.5 Conflitividade detectada no centro,  indicando o tipo e número de

conflitos que se producen e os sectores implicados nestes

Os conflitos detectados ata agora circunscríbense aos problemas de conduta

por  parte  dalgún  neno  en  concreto,  na  actualidade  debidamente

diagnosticado, en tratamento e a día de hoxe normalizado.

O resto dos conflitos existentes no centro están directamente relacionados  ca

falta de habilidades sociais e control das emocións.

En canto á periocidade dos comportamentos que afectan a convivencia no

centro indicamos que:

-Suceden con pouca frecuencia:

.Enfrontamentos no recreo entre o alumnado (pelexas e ameazas).

.Malas  constentacións  e  faltas  de  respecto  do  alumnado  ao

profesorado.

.Individualidade do profesorado.

.Enfrontamentos entre o profesorado e familias.



-Suceden con algunha frecuencia:

.Poñer alcumes, risas de compañeiros.

.Interromper e non respectar quenda de palabra.

Actualmente  non  se  dan  no  centro  situacións  que  alteren  gravemente  a

convivencia.
.

Cómpre  impulsar  a  participación  dos  distintos  membros  da  Comunidade

Educativa en relación aos instrumentos de avaliación. A información recabada

este  curso  na  aplicación  proporcionada  pola  administración  non  resultou

significativa pola escasa participación.

2. OBXECTIVOS

2.1 Xerais

En liñas xerais procurarase:

 Fomentar  o  exercicio  dos  valores  cívicos  e  democráticos,  favorecendo

situacións  que  permitan  desenvolver  actitudes  de  tolerancia,

solidariedade, igualdade e de  respecto cara aos  demais, os bens propios

e os elementos da contorna social e natural.

 Optimizar  o  clima  escolar,prestando  atención  a  aspectos  tales  como a

utilización dos espazos, a organización dos tempos, as dinámicas da aula

e  calquera  outro  relacionado  directa  ou  indirectamente  co  resto  dos

documentos  do  centro:  Plan  de  Acción  Titorial,  o  Plan  de  Atención  á

Diversidade, as Normas de Organización e Funcionamento …

2.2 Específicos 

Trala  realización  dunha  análise  previa,  en  relación  co  equipo  docente,  co

alumnado e cas familias trataremos de:

a. Dirixidos aos docentes

 Atender ás medidas proactivas recollidas no plan de acción titorial, no plan

de acollida e no plan de atención á diversidade.



 Establecer protocolos para a resolución pacífica de conflitos.

 Reunir instrumentos para a detección, abordaxe e resolución de conflitos

de convivencia.

 Establecer  as  canles   de  actuación  que  permitan  resolver,  derivar  ou

notificar posibles situacións conflitivas e/ou de risco que se detecten.

 Observar  e  difundir  as  normas  xerais  de  convivencia  do  centro  e  as

correspondentes medidas correctoras.

b. Dirixidos ao alumnado

 Sensibilizalo cara á detección e evitación de conflitos.

 Adquirir habilidades   persoais   de   autoprotección e   de resolución de

conflitos.

 Darlles  a  coñecer  as  normas  xerais  de  convivencia  do  Centro  e  as

correspondentes medidas correctoras.

c. Dirixidos ás familias

 Trasladarlles a importancia de establecer patróns de conduta estables e

coherentes.

 Dotalos de recursos de actuación para resolver conflitos.

 Dar a coñecer os distintos recursos e servizos existentes na contorna.

 Favorecer a reflexión sobre o estilo educativo existente no fogar, dirixindo

cara a un estilo democrático.

 Difundir as normas xerais de convivencia no centro e as correspondentes

medidas correctoras.

d. Con outras institucións:

Recoller e intercambiar información cos servizos de asesoramento e atención

externos ( EOE, servizos sanitarios, asociacións, Plan Director...).

3. COMISIÓN DE CONVIVENCIA



No artigo 6.1 do Decreto 8/2015 (DOG 27/01/15),  a  comisión de convivencia

constituirase  no  consello  escolar;  terá  carácter  consultivo  e  desempeñará  as

súas funcións por delegación do consello escolar .

3.1. Composición e funcionamento

Segundo o Artigo 6.2 do Decreto 8/2015 (DOG 27/01/15),na súa composición,

integrará o principio de igualdade entre mulleres e homes de todos os sectores

da comunidade educativa.  Estará composta polas persoas representantes do

alumnado,  do  profesorado,  das  familias  e  do  persoal  de  administración  e

servizos  e,  no  caso  dos  centros  concertados,  tamén  por  unha  persoa

representante da titularidade do centro, todas elas na mesma proporción en que

se  encontran  representadas  no  consello  escolar  do  centro  ou  órgano

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

persoas integrantes  actuará  como secretaria  ou  secretario,  quen levantará  a

acta das súas reunións. O nomeamento das persoas integrantes da comisión de

convivencia nos centros educativos corresponde ao director ou á directora por

proposta dos colectivos representados. Os seus membros poden coincidir cos do

consello escolar, pero non teñen que ser os mesmos necesariamente. 

Ademais,  no  artigo  6.5  establece  que,  cando  a  comisión  de  convivencia  o

considere  oportuno,  e  co  obxecto  de  que  informen  no  ámbito  das  súas

respectivas competencias, poderá solicitar o asesoramento dos/ as profesionais

do departamento de orientación que interveñen no centro, do profesorado titor

relacionado  co  tema  que  se  analice,  do  educador  ou  educadora  social  do

concello  onde  estea  o  centro  educativo  ou  doutros  ou  doutras  profesionais

segundo a problemática de que se trate, así como das asociacións do sector que

poidan colaborar na mellora da convivencia.

Atendendo o anteriormente exposto, neste centro queda composta por:

 O/A presidente/a que será o/a director/a do centro Mª de los Ángeles Dono

López.

 2 representantes do profesorado: Irene Fuentes Castiñeira, que actuará como

secretaria e Antonio Barros Araújo.

 1 representantes das familias (nais/pais): Mª José Chedas Ferrín.

 1 representante da ANPA: Sonia Ben Rey



3.2. Funcións 

O Decreto 8/2015 no Artigo 6.4 (DOG 27/01/15) establece como funcións:

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

comunidade educativa e as demais actuacións derivadas do desenvolvemento,

seguimento, avaliación e revisión deste. Esta función será asumida polo equipo

directivo cando non estea constituída. 

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

membros da comunidade educativa e o cumprimento das normas de convivencia

do centro. 

 Impulsar accións dirixidas á promoción da convivencia, especialmente o fomento

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

trato de todos os membros da comunidade educativa e a resolución pacífica de

conflitos. 

 Propor ao consello escolar as medidas que considere oportunas para mellorar a

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

curso, das actuacións desenvolvidas e das correccións e medidas disciplinarias

impostas. 

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

formar parte do equipo de mediación. 

 Coñecer o cumprimento efectivo das correccións e medidas correctoras nos 

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

cumprimento da normativa vixente. 

 Realizar o seguimento dos compromisos de convivencia subscritos no centro. 

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

centro, na cal se reflictan as iniciativas no ámbito do centro sobre a materia. Este

informe  será  trasladado  ao  consello  escolar  do  centro  e  ao  correspondente

servizo territorial de Inspección Educativa. 

 Aqueloutras que lle sexan encomendadas polo consello escolar do centro 

docente  ou  polo  órgano  da  Administración  educativa  con  competencias  na

materia.

3.3. Plan de reunións e actuación



Celebraranse  tres  reunións  ordinarias,  unha  reunión  por  cada  trimestre,  e  todas

aquelas de carácter extraordinario que se consideren necesarias.

4. MEDIDAS, PROGRAMAS E ACTUACIÓNS

NORMAS DE CONVIVENCIA, MEDIDAS, PROGRAMAS E ACTUACIÓNS

A comunicación coa comunidade educativa é fluída, tanto coas familias como con

outras institucións da comunidade. Esta comunicación lévase a cabo por distintos

canles:

 Reunións grupais coas familias ao inicio do curso.

 Entrevistas individuais coas familias na hora de atención a pais/nais.

 Reunións ou conversas telefónicas cos servizos  do concello:  servizos  sociais,

concellaría de Benestar Social, Igualdade e Educación.

 Contactos  cos  servizos  de  pediatría  do  centro  de  saúde  da  Estrada  e

especialistas do hospital clínico.

 Reunións co orientador do centro de secundaria ao que está adscrito o centro. 

 Entrevistas con profesionais externos que interveñen co alumnado do centro.

 Coordinación e colaboración coa ANPA do centro.

 Utilización do programa de Alerta escolar e clarificación de competencias.

4.1. Normas de convivencia

 Todo  o  alumnado  deberá  asistir  diariamente  a  clase  con  puntualidade, ben

acondicionado  e co material preciso.

 O alumnado deberá seguir as indicacións do profesorado.

 A relación entre os diferentes membros da comunidade educativa basearase no

respecto mutuo. 

 Ningún  membro  da  comunidade  educativa  pode  ser  discriminado  por razón

de  nacemento,  raza,  sexo  ou  calquera  outra  circunstancia.  Procurarase  o

exercicio da tolerancia e o respecto á diferenza.



 Esixirase o  uso correcto de   todo  o  material  didáctico, equipo informático,

mobiliario  e  instalacións  do centro, así como   o  respecto as  pertenzas  de

compañeiros e dos  outros  membros  da  comunidade educativa.

 Procurarase a deambulación tranquila polos espazos comúns.
 Non se debe permanecer nos corredores ou saír  ós servizos nos cambios de

clase  sen  o  permiso  dun  profesor . Será obrigatorio contar co permiso dun

profesor para saír ao servizo ou a outros espazos. 

 Fóra  do  horario  lectivo,  o  alumnado  non  pode  permanecer  nos corredores

nin   nas   clases   sen   a   debida   autorización   e   sempre acompañados dunha

persoa responsable. 

 Nos  recreos  non  poden  permanecer  nas  aulas  sen  un  docente  ó  cargo.  O

profesorado de garda de recreo deberá atender as demandas e problemas que

poidan   xurdir   nos   patios.   Procuraremos   que   eses   problemas  queden

solucionados no patio e non se trasladen ás posteriores clases.

 As normas de convivencia deben respectarse tanto en período lectivo coma nas

actividades complementarias e extraescolares.

 Non  está  permitido  o  acceso  ás  aulas  de  persoas  alleas  ó  centro  durante  a

xornada lectiva, salvo citación por parte dun mestre. 

 Toda   a   comunidade   educativa   debe   de   respectar   as   normas,   plans,

procedementos e protocolos existentes no centro.

Estas  normas  de  carácter  xeral,  así  como  as  medidas  correctoras

correspondentes, concrétanse en diferentes apartados das NOFC.

Respecto ás normas de clase: 

 Estableceranse  unha  normas  básicas  de  obrigado  cumprimento  para  todo  o

centro.

 Segundo a idade,  colaborarase no establecemento de normas chegando a un

consenso.

 O non cumprimento de cada norma terá as correspondentes consecuencias

4.2. Medidas preventivas 



 Actividades para a integración do alumnado

 Acollida de alumnado de novo ingreso: Seguirase  o  procedemento do

Período de adaptación para alumnado de 4º curso  de  EI e o Plan de

atención  ao  alumnado  procedente  do  estranxeiro.  Desenvolveranse

actividades nas titorías no caso de que se produzan incorporacións a un

curso non previsto no Plan de adaptación de EI.

 Coñecemento  por  parte  do  alumnado  das  normas,  dereitos e deberes

nas titorías.

 Acción dirixidas a incidir na educación en valores e na mellora do entorno

físico: atención do horto escolar, organización do xogo no patio durante os

recreos.

 Desenvolvemento  do  Plan  de  Acción  Titorial:  traballarase  a  educación

emocional, a cohesión grupal e a adquisición de habilidades sociais dende

o plan de acción titorial

 Actividades para o fomento da relación familia- escola

 Procedemento para o coñecemento das normas do centro

- Reunións iniciais.
- Reunións periódicas.
- Entrevistas individuais.
- Notas informativas.

 Información sobre acoso entre o alumnado e medidas a tomar a través de

documentos con suxerencias e indicacións como as seguintes:

- Se o alumno/a sufre acoso na escola, escoitalo/a para que lle explique o

que está a ocorrer.

- Comunicarllo ao titor/a o cal informará á dirección do centro para adoptar

medidas.

- Asumir responsabilidades se é o noso/a fillo/a o que molesta a outros.

- Inculcar o respecto cara ós demais co noso fillo ou filla.

- Informar ó centro de como está a axudar ao seu fillo ou filla.



Aproveitaremos   actividades   complementarias   que   se   celebren  no   centro,

facilitando  a  participación  das  familias  mediante  xornadas  de  portas abertas.

4.3. Medidas de sensibilización

Trataranse  no  contexto  da  titoría  tarefas  que incidan no ámbito das habilidades

sociais.  Intervirán  diversos  sectores  da  comunidade  educativa  con  charlas  ou

programas dirixidos a tal fin: 

 Navega con rumbo:  preferentemente  ao alumnado  dos cursos 5º  e  6º  de

educación primaria para concienciar ao alumnado, profesorado e familias no

uso responsable de Internet e as redes sociais, dando recomendacións para

unha navegación responsable e segura. Especialistas do CPEIG achegaranse

aos centros educativos para impartir sesións divulgativas, apoiadas nas Guías

de Boas Prácticas, que se poden descargar en formato electrónico na web do

programa  www.edu.xunta.es/navegaconrumbo. Ademais, nesta web están a

disposición da comunidade educativa xogos e ligazóns de interese sobre a

temática do programa. 

 “Educación  Emocional”,  “Educación  Afectivo-sexual”,  “Educación  en

igualdade”.  En  colaboración  con  ACROFAM  realizaremos  obradoiros

encamiñados a traballar os aspectos anteriores.

 Plan  Director  para  a  convivencia  e  a  mellora  da  seguridade  nos  centros

educativos e nos seus contornos, continuando na liña de anos anteriores,

ofrece aos centros a posibilidade de solicitar charlas informativas/formativas

impartidas por expertos das Forzas e Corpos de Seguridade do Estado sobre

diferentes  temáticas  que  favorezan  a  mellora  da  convivencia  e  o

achegamento destes profesionais aos cidadáns ao mesmo tempo que facilita

actuacións moi en consonancia coa Acción Titorial e as propostas do Plan de

Convivencia desenvolvidas nos centros. As charlas solicitadas son:

 Riscos asociados a Internet   e ás novas tecnoloxías (especialmente

acoso sexual,  difusión de contidos de natureza sexual  por teléfonos

móbiles,  venta  de  menores,  prostitución  infantil  e  utilización  de

menores na pornografía)

 Violencia de xénero

http://www.edu.xunta.es/navegaconrumbo


Tamén  se desenvolverán  na  aula  actividades  con  carácter  máis puntual

aproveitando conmemoracións tales como: Día da Paz, Día Contra a Violencia

de Xénero, Día internacional da Muller, ...

4.4. Medidas organizativas

Nas  NOFC  propoñemos  obxectivos  para  traballar  o  rexeitamento  de  condutas

discriminatorias,  educación  para  a  resolución  pacífica  de  conflitos;  coordinación

e cooperación entre o profesorado; fomento de traballo cooperativo ... 

Medidas referidas a:

a. Funcións  e  competencias  dos  diferentes  órganos,  equipos e profesionais

que traballan no centro.

b. Concreción dos criterios para á adscrición do profesorado.

c. Criterios  para  a  inclusión  do  alumnado  nos  grupos-  clase,  xa  que

normalmente hai aulas mixtas.

d. Criterios de uso dos espazos comúns.

e. Dereitos e deberes dos compoñentes da comunidade educativa.

f. Organización de vixilancias, entradas e saídas, recreos, gardas, cambios de

clase.

g. Canles  de  comunicación  entre  os  diferentes  órganos  e  profesionais  que

traballan no centro  

Ademais,  procedemento   para   informar   sobre   as   normas   do   centro   ós

profesionais  que se incorporan de novo:

 Axenda dos alumnos
 Páxina web do centro
 Aula Abalar

5. PROTOCOLOS PARA A PREVENCIÓN, DETECCIÓN E TRATAMENTO DAS

SITUACIÓNS DE ACOSO E ABSENTISMO ESCOLAR.

5.1 Acoso

(Artigo 30.2 da Lei 4/2011, do 30 de xuño)



O obxectivo da elaboración deste protocolo é que o alumnado solucione os conflitos

que  lle  poidan  xurdir  e  así  poder  previr  situacións  de  acoso,  detectalas  se  xa

xurdiron e poder así tratalas.

a. En primeiro lugar terase en conta: 

 O criterio do titor para que  o alumnado poida poñer en práctica o protocolo

a seguir. Terase en conta o momento axeitado para poder chegar a resolver

o conflito.

 Traballar na titorías as pautas a seguir para que saiban como actuar en

calquera ocasión.

 Comprobar que o alumnado que estea implicado acepte poñer en práctica

o protocolo a seguir. 

 Haberá unha persoa que observe o procedemento a seguir. Esta persoa

poderá ser un mestre/a ou outro alumno/a.

 Saberán e comprobarase que teñen que poñerse en situación de escoitar e

tamén falar.

 Este procedemento non implica que se lle perdoen as consecuencias que

poida ter a falta na que está implicado o alumno.

b. O alumnado respectará unhas normas seguindo estes pasos:

 Explicarase o punto de vista de cada alumno/a implicado.
 Escoitarase sen interromper aos outros.
 Falarase sen ofender ao outro alumno/a.
 Describirase o que sucedeu.
 Explicaranse os motivos polos que se actuou de esa maneira.
 Explicarase que se pretendía acadar con esa actuación.
 Expoñer o que se conseguiu.
 Explicar como se sinte despois do acontecido.
 Propoñer solucións ao conflito por todas as partes implicadas.
 Chegar a un acordo onde gañen todas as partes.
 O observador recollerá por escrito este acordo.

c. Se o  conflito  é  durante o recreo,  proporáselles  que  traten  de chegar  a  un

acordo   consensuado  nese  momento.  Se   non   achegan   un   acordo,

trasladarase ó/á titor/a, que decidirá os pasos a seguir.



5.2 Absentismo

No  caso  de  absentismo  escolar  (10%  de  sesións  nun  mes  sen  xustificación

documental  aceptada  polo  profesorado  docente  e  pola  dirección  do  centro),

procederase a apertura do protocolo de absentismo. O proceso poderá concluír na

imposibilidade de aplicar os criterios xerais de avaliación. Neste caso, o alumnado

afectado deberá someterse a probas de avaliación extraordinarias.

As  nais/pais  ou  titores  legais  responsabilizaranse  de  recoller  o  alumnado  con

puntualidade e dentro do horario establecido. No caso de incumprimento reiterado

aplicarase o mesmo protocolo de absentismo.

O protocolo de absentismo  (ANEXO V)  consistirá en:

a)   Control e rexistro das incidencias na asistencia do alumnado.

b)  Información ás nais/pais ou titores legais do alumnado nos termos establecidos

nos puntos 4 e 5, se é o caso, intervención como ante unha falta.

c)   Documentos de retraso na entrada ao centro ou de saída anticipada.

d)  Se  procede,  traslado  da  información  á  Inspección  Educativa  e  a  outras

institucións, por parte da dirección do centro.

Os titores, na titoría de  principio de curso, deberán informar aos pais/nais ou titores

legais de todo o relacionado coas faltas de asistencia e puntualidade, o seu modo de

xustificación e consecuencias.

Os ANEXOS van incluídos nas NOFC.

6. ACTUACIÓNS FORMATIVAS PARA O PROFESORADO E A COMUNIDADE

EDUCATIVA, ESTABLECIDAS NOS PLANS DE CONVIVENCIA.

Promover entre o profesorado a asistencia a actividades de formación encamiñadas

á  mellora  da  convivencia  (Formación  en  mediación  de  conflictos;  Formación  en

educación  emocional;  Formación  afectivo-sexual;  ...)  e  influir  no  plan  anual  de

formación do centro actividades relacionadas cos distintos aspectos de mellora da

convivencia.



De cara ás familias impulsarase a escola de nais/pais e actividades informativas e

formativas  por  parte  da  comisión  de  convivencia  en  relación  cos  temas  de

convivencia.

Dende a biblioteca do centro adquírese libros sobre a resolución de conflictos e a

educación emocial e promóvese o empréstito tanto para o profesorado como para as

familias.

De  cara  ao  alumnado  promóvense  actividades  para  resolver  conflictos  sobre  a

violencia  de  xénero,  acoso  escolar,  ciber-acoso,  ...  así  como  a  realización  de

obradoiros na que se traballarán as emocións.
 
7. MECANISMOS  DE  COORDINACIÓN  E  COLABORACIÓN  INTERNA  NO

CENTRO, COAS FAMILIAS E CON OUTROS CENTROS EDUCATIVOS OU

ORGANISMOS DO CONTORNO.

7.1 Mecanismos de coordinación entre o profesorado.

A principio de curso programaranse reunións encamiñadas a elaboración conxunta

das programacións didácticas; reunións entre niveis ou etapas do profesorado que

impartiu  clase e  o profesorado que vai  impartir  o  próximo curso.;  reunións para

unificar critérios sobre normas e comportamento  da aula entre o profesorado que

imparte docencia a unha mesma clase.

Realizaranse reunións mensuais da Comisión de Coordinación Pedagóxica (CCP)

para coordinar aspectos pedagóxicos do centro.

Mensualmente reunirase o equipo de actividades extraescolares para coordinar as

actividades que se desenvolveran no centro.

Periodicamente realizaranse reunións do equipo directivo para concretar aspectos

de  mellora  do  centro.                                        

O  claustro  de  profesores  realizará  reunións  semanais  para  coordinar  distintos

aspectos do centro.

O  profesorado  do  centro  manterá  reunións  periodicas  coa  orientadora  e  o

profesorado especialista en PT e AL para concretar aspectos de mellora do centro. 

7.2 Mecanismos de coordinación coas familias.



Establécese unha reunión xeral do titor/a coas familias a principio de curso, antes do

31  de  outubro.  Nesta  primeira  reunión  trataranse  aspectos  básicos  de

funcionamento do centro (resumo NOFC e PXA), información sobre o calendario

escolar e todo o referido á metodoloxía que se levará a cabo na aula.

Establécese unha hora semanal de visitas titoriais.

7.3 Mecanismos de coordinación coa ANPA.

Periodicamente o equipo directivo reunirase coa ANPA para coordinar actividades

para desenvolver no centro.

7.4 Mecanismos de coordinación con outros centros.

Cando sexa necesario a directora do centro reunirase cos outros directores/as para

coordinar aspectos comúns a tódolos centros. 

A orientadora tamén manterá  reunións cos demais orientadores tando dos CEIP

como dos IES ao que o centro está adscrito para acordar medidas de atención á

diversidade para mellorar a convivencia nos centros.

7.5 Mecanismos de coordinación con organismos do contorno.

Manteranse  reunións  e  contactos  periódicos  coa  Concellaría  de  Educación  do

Concello da Estrada para tratar aspectos fundamentais de mantemento, actividades

extraescolares subvencionadas, actividades culturais promovidas polo concello, ...

7.6  Mecanismos  de  coordinación  cos  Sevizos  Sociais,  sanitarios  ou

asistenciais.

O  centro  ten  dispoñibilidade  para  recadar  e/ou  trasladar  aquela  información

relevante para o proceso educativo.

Este “intercambio” de información deberá realizarse formalmente (por escrito), previa

solicitude escrita e fundamentada.

7.7 Mecanismos de coordinación con outros organismos (Garda Civil; Policía

Nacional; SEPRONA; ACROFAM; CPEIG; ...)



O centro  realizará,  en  colaboración  con estes  organismos,  diferentes  programas

encamiñados a mellorar a convivencia: Plan Director de Convivencia Escolar (Policía

Nacional, Garda Civil,), Programa de Ciberexperto, Navega con rumbo, Obradoiros

de Educación Emocional, Educación Medioambiental (SEPRONA), ...

8. ESTRATEXIAS  E  PROCEDEMENTOS  PARA  REALIZAR  A  DIFUSIÓN,  O

SEGUIMENTO, A AVALIACIÓN E A REVISIÓN DO PLAN DE CONVIVENCIA.

8.1. DIFUSIÓN

A difusión do plan de convivencia para as familias farase a través da páxina web do

centro  e  dende  as  titorías  de  cada  grupo.  Ademáis,  recibirán  información  os

representantes dos pais/nai dende o Consello Escolar.

Ao  profesorado  informaráselle  dende  os  mecanismos  de  coordinación  interna:

claustro de profesores, CCP,...

8.2. SEGUIMENTO, AVALIACIÓN E MELLORA

Anualmente,  a  comisión  de  Convivencia  integrada  dentro  do  Consello  Escolar,

analizará a consecución dos obxectivos valorando os avances que se produzan e

identificando as dificultades que xurdan. Ademais fará as propostas oportunas ao

Consello Escolar para mellorar a convivencia do centro.

A hora de valorar o Plan de Convivencia teranse en conta:

-Grao de consecución dos obxectivos.

-Grao  de  coñecemento,  implicación  e  satisfacción  da  comunidade  educativa,

aproveitamento  dos  recursos  materiais,  humanos  e  organizativos,  calidade  e

funcionalidade dos materiais elaborados.

-Valoración  das  actividades  desenvolvidas  durante  o  curso  para  a  mellora  da

convivencia.

-O Equipo Directivo fará unha memoria ao final de cada curso académico que avalíe

o Plan de Convivencia que se incorporará a memoria final de centro e que se dará a

coñecer á comunidade educativa.

ESTE  PLAN  DE  CONVIVENCIA  COMPLEMÉNTASE  COAS  NORMAS  DE

ORGANIZACIÓN  E  FUNCIONAMENTO  DO  CENTRO,  PLAN  DE  ATENCIÓN  Á

DIVERSIDADE E PLAN DE ACCIÓN TITORIAL.



ANEXOS



Anexo I

CUESTIONARIO PARA O PROFESORADO SOBRE A CONVIVENCIA NO CENTRO

Valora os seguintes aspectos sobre a convivencia tendo en conta a clave.

1º CONVIVENCIA NO CENTRO

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

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

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

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

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

As relacións do profesorado co persoal de administración e servizos    1    2    3    4    5    6    7

As relacións do centro con outras institucións    1    2    3    4    5    6    7

2º CONFLITOS QUE SE PRODUCEN CON MÁIS FRECUENCIA

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

Entre profesorado  1    2    3    4    5    6    7

Entre profesorado e alumnado  1    2    3    4    5    6    7

Entre alumnado  1    2    3    4    5    6    7

Entre profesorado e familias  1    2    3    4    5    6    7

Entre profesorado e persoal de administracións e servizos  1    2    3    4    5    6    7

Entre familias  1    2    3    4    5    6    7

3º TIPOS DE CONFLITOS QUE SE PRODUCEN CON MÁIS FRECUENCIA

Agresións verbais entre alumnado  1    2    3    4    5    6    7

Agresións físicas entre alumnado  1    2    3    4    5    6    7

Agresións verbais entre alumnado e outros membros da comunidade educativa  1    2    3    4    5    6    7

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



Problemas entre o profesorado  1    2    3    4    5    6    7

Condutas inadecuadas na clase  1    2    3    4    5    6    7

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

4º CALES DAS SEGUINTES ACTUACIÓNS SERÍAN ÚTILES PARA MELLORAR A

CONVIVENCIA NO CENTRO

Reforzar a disciplina no centro

Consensuar normas co alumnado

Fomentar o traballo cooperativo

Unificar os criterios de actuación do profesorado

Máis participación e implicación das familias nas actividades do 
centro

Mellorar as relacións entre o profesorado e as familias

Mellorar as condicións de traballo do profesorado

Mellorar os recursos do centro

Formar ao profesorado na resolución de conflitos

Formar ás familias na resolución de conflitos

Introducir cambios no estilo docente

CLAVE: 

1=nada / 2= moi pouco / 3 = pouco / 4 = algo / 5 = bastante / 6 = moito / 7 = moitísimo



Anexo II

CUESTIONARIO PARA AS FAMILIAS SOBRE A CONVIVENCIA NO CENTRO

Desde o centro estamos tratando de mellorar a convivencia e intentando que o

alumnado  resolva  os  seus  conflitos  de  forma  pacífica  e  dialogada,  para  evitar

situacións de violencia. Para o cal é necesario e importante coñecer a opinión e

recibir o apoio das familias. Pregámosvos que cubrades este cuestionario con total

sinceridade, tamén vos pedimos que participedes e colaboredes coas iniciativas e

propostas que se fagan desde o centro.o centroValora os seguintes aspectos sobre

a convivencia tendo en conta a clave. 

1- Como valora a súa relación co equipo directivo?

a) Boa   b) Normal  c) Regular   d) Mala  

2.- E cos profesores en xeral?

a) Boa   b) Normal  c) Regular   d) Mala  

3.- E co titor/a do seu fillo/filla?

a) Boa   b) Normal  c) Regular   d) Mala  

4.- Participa na vida social do centro?

a) Moito   b) Normal  c) Pouco   d) Nada  

5.- En que aspectos?

a) En nada   b) Na ANPA  c) Acudo cando mo solicitan   d) Regularmente para saber sobre 

a marcha do meu fillo/a e) Nas festas e celebracións  f) Outros ........................



6.- Na súa opinión, cales dos seguintes problemas ou situacións suceden no noso centro?

- Enfrontamentos entre o alumnado e os profesores?

a) Nada   b) Pouco  c) Regular   d) Moito

- Malas palabras na clase?

a) Nada   b) Pouco  c) Regular   d) Moito

- Respéctanse as normas?

a) Nada   b) Pouco  c) Regular   d) Moito

- O alumnado insúltase?

a) Nada   b) Pouco  c) Regular   d) Moito

- Hai pelexas entre o alumnado?

a) Nada   b) Pouco  c) Regular   d) Moito

- Hai alumnos/as que non se senten integrados e que están sós?

a) Nada   b) Pouco  c) Regular   d) Moito

- Non hai coordinación entre o profesorado, cada un vai ao seu?

a) Nada   b) Pouco  c) Regular   d) Moito

- O alumnado pensa que os profesores non os entenden?

a) Nada   b) Pouco  c) Regular   d) Moito

- O alumnado está desmotivado ou aburrido?

a) Nada   b) Pouco  c) Regular   d) Moito



- Das situacións anteriores, que aspectos cren que afectan persoalmente aos seus fillos/ 
fillas?

 

- Coñece as normas de convivencia do centro?

En caso afirmativo, que opinión lle merecen?

- Que aspectos da convivencia do centro cre que son mellorables?

- Outras observacións que queiran facer ao respecto:



Anexo III

CUESTIONARIO PARA ALUMNADO SOBRE A CONVIVENCIA NO CENTRO

Desde o centro estamos tratando de mellorar a convivencia e intentando que o alumnado 
resolva os seus conflitos de forma pacífica e dialogada, para evitar situacións de violencia. 
Para o cal queremos saber a túa opinión, polo que vos pedimos que participedes e 
colaboredes cubrindo este cuestionario con total sinceridade.

1.- Como te levas cos teus compañeiros/as de aula?

a) Ben   b) Normal  c) Regular   d) Mal  

2.- E cos profesores en xeral?

a) Ben   b) Normal  c) Regular   d) Mal  

3.- Que opinión cres que teñen de ti os teus compañeiros/as?

a) Boa   b) Normal  c) Regular   d) Mala  

4.-  Que opinión cres que teñen de ti os teus profesores/as?

a) Boa   b) Normal  c) Regular   d) Mala 

5.- Hai diferenzas nas normas de clase duns profesores a outros?

a) Moitas   b) Algunhas   c) Ningunhas

6.- Participan as familias na vida do centro?

a) A maioría   b) Algunhas   c) Case ningunha   d) Ningunha    



7.- En que aspectos?

a) En nada   b) Na ANPA  c) Van cando os citan   d) Regularmente para saber sobre 

a marcha do seu fillo/a e) Nas festas e celebracións  f) Outros ........................

8.- Na túa opinión, canto se repiten as seguintes situacións no noso centro?

- Enfrontamentos entre o alumnado e os profesores?

a) Nada   b) Pouco  c) Regular   d) Moito

- Malas palabras na clase?

a) Nada   b) Pouco  c) Regular   d) Moito

- Respéctanse as normas?

a) Nada   b) Pouco  c) Regular   d) Moito

- O alumnado insúltase?

a) Nada   b) Pouco  c) Regular   d) Moito

- Hai pelexas entre o alumnado?

a) Nada   b) Pouco  c) Regular   d) Moito

- Hai alumnos/as que non se senten integrados e que están sós?

a) Nada   b) Pouco  c) Regular   d) Moito

- Pensas que os profesores non te entenden?

a) Nada   b) Pouco  c) Regular   d) Moito



- Sénteste desmotivado ou aburrido?

a) Nada   b) Pouco  c) Regular   d) Moito

- Sentícheste algunha vez acosado e sentiches medo por esa razón?

a) Nada   b) Pouco  c) Regular   d) Moito

- Cres que a túa forma de comportarte ou de expresarte puido dar lugar a que outros se 
sentiran acosados por ti?

a) Nada   b) Pouco  c) Regular   d) Moito

9-. Quen cres que se debe encargar de resolver os conflitos no centro?

a) O profesorado   b) Profesorado e alumnado  c) O alumnado   d) Cada un ten que resolver 
os seus problemas.

10-. Que actividades farías para aprender a resolver os conflitos?

11-. Clasifica as situacións nomeadas anteriormente                                                           

CONFLITOS VIOLENCIA


