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0- Contextualización

CENTRO DOCENTE: CARACTERÍSTICAS E ENTORNO.

ENTORNO

O ámbito xeográfico do colexio abrangue a zona centro e sur do Concello de Carnota dende a 
localidade de Lariño ata o os lugares situados ao sur do río Vadebois, estando este no extremo 
occidental da provincia da Coruña, ao sur de Fisterra.

.

A actividade económica das familias está vinculada co mar (pesca, acuicultura, conserveira,...), o 
sector servizos (turismo sobre todo), e a construción e as cooperativas de confección que están 
diminuindo. 

Demográficamente toda a zona está afectada por un descenso no número de habitantes causado 
tanto pola baixa natalidade como, e sobre todo, pola emigración que afecta fundamentalmente á 
poboación en idade laboral.

Na zona de influencia do colexio atópase o Centro de Saúde, o Concello, un Polideportivo do 
Concello e a Biblioteca pública.

Case todo o alumnado vive diseminado nas diferentes parroquias e acoden ao centro no transporte 
escolar.

A maioría da poboación traballa na pesca e marisqueo, nas piscifactorías de Lira e Quilmas que se 
atopan no Concello, e no sector servizos (hostalería, supermercados e limpeza).

En canto ao nivel de estudos dos pais e nais poucos teñen estudos de bacharelato ou superiores. 
Neste senso hai que dicir que actualmente é escaso o alumnado que rematada a ensinanza 
obrigatoria e logra rematar o bacharelato e chegar á universidade.

Trátase dunha zona de escaso desenvolvemento sociocultural o que repercute na motivación e o 
interese polo estudo e o saber do alumnado e das súas familias.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS.

O recinto escolar está formado por un edificio principal que reúne a maior parte das aulas, oficinas, 
sala de mestres, titorías, biblioteca e salón de actos.

Como edificios anexos ao recinto principal, atópase un edificio que acolle o ximnasio e tres aulas, 
no patio está a antiga vivenda do conserxe onde se atopa o material que utilizan nos recreos os 
alumnos e alumnas de E.Infantil, un almacén e uns aseos exteriores ( actualmente fóra de uso ). 

Tamén se pode utilizar un polideportivo, cedido polo Concello, para uso das actividades deportivas 
do centro dentro do horario escolar, sito fóra do recinto escolar, polo que, para acceder a el, sexa 
necesario facer un percorrido por fora, non chegando a utilizalo durante os dous últimos cursos.

O patio divídese en tres zonas, unha pequena descuberta na que se cambiou o chan por cemento e se
cubriu un anaco con caucho (a zona onde están situados os diferentes xogos cun pequeno parque 



infantil). Separouse o areeiro cun pequeno tabique para que non invada a zona do caucho. O patio 
utilizado polos alumnos e alumnas de Educación Primaria ten unha zona cuberta ( co piso de 
formigón ) e a outra asfaltada (descuberta).

COMPOSICIÓN XURÍDICA.

TITULARIDADE: Consellería de Educación e O U da Xunta de Galicia.

NIVEIS EDUCATIVOS: Educación Infantil (EI), Educación Primaria (EP), Habilitación de Aula 
Específica(1 aula).

NÚMERO DE UNIDADES: Segundo catálogo 2 unidades de Educación Infantil e 6 de Educación 
Primaria. Actualmente contamos con autorización dun desdobre en primaria e cunha Aula 
Específica habilitada fora de catálogo. A aula habilitada de EE data do 2008.

As variacións que podan xurdir en cada curso escolar recolleranse no PXA dese curso.

RECURSOS PERSOAIS.

PROFESORADO: 

Segundo o catálogo (ORDE do 7 de xullo de 2014 pola que se modifican as unidades e os postos de 
traballo docentes dos centros públicos dependentes desta consellería nos niveis de educación 
infantil, educación primaria e educación especial ) o centro conta co seguinte profesorado:

2 mestr@s de Educación Infantil

5 mestr@s de Educación Primaria

1 mestre de Educación Física 

1 mestr@s de Inglés 

1 mestra de Música

1 mestras de Pedagoxía Terapéutica 

1 Orientadora (Departamento de Orientación con CEIP O Pindo e escolas unitarias adscritas)

1 mestre de Francés titor de EP.

Ademais, tendo en conta as necesidades do centro (aula específica habilitada dende 2008, aula de 
primaria habilitada dende 2015) e a creación de seccións bilingües no centro, o centro solicita o 
seguinte o profesorado necesario (mestre/a de Relixión Católica, mestre de EP para o desdobre 
autorizado, mestre de PT para a aula específica, mestre de AL polos casos de alumnado NEAE, 
tendo no caso de Relixión Católica e AL a condición de itinerantes).

Os agrupamentos actuais son 2 grupos en Ed. Infantil (un deles mixtos) e en Ed. Primaria un 
grupo desdobrado nun curso e o resto un grupo por nivel.



1- Xustificación en relación co Proxecto Educativo e as
súas directrices.  

O  Proxecto Educativo  establece a liña que seguiremos como guía da nosa labor máis aló da mera 
transmisión de coñecementos. O CEIP de Carnota é unha escola pública, democrática que fomenta a
igualdade entre homes e mulleres, un centro no que prima o respecto a todas as ideoloxías e 
crenzas. Partimos da educación como dereito fundamental e, dende ese dereito ten unha serie de 
compromisos, fomentando valores como:
• Tolerancia. Aceptar aos demais coas súas cualidades e as súas limitacións.

• Igualdade: Evitarase calquera tipo de discriminación.

• Respecto: Non só cara as persoas que forman parte da Comunidade Escolar e Social dentro da que
se relacionan, se non tamén dos materiais que nos serven de instrumento no noso traballo diario, e 
ao medio que nos rodea.

• Solidaridade. Evitando situacións discriminatorias, favorecendo a cooperación, a

aprendizaxe cooperativa e a convivencia.

• Democracia. Mediante a participación na vida escolar valorando as condutas críticas e 
responsables.

• Responsabilidade. Favorecendo o interese por aprender, a seriedade no traballo e a

madurez na reflexión.

• Autoestima e creatividade. Valorando positivamente as capacidades e habilidades

individuais, partindo delas para estimular o seu desenvolvemento persoal e social.

2- Análise da situación, partindo dun diagnóstico 
previo da convivencia no centro.  

A convivencia nos centros docentes constitúe en todas as sociedades desenvolvidas un motivo de 
preocupación crecente, que non se circunscribe unicamente aos problemas que supón o mantemento
da disciplina nas aulas, senón tamén ás relacións entre o propio alumnado. Partindo desta base 
elabórase este Plan de Convivencia coa finalidade de regular o cumprimento dos fins xerais da 
tarefa educativa que levamos a cabo día a día.

A pesar de non amosarse problemas graves nin reiterados de convivencia e disciplina no noso 
centro temos clara a necesidade de realizar accións preventivas encamiñadas a manter un clima de 
convivencia axeitado é útil, que facilite outras tarefas educativas como poden ser o 
desenvolvemento curricular, o axeitado aproveitamento dos recursos educativos, etc. Por outra 
banda este documento axudará a clarificar o papel que desenvolve cada quen dentro dun marco de 
responsabilidade compartida. Deste xeito será imprescindible contar co apoio das familias dos 
nosos alumnos quens teñen a obriga ao igual que o profesorado do noso centro de velar polo 
cumprimento dos deberes do alumnado e o desfrute dos seus dereitos favorecendo a boa marcha do 



seu proceso educativo e garantindo a súa formación integral e integrada en diferentes ámbitos da 
sociedade, permitindo un axeitado desenvolvemento da súa competencia social e cidadá para que se
prolongue máis aló da estadía no noso centro.

Así pois este documento pretende regular a convivencia escolar no centro segundo se establece no 
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. (DOG, 
27/01/15) ; dun xeito flexible, preventivo e baseado no consenso mutuo entre todos os axentes  
implicados na educación do noso alumnado tratando a convivencia como parte principal e 
imprescindible do proceso formativo e madurativo de calquera persoa.

A situación da convivencia no centro a nivel xeral podemos dicir que é axeitada, tanto a partires da 
nosa propia experiencia como a partir dos resultados do Cuestionario de convivencia 2015 feito a 
través da aplicación convivenciaxestion. 

Os diferentes sectores da comunidade educativa participan nesta tarefa e manteñen un bo 
entendemento. A relación do centro coas familias é axeitada e a participación nos diferentes órganos
de representación é correcta; de igual modo acontece coa ANPA. Nas relacións que se dan no día a 
día do centro podemos dicir que non existen problema establecéndose boas relacións alumnos-
mestres e mestres-mestres, o que facilita a labor educativa e permite unha axeitada optimización dos
recursos.

No referente ás relacións individuais mestres-familias (reunións de titorías, etc) a norma común é o 
entendemento e a colaboracións agás casos puntuais. Como punto negativo poderíamos resaltar a 
falla de iniciativa por parte dalgunhas familias á hora de manter contacto co centro, participando só 
cando son citados ou cando se detecta algún problema.

No tocante ás relación alumno/a-alumno/a, así como as interacción dentro da aula, nos espazos de 
recreo e nas actividades complementarias e extraescolares non se detectan condutas gravemente 
disruptivas nin que precisen accións correctivas fora do común. Isto non quere dicir que 
ocasionalmente non xurdan conflitos nas relacións no centro, polo que de xurdiren estas serán 
obxecto de análise das circunstancias antes de tomar as medidas correctivas oportunas.

Dentro da dinámica da aula o principal problema está ocasionado por condutas puntuais dunha 
minoría de alumnos que en certas ocasión interrompe, e incomoda o ritmo da clase, do mesmo xeito
en certas ocasións non se realizan tarefas indicadas polos mestres ou desobedécense e incúmprense 
normas de aula e convivencia. Algo semellante acontece co coidado do material, xa que existe unha 
minoría de alumnos que presentan unha maior deixadez e nalgúns casos minusvaloración do 
material; tanto do seu propio material escolar como dos recursos do centro.

Nas interaccións entre o alumnado a maior parte dos problemas xorden no patio de recreo e como 
consecuencias normais e cotiás dos xogos sen chegar a detectarse casos de illamento, acoso, etc., 
que poidan ter unha repercusión grave para o alumnado. Na maioría dos casos podemos dicir que se
trata de accións puntuais que non teñen maior transcendencia.

Unha das situación máis complexas no tocante a convivencia dáse nos tempos referidos ao 
transporte escolar, xa que dende fai tempo detéctanse, de xeito puntual, comportamentos 
inaxeitados que repercuten de xeito directo na dinámica do centro.



As relacións mestre-alumno considéranse axeitadas empregando o diálogo como ferramenta 
principal e tentando favorecer a autonomía do alumnado. Dende o PAT establécense diferentes 
mecanismos para favorecer o bo entendemento nas rutinas diarias. Neste aspecto destacamos sobre 
todo a importancia de manter un bo axuste entre o rendemento académico e a integración nas 
dinámicas de centro e aula, posto que se da unha relación directa entre aquel alumnado que amosa 
condutas disruptivas e que presenta un baixo rendemento académico.

Finalmente a nivel xeral debemos destacar a necesidade de traballar aspectos como os hábitos de 
traballo e, dun xeito importante no noso caso, a igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e
mulleres; xa que resultan aspectos esencias para o desenvolvemento do noso alumnado e 
detectamos certas carencias nestes aspectos que se reiteran ao longo da escolaridade no noso centro.

Convén tamén reseñar que a convivencia dentro do centro non é algo illado do resto da 
comunidade, e moitas das condutas no centro son reflexo da contorna do alumnado polo que as 
medidas a tomar sempre deberán ter en conta ás familias.

3-Principios de convivencia, Obxectivos  xerais e 
específicos a partir da análise previa

3.1  Principios de convivencia.
-A garantía dun ambiente educativo de respecto mutuo que faga posible o cumprimento dos fins da 
educación e que permita facer efectivo o dereito e o deber de aproveitar de xeito óptimo os recursos 
que a sociedade pon á disposición do alumnado no posto escolar.

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

dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e non discriminación das 
persoas. 

-A prevención e o tratamento das situacións de acoso escolar mediante medidas eficaces. 

-O recoñecemento ao profesorado, en especial aos membros dos equipos directivos 

dos centros docentes, das facultades precisas para previr e corrixir as condutas contrarias á 
convivencia, así como da protección xurídica adecuada ás súas funcións.

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

convivencia nos centros docentes, como un dos principais deberes que lles corresponden en relación
coa educación dos seus fillos ou fillas ou pupilos ou pupilas.

-Promover a resolución pacífica dos conflitos e fomentar valores, actitudes e prácticas que permitan
mellorar o grao de aceptación e cumprimento das normas.

-Avanzar no respecto entre todos os membros da comunidade educativa e a mellora da convivencia 
escolar.

-A promoción da sensibilización dos distintos sectores que interveñen na educación 

sobre a importancia da convivencia como parte fundamental para o desenvolvemento persoal e 
social do alumnado.



3.2 Obxectivos xerais:
-Facilitar aos órganos de goberno e ao profesorado instrumentos e recursos en relación coa 
promoción da cultura da paz, a prevención da violencia e a mellora do rendemento nos centros. 

-Concienciar e sensibilizar á Comunidade Educativa sobre a importancia dunha boa convivencia 
escolar e sobre os procedementos para mellorala. 

-Fomentar os valores, as actitudes e as prácticas que permitan mellorar o grado de aceptación e 
cumprimento das normas e avanzar no respecto á diversidade e no fomento da igualdade entre 
homes e mulleres. 

-Facilitar a prevención, detección, tratamento, seguimento e resolución de conflitos que puidesen 
suscitarse no Centro, e aprender a utilizalos como fonte de experiencia de aprendizaxe. 

Facilitar a prevención, detección e eliminación de todas as manifestacións de violencia de xénero e 
das actitudes e comportamentos xenófobos e racistas. 

-Facilitar a mediación para a resolución pacífica dos conflitos.

-Proceder ante os problemas de conduta seguindo uns principios de actuación coherente que 
orienten as intervencións de todos os profesores, evitando contradicións que desorienten aos 
alumnos, e establecendo límites claros da conduta inaceptable.

-Aplicar sancións proporcionadas que non supoñan hostilidade nin agresión física; empregando as 
medidas punitivas como último recurso para solucionar os problemas de convivencia, e só cando as 
estratexias motivacionais e educativas non deran resultado ou a non intervención poda xerar males 
maiores.

-Previr e detectar o acoso entre iguais. 

-Fomentar a convivencia entre os membros da Comunidade Educativa. 

-Formar aos alumnos/as na convivencia.

-Potenciar o papel de autoridade que debe recaer no adulto.

-Desenvolver accións preventivas encamiñadas a favorecer un axeitado clima de convivencia.

3.3 Obxectivos específicos
-Traballar pola xustiza e a paz dun modo non violento como estratexia de resolución de conflitos.

-Establecer relacións sociais positivas, de cooperación baseada no ben de todos/as. 

-Recoñecer os dereitos individuais de cada persoa. 

-Atender e coidar o plano emocional e afectivo das persoas. 

-Ter control sobre un mesmo. 

-Cumprir e respectar os horarios e as normas existentes no centro educativo, así como en espazos 
alleos ao centro.

-Aprender a vivir confiando nun mesmo e nos demais. 



-Estar aberto aos cambios e adecuarse á diversidade de aptitudes, intereses, expectativas e 
necesidades das persoas. 

-Fomentar a convivencia no centro, a implicación das familias e a igualdade entre homes e 
mulleres. 

-Formar aos alumnos/as no respecto á dignidade persoal, na tolerancia, na non discriminación e no 
exercicio da liberdade responsable. 

-Previr o acoso entre iguais. 

-Protexer ao alumno/a contra a agresión física e moral. 

-Dar resposta inmediata ao acoso e intimidación entre iguais en canto á súa prevención, tratamento 
e erradicación. 

-Aproveitar as diversas situacións que se producen no curso escolar para que o centro sexa un 
espazo de paz, respecto e diálogo aberto ao contorno.

-Sensibilizar a todos os membros da comunidade educativa sobre os temas de alteración do 
comportamento e de acoso ou intimidación.

4- Actuacións que se van desenvolver para favorecer a 
convivencia: medidas preventivas e de 
sensibilización e actuacións organizativas, 
curriculares e de coordinación

Entre as actividades a desenvolver para a implementación deste plan debemos diferenciar por unha 
banda aquelas actividades cotiás, e por outra banda aquelas actividades con características máis 
específicas que serán explicitadas a partires dun plan de habilidades socias, dende o equipo de 
actividades complementarias e extraescolares, dende o plan de acción titorial ou establecidas na 
PXA. 

A continuación mencionaremos algunhas das actividades relacionadas coa convivencia que se 
desenvolven no noso centro, aínda que estas están abertas ás modificacións precisas cada novo 
curso.

PRESENTACIÓN DO PLAN DE CONVIVENCIA.
Pode considerarse como a primeira actividade xa que vertebrará as accións proactivas e reactivas 
realizadas no Centro en referencia a convivencia escolar. O plan será presentado ante claustro e 
consello escolar que  realizará a súa difusión á comunidade educativa en xeral, fará un seguimento 
do mesmo e avaliarao.



NORMAS DE CONVIVENCIA NA AULA.
Podemos consideralo como unhas das primeiras aportacións á convivencia no centro. Tratase dunha 
tarefa explicitada no PAT e que se realiza dun xeito consensuado entre o titor e os alumnos/as. 
Consiste nunha labor democrática onde eles comezan a regular o seu comportamento contando coa 
aprobación dun adulto. Consiste na adquisición dun compromiso entre todos os participantes. 

Elaboración dun decálogo da convivencia entre todos os alumnos e alumnas coordinado polo titor 
ou titora, que se colocará nun lugar visible da aula.

CONVERSAS REGULARES OU OCASIONAIS POR PARTE DO 
TITOR.

(Asembleas)

É a actividade con maior presenza na resolución de conflitos. Consiste no desenvolvemento de 
conversas cun grupo de alumnos co fin de fomentar condutas axeitadas e fomentar valores como: 
respecto, tolerancia, democracia, xustiza, etc. Na etapa de Educación Infantil realízase como unha 
rutina de aula ( na asemblea abórdanse especialmente a resolución de conflitos, a identificación das 
emocións, a empatía ou a asertividade).

O seu principal mecanismo de aplicación xorde na titoría pero faise extensible a calquera situación 
que se de no centro, indo en moitas ocasións máis aló dunha acción reactiva e converténdose nunha 
medida preventiva.

REALIZACIÓN DE TRABALLOS SOBRE A CONVIVENCIA, 
RESOLUCIÓN DE CONFLITOS,...

Estas actividades realizaránse mediante a produción de textos escritos e tamén de xeito oral; Isto 
permitirá fomentar a creatividade e reflexividade do alumnado. A realización destes traballos partirá
dun conflito ou problema, así como de diversas actividades de sensibilización que se densenvolvan 
no centro. Os alumnos e alumnas deberán tentar buscar unha solución, aportar o seu punto de vista, 
manifestar os seus sentimentos e emocións. Está actividade poderá dar paso a outras como: debates,
rol-playing, etc

REALIZACIÓN DE DRAMATIZACIÓNS.
Resultarán especialmente útiles nos primeiros niveis e servirán como modelado para adquirir 
hábitos sociais, normas de convivencia, etc. O mestre supervisará as actividades e encamiñará ao 
alumnado cara os obxectivos que se pretenden acadar. 

CELEBRACIÓN DE DÍAS UNIVERSAIS.
Cada ano levaranse a cabo diferentes celebracións de datas que teñan unha especial relevancia coa 
convivencia e o fomento de valores e actitudes positivas, como o día internacional para a 
eliminación da violencia contra a muller, o día escolar da paz, o día internacional da diversidade 
funcional....



A dinámica destas actividade variará en función do curso, da temática escollida, dos alumnos 
participantes, etc. A elección das datas máis significativas quedará recollida na PXA aínda que 
poderán celebrarse ou realizarse actividades relacionadas con outras datas de importancia. 

Dentro destas celebracións realizaranse actividades como:

-Lectura de manifestos.

-Visionado de películas.

-Traballos de investigación.

-Realización de xogos.

-Campañas de concienciación.

-Desenvolvemento de unidades didácticas.

-Calquera outra que se estime oportuna.

Estas actuacións teñen carácter transversal traballándose nas diferentes áreas e niveis. Esta 
transversalidade impregna tamén os diferentes programas aos que faremos referencia 
posteriormente: Programa de habilidades sociais, programa para a prevención do acoso escolar, aula
de convivencia e mediación escolar.

Ademais destas actuacións contamos con un Programa de habilidades sociais, un programa de 
mediación no patio escolar, aula de convivencia e un protocolo para a prevención, detección e 
tratamento das situacións de acoso escolar. ( que se explicitan cos seguintes apartados deste plan).

5- Persoas ou órganos responsables de cada unha das 
actuacións, destinatarias e procedementos que se 
van seguir para o seu desenvolvemento e execución.

  
PRESENTACIÓN DO PLAN DE CONVIVENCIA:  O órgano responsable da elaboración , 
seguimento e avaliación do plan de convivencia é a Comisión de Convivencia creada no seo do 
Consello Escolar. Se ben dar a coñecer o dito plan é responsabilidade de todo o claustro. 
Procurarase o coñecemento do mesmo por parte de toda a Comunidade Educativa.

No marco do PAT as persoas titoras darán a coñecer o dito plan entre o seu alumnado, procurando 
crear a conciencia dunhas normas de convivencia que deben ser respectadas e dando a coñecer as 
posibles consecuencias do non cumprimento das normas ( partes de incidencias, medidas 
correctoras, etc...)

NORMAS DE CONVIVENCIA NA AULA: As principais persoas responsables desta acción son as 
persoas titoras ( no marco do PAT e Programas de habilidades sociais).

CONVERSAS REGULARES OU OCASIONAIS POR PARTE DA TITORÍA:  A titoría tamén ven 



sendo responsable directa desta actuación, sempre que se suceda un conflito grupal ou como medida
preventiva, buscando a resolución pacífica dos conflitos.

REALIZACIÓN DE TRABALLOS SOBRE A CONVIVENCIA, RESOLUCIÓN DE 
CONFLITOS: Tanto a nivel oral como escrito. Esta actuación desenvólvese por parte das persoas 
titoras e especialistas ( Valores cívicos e sociais, educación física, relixión católica, orientadora no 
marco do programa de habilidades sociais....) priorizando o traballo en grupo.

REALIZACIÓN DE DRAMATIZACIÓNS: As persoas responsable veñen sendo novamente as 
titorías e demais profesorado especialista.

CELEBRACIÓN DE DÍAS UNIVERSAIS: Fuxindo da celebración dun único día para rememorar 
a non violencia ou a Paz, algunhas datas celebrámolas con actos simbólicos que constitúen  e 
contribúen tamén coa convivencia no centro.  Coordínanse ditas celebracións dende o equipo de 
dinamización da lingua galega, equipo de actividades extraescolares e complementarias, equipo de 
dinamización da biblioteca e TIC,s. Aproveitamos esas datas especiais para traballar contidos 
relacionados coa tolerancia, igualdade de oportunidades entresexos, diversidade etc, cunha 
temporalización máis a longo prazo. Procuramos realizar tamén actividades de apertura ao entorno 
máis próximo contando coa colaboración imprescindible das familias.

6- Protocolo para a prevención, detección e tratamento 
das situacións de acoso escolar.  

Segundo se establece na Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación 
escolar, os centros docente deberán contar cun protocolo de actuación ante os casos de 
acoso escolar.
Tendo en conta as directrices marcadas por dita normativa e a pesar de non ter, ata o 
momento, problemas desta índole nos noso centro; realízase este Programa de 
Prevención e Detección do Acoso Escolar.
 (ANEXO 1)

7 Programa ou programas de habilidades sociais 
desenvolvido polo departamento de orientación.  

O Departamento de Orientación ten elaborado un programa de desenvolvemento das habilidades 
sociais destinado inicialmente aos dous últimos niveis de EP podéndose adaptar aos demais niveis. 
A finalidade da posta en marcha deste programa é conseguir traballar aspectos que favorezan as 
relacións entre iguais, a cohesión entre os membros do grupo así como o desenvolvemento do 
autoconcepto e unha autoestima positiva sentíndose membros activos/as do grupo.

(ANEXO 2:PROGRAMA PARA O DESENVOLVEMENTO DAS HABILIDADES SOCIAIS)



8- Aula de convivencia inclusiva
O centro conta cun espazo habilitado para desenvolver a función de aula de Convivencia. A esta 
aula asistirán aqueles alumnos ou alumnas que manifesten condutas contrarias ás normas de 
convivencia do centro. A finalidade desta aula terá un carácter reparador de ditas condutas. 

Estableceranse en cada situación as medidas a determinar coa fin de realizar a mellor intervención 
posible en cada caso, substituíndo así os tempos de intervención na aula de Convivencia e tratando 
de reincorporar ao alumno á dinámica da aula o antes posible.

O alumno ou alumna que abandona a clase permanecerá a cargo do profesorado que teña asignada a
tarefa de atención á aula de convivencia nese momento. 

(ANEXO 3: PROGRAMA  AULA DE CONVIVENCIA)

9-  A mediación escolar. 
O alumnado dos cursos posteriores despois do desenvolvemento do programade habilidades sociais 
e un programa específico sobre Resolución pacífica de conflitos actuará como mediador nos 
posibles conflitos de patio. Por parellas cada semana exercerán a vixilancia do patio e mediarán no 
caos de ser necesario, procurando a non intervención directa do profesorado ( que si inspeccionará 
as medida adoptadas). Isto sempre e cando a natureza ds conflitos o permita.

10 - Normas de convivencia do centro, coa concreción 
dos dereitos e deberes dos diferentes membros da 
comunidade educativa, así como un protocolo que 
contribúa á detección do incumprimento destas.  

10.1 NORMAS DE CONVIVENCIA 

O Centro establece unha serie de Normas de Convivencia que pretenden definir un ambiente

de relación e traballo entre os distintos membros da Comunidade Educativa. É tarefa de todo o 

profesorado velar polo seu cumprimento, aínda que a responsabilidade e potestade para efectuar as 

diferentes actuacións sancionadoras e preventivas, recae na figura do director/a.

- NORMAS PARA O BO USO E MANTEMENTO DA AULA

Entre unha hora de clase e a seguinte ningún alumno poderá saír aos pasillos se non é co mestre que



lle corresponde nesa sesión.

Faranse filas á hora de entrar no centro, así como para saír e acceder ao transporte. Os mestres de 

garda( establecidas ao inicio de cada curso) serán os encargados de organizalo da maneira máis 

axeitada.

Durante os recreos non debe quedarse ninguén nas clases nin nos pasillos ou corredores. No caso de

ser necesario, o mestre que outorgue dito permiso acompañarao mentres dure esta estancia.

Cando un grupo de alumnos saia da aula, procurarase que non molesten aos compañeiros ao pasar 

por diante doutras aulas. O mestre correspondente debe acompañar ao alumnado tanto na saída 

coma no retorno.

Os cambios de clase efectuaranse no momento xusto, evitando deixar as clases sen ningún profesor.

Informarase con prontitude, á Dirección, de calquera desperfecto ou carencia que se perciba na aula.

Empregar a papeleira da aula e evitar que os papeis e calquera outro tipo de desperdicios vaian ao 

chan. Insistiremos neste aspecto pola boa imaxe da aula.

Ao rematar a xornada de clases poñerase especial coidado no cumprimento dos seguintes detalles:

o As fiestras da aula quedarán pechadas.

o As luces quedarán apagadas.

o O mobiliario quedará ordenado e as cadeiras colocadas para facilitar o servizo de limpeza.

o Os mestres quedan encargados de facer cumprir estas normas educativas para o mellor 

desenvolvemento da xornada escolar, dun xeito especial, aqueles mestres que teñan a 

derradeira hora de clase.

 NORMAS SOBRE OS RECREOS

Debido á responsabilidade que ten o Centro sobre o alumnado dentro do horario escolar, convén 

establecer o seguinte protocolo de actuación:

• Durante o recreo, o alumnado non poderá permanecer nas aulas nin nos pasillos ou corredores, 

salvo co permiso pertinente do profesorado de garda quen será o responsable das condutas 

perxudiciais para a convivencia provocadas por dita continxencia. Se as condicións meteorolóxicas, 

son adversas, o alumnado permanecerá co último mestre que tivo clase na aula. O alumnado de 

Educación Infantil, irá ao ximnasio coas mestras de garda en Infantil.

• Todo o profesorado e, de xeito concreto os de garda, responsabilizaranse de que o alumnado estea 



convenientemente vixiado para prever condutas contrarias ou gravemente perxudiciais para a 

convivencia.

• Se algún mestre de garda, por algún motivo puntual, tivese que ausentarse do patio ou espazo de 

garda durante o horario de recreo, deberá comunicalo a outro mestre, a xefatura de estudos ou a 

directora, para que o substitúa. 

• Calquera problema que haxa no recreo, poñerase en coñecemento dos profesores de garda de 

patio.

• As saídas e entradas efectuaranse de xeito ordenado.

• Os alumnos non poderán:

o Practicar xogos violentos nin perigosos.

o Discutir airadamente ou pelexar.

o Colgarse das porterías ou canastras.

o Saír do recinto escolar sen permiso dos profesores de garda.

o Tirar papeis ou outros desperdicios no chan.

 NORMAS SOBRE O COMPORTAMENTO NAS DISTINTAS DEPENDENCIAS

• Na biblioteca, ximnasio, aula de música, aula de informática, salón de actos  e aula de inglés, o 

alumnado deberá estar sempre acompañados por un mestre. Despois de ser utilizadas estas 

dependencias deberán quedar limpas e ordenadas. O horario para a súa utilización deberá ser 

regulada ao principio do curso.

• As aulas e maila súa moblaxe deben ser respectadas e conservadas limpas durante todo o curso.

• O alumnado que individual ou colectivamente causen danos de forma intencionada ou por

 neglixencia ás instalacións do Centro ou ao seu material, quedan obrigados a reparar o dano 

causado ou facerse cargo do custo económico da súa reparación.

• Igualmente, o alumnado que substraxese bens do Centro deberá restituír o substraído. En todo 

caso, os pais ou representantes legais dos alumnos serán responsables civís nos termos previstos na 

lei.

• Queda expresamente prohibido o emprego do móvil, por parte do alumnado, dentro das 

dependencias do centro, agás como ferramenta en actividades organizadas e programadas que o 

necesiten.



• O alumnado deberá utilizar correctamente os aseos.

- NORMAS SOBRE O EMPREGO DAS SALAS COMÚNS

• O mestre apuntado en primeiro lugar terá preferencia sobre os seguintes poñéndose de acordo, 

entre eles, ante calquera cambio a realizar(aulas de informática, biblioteca  e audiovisuais).

• Establecerase tamén un horario para os alumnos de NEAE.

• Debido a que se establece un horario semanal para cada curso na aula das TICs e na biblioteca( 1 

sesión semanal  por curso) no resto das sesións realizarase a anotación no horario semanal  na sala 

de mestres.

• Hai un equipo de mestres que se encarga da Biblioteca,  será designado a principio de curso. 

Estará integrado polo mestre encargado da dinamización da biblioteca, e por un docente de cada 

ciclo de infantil e primaria.

• Tamén colaborará no coidado da biblioteca os encargados de biblioteca( alumnos e alumnas de 6º 

voluntarios ao inicio de cada curso, para o horario de recreo en colaboración co mestre de garda)

• Os martes, na biblioteca realizaranse lecturas de libros.

• Os xoves, realizaranse as reunións do club de lectura de forma quincenal. Se hai máis dun club as 

reunións serán alternativas.

• Cando a biblioteca se empregue como sala de lectura, os libros deberán ser coidados e colocados 

correctamente nas mesmas estanterías de onde se colleran.

• Cando un mestre colla libros para a súa aula, deberá facelo a través do responsable  da biblioteca, 

sendo preciso que, se realice o préstamo co Meiga. Débese colocar cada material onde se colleu. 

• Cando o préstamo se realice na hora destinada a cada curso, será o mestre titor o que realice o 

préstamo.

• Se alguén perde ou deteriora gravemente algún libro, deberá repoñelo.

- NORMAS DE COMPORTAMENTO NO COMEDOR ESCOLAR

     Ao inicio de cada curso a ANPA, solicitará aos pais e nais do centro que número de alumn@s 

están interesados na utilización do servizo comedor de catering.  

        O alumnado, comportarase de maneira  axeitada e respectuosa durante o período propio do 

xantar, intentando que dito servizo sexa de complemento á súa formación específica.

10.2 DEREITOS E DEBERES DOS ALUMNOS E ALUMNAS
1. DISPOSICIÓNS XERAIS.

- Todos  os  alumnos/as  teñen  os  mesmos  dereitos  e  as  mesmas  oportunidades,  sen



discriminación por razón de sexo, raza, condicións, capacidade económica, nivel social,

conviccións políticas morais ou relixiosas ou discapacidades psíquicas ou físicas.

- Os  órganos  de  goberno  do  centro,  no  ámbito  das  súas  competencias,  velarán  polo

correcto exercicio de dereitos e deberes dos alumnos/as e garantirán a súa efectividade.

Para facilitar dito cometido constituíuse unha comisión de convivencia composta por

profesores,  pais/nais/titores  legais,  Equipo  directivo  e  orientador/a  .  As  funcións

principais de dita comisión serán as de  mediar nos conflitos xurdidos e canalizar as

iniciativas de todos os sectores da comunidade educativa para mellorar a convivencia, o

respecto mutuo e a tolerancia no centro. Tamén se adoptarán as medidas preventivas

necesarias  para  garantir  os  dereitos  dos  alumnos/as  e  impedir  a  comisión  de  feitos

contrarios a convivencia no centro.

- A Comisión  de  convivencia  elaborará,  ao  final  de  curso  (ou  sempre  que  o  estime

oportuno) un informe que formará parte da memoria final de curso no que se avaliará os

resultados da aplicación das normas de convivencia, analizando os problemas detectados

e propoñendo a adopción de medidas oportunas.

- DEREITOS DOS ALUMNOS/AS. 

1. Terán  dereito  a  recibir  unha  formación  integral  e  coeducativa  que  asegure  o

desenvolvemento da súa personalidade.

2. Teñen dereito a que o seu rendemento sexa avaliado con plena obxectividade.

o Coa finalidade  de  garantir  o  dereito  a  avaliación  con criterios  obxectivos,  nas

programacións  estableceranse  os  criterios  para  a  avaliación  das  aprendizaxes  e  as

promocións dos alumnos/as.

o Coa  mesma  finalidade  manterase  unha  comunicación  fluída  entre  os  titores,

profesores  e  os  pais/nais  dos  alumnos/as  no  relativo  ás  valoracións  sobre  o

aproveitamento académico dos alumnos/as e a marcha do seu proceso de aprendizaxe,

así como das decisións que se adopten como resultado de dito proceso.

o Os pais/nais dos alumnos/as poderán reclamar contra as decisións e cualificacións

que se adopten  ao  rematar  un  ciclo  ou curso (debéndose basear  a  reclamación na

inadecuación da proba proposta en relación cos obxectivos ou contidos da área e co

nivel previsto na programación, ou na incorrecta aplicación dos criterios de avaliación



establecidos. O procedemento para as tramitacións das reclamacións e a decisión será

adoptada pola Administración.

3.Teñen  dereito  a  recibir  Orientación  Escolar  para  o  seu  desenvolvemento

académico, persoal e social. 

  De xeito especial coidarase a Orientación Escolar do alumnado con discapacidades físicas,

sensoriais e psíquicas ou con carencias sociais ou culturais.

4.Teñen dereito  a  que se lles respecte  a  súa liberdade de conciencia,  as  súas  conviccións

relixiosas, morais ou ideolóxicas, así como a súa intimidade. 

Os pais/nais elixirán no momento de formalizar a inscrición do alumno/a Relixión Católica

ou  alternativa  a  mesma.  Tal  opción  pode  ser  modificada  o  longo  do  curso  mediante

comunicación escrita.

5. 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 humillantes.

O centro gardará reserva sobre toda a información da que dispoña sobre as circunstancias

persoais  e  familiares  do  alumno/a.  Non  obstante  o  centro  comunicará  a  autoridade

competente as circunstancias que poidan implicar malos tratos para o alumno/a ou calquera

outro incumprimento dos deberes establecidos polas leis de protección dos menores.

6.Teñen dereito a liberdade de expresión, sen prexuízo dos dereitos de todos os membros da

comunidade educativa e o respecto que merecen.

7.Teñen dereito  a  manifestar  a  súa  discrepancia  respecto  ás  decisións  educativas  que  lles

afecten. Cando a discrepancia revista carácter colectivo, a mesma será canalizada a través

dos representantes dos alumnos/as.

8.Teñen  dereito  a  ser  oídos  pola  Dirección  do  centro  en  canto  a:  exames,  actividades,

reclamacións  sobre  profesores  e  avaliacións,  sancións  ou  calquera  outro  asunto  en  que

consideren que  os seus dereitos non son atendidos.

9.Todos os alumnos e alumnas teñen dereito a que a súa actividade académica se desenvolva

nas debidas condicións de seguridade e hixiene.

10.Terán dereito á utilización axeitada das instalación e material  do alumnado do que dispón

o centro.



- DEBERES DOS ALUMNOS/AS.

 O estudio é a obriga básica do alumno/a.

 Coñecer e cumprir os dereitos e deberes dos alumnos/as.

 Entrar puntualmente á clase.

 Respectar as instalacións e mobiliario do centro e usalo para a finalidade propia das

mesmas.

 Non deteriorar as dependencias do centro e contribuír a mantelo limpo.

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

forma intencionada ou neglixente, ás instalacións e materiais do centro incluídos os equipos

informáticos  e  aos  bens  doutros  membros  da  CE,  ou  a  facerse  cargo  do  custe  da  súa

reparación.

Tamén está obrigado a restituír o subtraído ou a indemnizar o seu valor. As nais/pais serán

os responsables civís.

 Respectar aos compañeiros, profesores e traballadores do centro.

 Respectar a dignidade e as funcións e orientación do profesorado no exercicio da súa

competencia, recoñecéndoo como autoridade educativa do centro.

 Respectar o dereito ao estudio dos compañeiros.

 Manter as súas cousas en orde e traer o material que sexa preciso.

 Respectar o material dos compañeiros e non deterioralo.

 Non agredir, insultar nin humillar aos compañeiros.

 Respectar aos profesores e realizar as tarefas  que lles indiquen facer.

 Colaborar cos profesores para a resolución de conflitos dentro da aula ou no centro.

 Utilizar o tempo de recreo para o fomento da  amizade e compañerismo. 

 O  alumnado  ten  a  obriga  de  reparar  o  dano  moral  causado  (  cando  incorra  en

condutas tipificadas como agresión física ou moral).

 Respectar as normas de organización convivencia e disciplina do centro.

 Coidar o seu aseo persoal.

 Non permanecer nas aulas durante o recreo sen o permiso preceptivo.



10.3 DEREITOS E DEBERES DOS MESTRES E MESTRAS

- DEREITOS DOS MESTRES/AS:

Ao  profesorado,  dentro  do  marco  legal  establecido  no  ámbito  da  convivencia  escolar,

recoñéceselle os seguintes dereitos:

1. Liberdade de cátedra.

2. Ser respectado, recibir un trato adecuado e ser valorado polo resto da CE pola sociedade no

exercicio das súas funcións.

3. Participación na xestión e control do centro.

4. Elixir e ser elixidos libremente para os diferentes cargos de xestión do centro ou para os

órganos colexiados do mesmo.

5. Que se lle respecten os seu dereitos sindicais.

6. Convocar os pais/nais  tanto colectiva como individualmente.

7. Formular suxestións, peticións ou queixas ante os órganos de goberno do centro.

8. Ser informados de todo o concernente ao funcionamento do centro.

9. Dereito a que a súa actividade docente se desenvolva nun ambiente educativo adecuado e

nas condicións mínimas de seguridade e hixiene. 

10. Que se preserve a súa integridade física e moral.

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

educación integral do alumnado.

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

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

extraescolares.

13. A protección xurídica adecuada ás súas funcións.

14.  A acceder a formación necesaria na atención a diversidade e na conflitividade escolar.

- DEBERES DOS MESTRES/AS:

 Coñecer e cumprir o Regulamento de Réxime Interno.

 Honradez profesional  e responsabilidade ante o feito educativo.

 Respectar a personalidade do neno, saber escoitalo,  comprendelo e axudalo.



 Non facer distinción entre os alumnos  e alumnas.

 Preocuparse polas  condicións sociais e familiares dos seus alumnos e alumnas.

 Coñecer as súas características psicolóxicas.

 Acatar as decisións do Claustro.

 Gardar  segredo sobre  os  asuntos  tratados  nos  claustros,  nos  CE no OCE (Observatorio

Convivencia Escolar) e nas xuntas de avaliación  diante de persoas alleas ao centro.

 Gardar reserva e sixilo profesional sobre a información e circunstancias persoais e familiares

do alumnado.

 Participar na organización do centro a través dos órganos correspondentes.

 Colaborar na organización e elaboración de proxectos e programas educativos, ofertados

pola administración educativa co fin de mellorar a calidade educativa do alumnado deste

centro.

 Cooperar no mantemento do material e das instalacións.

 Colaborar na tarefa educativa e mantemento da orde do centro.

 Manter contactos periódicos e sistemáticos cos pais/nais ou titores legais e convocalos cando

as circunstancias o requiran.

 Recibir aos pais/nais ou titores legais, cando o soliciten dentro do horario establecido.

 Ter en conta as opinións e informacións que os pais/nais ou titores legais nos proporcionen

sobre os seus fillos para conquerir unha mellora no desenvolvemento do alumno.

 Respectar as decisións acordadas tanto no Claustro como no Consello Escolar e nas sesións

de avaliación.

 Respectar e facer respectar as normas de convivencia escolar e a identidade, integridade e

dignidade persoais de todos os membros da Comunidade Educativa.

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

convivencia.

 Poñer en coñecemento do equipo directivo, aquelas condutas que alteren a convivencia do

centro.

 Colaborar activamente na prevención, detección e erradicación das condutas contrarias a

convivencia e en particular das situacións de acoso escolar. 

 E todos aqueles outros recollidos nas diferentes normativas : ROC, Decretos, etc. e tamén

todos os recollidos no PE e documentos anexos e demais plans do centro.



 A obriga de coñecer todos os documentos, plans, programas e proxectos nos que participe

este centro.

10.4 DEREITOS E DEBERES DOS PAIS, NAIS OU TITORES LEGAIS

 DEREITOS  DOS PAIS, NAIS OU TITORES LEGAIS

1. Ser respectados e recibir un trato axeitado polo resto da Comunidade Educativa.

2. Ser informados sobre o progreso de aprendizaxe e integración socioeducativa do seu fillo, 
filla, pupilo ou pupila.

3. Facilitarlle o acceso ao profesorado e aos membros do  equipo directivo do centro.

4. A recibir información sobre as normas que regulan a convivencia no centro.

5. A ser oídos nos procedementos disciplinarios para a imposición de medidas correctoras de 
condutas contrarias a convivencia do seus fillos/as.

6. A participar no proceso educativo a través de consultas e outros procedementos de 
participación directa que estableza a Administración educativa.

7. Ser informados do horario no que  poden ser atendidos, tanto para asuntos académicos como
de secretaría.

8. Ser convocados a unha reunión, ao menos ao comezo de cada curso.

9. Utilizar un espazo no centro para as reunións das súas asociacións (ANPA).

10. Ser recibidos pola totalidade do profesorado do seu fillo, previo acordo con dito profesorado
ou na hora de atención semanal.

11. Ser informados do desenvolvemento do seu fillo, filla ou pupilo/a.

12. Participar na vida do centro nas condicións que estableza o presente regulamento e as 
normas que establece a Administración Educativa.

13. A recibir de forma individualizada a necesaria información e asesoramento respecto das 
características e necesidades do seu fillo/a, así como das medidas que se deben adoptar para 
a súa atención.

14. A ser informados dos procedementos para a detección temperá das necesidades educativas 
do seu fillo/a e dos resultados desa identificación e valoración, así como da aplicación das 
actuacións e medidas de atención a diversidade que se consideren oportunas. 

15. A ser informados dos resultados das avaliacións psicopedagóxicas e das medidas propostas.

16. A ter unha copia do informe psicopedagóxico do seu fillo/a  nas condicións que estableza a 
Consellería de Educación.

 DEBERES  DOS PAIS, NAIS OU TITORES LEGAIS

Como primeiros responsables da educación dos seus fillos/as teñen os seguintes deberes:



 Coñecer e cumprir o Regulamento de Réxime Interno e todas as normas establecidas polo

centro.

 Respectar  a  autoridade  e  as  indicacións  ou  orientacións  educativas  do  profesorado no

exercicio das súas competencias. Respectalas e facelas respectar.

 Atender ás citacións do colexio.

 Entrevistarse habitualmente cos mestres/as .

 Fomentar o respecto polos restantes compoñentes da Comunidade Educativa.

 Respectar aos profesores como profesionais  da ensinanza e coordinarse con eles.

 Facilitar información relativa aos seus fillos, fillas, pupilos e pupilas.

 Coñecer, participar, e apoiar a evolución do proceso educativo do seu fillos, fillas, pupilos

e pupilas en colaboración co profesorado e co centro.

 Facilitar aos seus fillos, fillas, pupilos e pupilas os medios para levar a cabo as actividades

e tarefas que se lles indiquen.

 Facilitar o cumprimento dos deberes dos fillos, fillas, pupilos e pupilas respecto ao centro.

 Vixiar e controlar as actividades dos seus fillos, fillas, pupilos e pupilas.

 Colaborar  co  profesorado  cando  se  lle  solicite  axuda  para  mellorar  aspectos  tanto

conductuais como académicos.

 Colaborar  co centro na prevención e corrección das  condutas  contrarias  ás  normas de

convivencia dos seus fillos/as.

 Distribuír o tempo libre e de lecer dos fillos/as de maneira axeitada.

 Velar pola puntualidade.

10.5 DEREITOS E DEBERES DO PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN OU SERVIZOS

 Recoñécenselle os seguintes dereitos:

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

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

A desenvolver as súas funcións nun ambiente adecuado no que se preserve a súa integridade

física e moral.

A participar dentro das súas funcións na mellora da convivencia escolar.

Á protección xurídica adecuada ás súas funcións.

A participar no proceso educativo cando sexa consultado pola Administración educativa.



- DEBERES DOS PAS:

Son deberes do persoal de administración e de servizos:

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

de  convivencia  escolar  e  a  identidade,  integridade  e dignidade  persoais  de  toda  a

comunidade educativa.

Colaborar activamente na prevención, detección e erradicación das condutas contrarias a

convivencia e en particular das situacións de acoso escolar.

Informar   aos  responsables  do  centro  das  alteracións  da  convivencia  escolar,  gardando

reserva a sixilo profesional sobre a información e as circunstancias persoais e familiares do

alumno.

Gardar sixilo e confidencialidade respecto das actuacións relacionadas co ámbito educativo

das que teña coñecemento.

- DEBERES DA AUXILIAR TÉCNICO EDUCATIVO( COIDADORA)

A auxiliar técnico educativo (educador) ten a seguinte misión:

Atención na ruta escolar (transporte escolar diario).

Permanencia na aula ordinaria co alumnado, nos casos onde se considere 

necesario. Limpeza e aseo do alumnado.

Atención no comedor, se se utiliza este servizo.

Atención no cambio de aula ou de servizos.

Atención na vixilancia persoal do alumnado.

Colaboración nas clases en ausencia do Profesor.

Colaboración na vixilancia dos recreos.

Colaboración nas actividades que se realicen no recinto escolar.

Colaboración en actividades extraescolares fóra do recinto escolar. 

10.6  PROTECCIÓN DE DATOS

No relativo ao tratamento e protección de datos do alumnado, familiares, profesorado e PAS,

actuarase segundo o Protocolo de Protección de Datos elaborado pola Xunta de Galicia (ANEXO  )



Todos  os  ficheiros  e  documentos  de  recollida  de  datos  de  carácter  persoal  conterán  unha

cláusula  informando  sobre  a  inclusión  nos  datos  nun  ficheiro  e  do  seu  dereito  de  acceso,

rectificación, cancelación e oposición. Todos estes documentos e aqueles outros con datos persoais

estarán debidamente custodiados, almacenados en armarios e despachos baixo chave.

A captación  e  uso  de  imaxes  dos  membros  da  comunidade  educativa  estará  suxeito  ao

consentimento previo e específico dos interesados ou os representantes legais de ser menores. O

centro enviará unha solicitude de autorización a comezo de curso sinalando o uso que se dará as

imaxes. Esta autorización é exclusiva para o centro non sendo valida para outros organismos ou

empresas.

Non  se  facilitará  ningún  tipo  de  información  relativa  aos  menores  a  persoas  privadas

xudicialmente da patria potestade sobre o alumno/a.

Profesorado, PAS, pais, nais e persoas que poidan ter acceso a información de carácter persoal

deberá gardar sixilo sobre os datos aos que tivo acceso.

O centro poderá facilitar datos de carácter persoal a terceiros sempre e cando sexan necesarios

para a prestación dalgún servizo por parte da empresa, suxeito a un contrato de confidencialidade e

uso exclusivo para a prestación de dito servizo.

A gravación de videos e realización de fotografías nos actos dentro do centro ou fora del por

parte  de  familiares  serán  exclusivamente  para  ficheiros  familiares,  sendo  os  que  realicen  dita

gravación os responsables do uso que lle dean a eses ficheiros, que non deben saír da contorna da

familia. 

O centro enviará a través da mochila viaxeira ou o portacds en soporte DVD os videos e fotos

realizados durante o curso para o visionado das familias. Estará prohibida a publicación parcial ou

total das mesmas en redes sociais ou calqueira outro medio.

11- Condutas contrarias á convivencia e as correccións
que corresponden ao seu incumprimento de 
conformidade coa normativa establecida. 

As condutas contrarias a convivencia poden ser :

Condutas leves contrarias a convivencia e condutas gravemente prexudiciais para a convivencia.



11.1  CONDUTAS GRAVEMENTE PREXUDICIAIS PARA A CONVIVENCIA NO CENTRO

 Os  actos  de  indisciplina,  inxuria  ou  ofensas  graves  contra  calquera  membro  da

comunidade educativa.

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

 A agresión grave física ou moral contra os demais membros da comunidade educativa.

 A discriminación grave contra membros da comunidade educativa , por calquera razón.

 O acoso escolar.

 Os actos individuais ou colectivos de desafío a autoridade do profesor/a e ao PAS que

constitúan unha indisciplina grave.

 A gravación, manipulación ou difusión por calquera medio de imaxes ou informacións que

atenten contra o dereito a honra, a dignidade, a intimidade persoal e familiar e a propia

imaxe dos demais membros da comunidade educativa.

 A suplantación de personalidade e a falsificación, alteración ou subtracción de documentos

académicos.

 Os danos graves causados de forma intencionada ou por neglixencia grave as instalacións

e os materiais do centro incluídos os equipos informáticos ou aos bens doutros membros

da Comunidade Educativa  así como a súa substracción.

 Os  actos  inxustificados  que  perturben  gravemente  o  normal  desenvolvemento  das

actividades, incluídas as de carácter complementario ou extraescolar.

 Portar obxecto, substancia ou produto gravemente perigoso para a saúde ou a integridade

persoal de calquera membro da Comunidade Educativa.

 A resistencia ou negativa  a entregar ditos obxectos ou produtos cando sexa requerido polo

profesorado.

 O incumprimento das sancións impostas.

11.2 CONDUTAS LEVES CONTRARIAS A CONVIVENCIA AS SEGUINTES :

 A falta de respecto aos profesores, compañeiros e persoal traballador do centro.

 A falta reiterada de material escolar.

 O non cumprimento reiterado das ordes dos profesores.



 A agresividade verbal (ameazas, insultos...).

 A agresividade física.

 O uso de vocabulario inaxeitado.

 Non gardar a compostura no centro: comer na aula, berrar ou alborotar na aula ou

nos corredores.

 Utilizar o material ou mobiliario de forma inaxeitada (romper, ensuciar...).

 Saír do recinto escolar sen autorización.

 Subtraer material escolar.

 Tirar lixo ou material de desfeita fóra dos contedores ou papeleiras.

 O  mal  uso  do  transporte  escolar  e  o  non  cumprimento  reiterado  das  ordes  do

condutor ou coidadoras do trasporte .

 Portar  calqueira  obxecto  substancia  ou  produto  expresamente  prohibido  polas

normas do centro cando non constitúa conduta gravemente prexudicial para a convivencia.

 A inasistencia inxustificada a clase  e as faltas reiteradas de puntualidade.

11.3 MEDIDAS CORRECTORAS

 PRINCIPIOS XERAIS DAS MEDIDAS CORRECTORAS

As  correccións  deben  ter  un  carácter  educativo  e  recuperador  e  garantirán  o  respecto  dos

dereitos  do alumnado  a integridade física e a dignidade persoal  e procurarán a mellora da

convivencia no centro.

As correccións dos incumprimentos das normas, sexa cal sexa o grao destas, deberán ter en  

conta os seguintes aspectos:

 Non se poderá privar ao alumno/as do exercicio do seu dereito á educación.

 Non se poderá privar alumno/a do dereito á  escolaridade.

 Non se poderán impoñer sancións contrarias á integridade física do alumno/a.

 Non se poderán impoñer sancións contrarias á dignidade persoal do alumno/a.

 As correccións serán proporcionais á conduta contraria as normas de convivencia.

 As correccións contribuirán á mellora do proceso educativo.

 Terase en conta a idade do alumno/a.



 Teranse en conta as condicións persoais, familiares e sociais do alumno/a.

 As correccións deben ter un carácter educativo e recuperador.

 Garantirán o respecto dos dereitos do alumnado e a dignidade persoal e procurarán a

mellora da convivencia no centro.

 PROGRAMAS  E  ACTUACIÓNS  COMPLEMENTARIAS  ÁS  MEDIDAS

CORRECTORAS.

Como  complemento  das  medidas  correctoras  o  D.O.  elaborou  (recollido  no  Plan  de

Convivencia do centro) un programa de habilidades sociais, dentro do Programa para a Aula de

Convivencia, dirixido ao alumnado que incorra reiteradamente en condutas disruptivas e tamén para

o alumnado que como consecuencia da imposición das medidas correctoras se vexa temporalmente

privado do dereito da asistencia ao centro.

Dito programa desenvolverase  con aqueles  alumnos/as  con reiterados  problemas  de  condutas  e

aplicarase en colaboración co profesorado titor/a e co mestre que se atope de garda.

Na aula de convivencia,  buscarase reincorporar o alumnado á súa propia aula no menor tempo

posible,  recibirán  apoio  e  formación  específica.  Recóllese  protocolo  de  actuación  no  Plan  de

Convivencia do centro.

 PROCEDEMENTOS CONCILIADOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLITOS 

O Director/a do centro ante o incumprimento das normas de convivencia por parte do alumnado e

para resolución dos conflitos debe determinar un PROCEDEMENTO CONCILIADO.

Este procedemento debe solicitalo o alumno/a ou seus pais/nais ou titores legais.

 Ten carácter voluntario por parte do alumnado.

 Esixirá o compromiso de cumprimento das accións reparadoras.

 O procedemento conciliado será formalizado por escrito.

 Incluirase a intervención dunha persoa instrutora e outra mediadora.

 A opción pola conciliación suspende o inicio do procedemento disciplinario de corrección

de conduta.

 Retomarase o procedemento disciplinario no caso de que a conciliación sexa infrutuosa.



PROCEDEMENTO FORMALIZADO

D./Dna.  ...................................................................con  DNI...............................como  pai/nai  ou

persoa que exerce a súa titoría legal do alumno/a ..........................................................................

que segundo a información dos feitos da que dispón a dirección deste centro, incumpre a norma

gravemente prexudicial para a convivencia do centro:

1...................................................................................................................................

2...................................................................................................................................

3...................................................................................................................................

Debido o que se lle vai abrir PROCEDEMENTO DISCIPLINARIO.

Acepta de xeito voluntario un PROCEDEMENTO CONCILIA.

Actuando  como  instrutor/a  de  dito  procedemento,  o  mestre/a

D./Dna..............................................................................con DNI..........................................

e como persoa mediadora D./Dna..........................................con DNI...................................

A persoa mediadora acorda cos pais/nais ou persoas que exercen a súa titoría legal do alumno/a, as

seguintes medidas correctoras:

1..............................................................................................................................................

2..............................................................................................................................................

3..............................................................................................................................................

4..............................................................................................................................................

Si  estas  medidas non se levan a cabo e non son finalmente cumpridas  por parte  do alumno/a,

continuarase co procedemento disciplinario.

Asdo.: Asdo.: Asdo.:

D./Dna..........................                   D./Dna.............. D./Dna...........................

Pai/nai ou titor/a legal       instrutor/a persoa mediadora



AS CONDUTAS LEVES CONTRARIAS A CONVIVENCIA  NO CENTRO PODERÁN SER

CORRIXIDAS CON:

1) Realización de tarefas ou traballos específicos dentro do horario lectivo .

2) Suspensión do dereito  ao recreo,  ten que ser atendido polo mestre/a que impón dita

sanción.

3) Realización  de  traballos  escolares,  relacionados  coa  convivencia  para  facer  no

domicilio .

4) Amoestación privada ou por escrito.

5) Comparecencia inmediata ante a persoa que exerza a xefatura de estudos ou director/a.

6) Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou complementarias do

centro  por  un  período  de  ata  2  semanas.  Debe impoñelo  a  Xefatura  de  Estudos  ou

Dirección.

7) Suspensión do dereito a asistir á clase, pero permanecendo no centro dentro do horario

lectivo, atendido por un profesor de garda e realizando as tarefas que o profesor-titor lle

impoña. Debe impoñelo a Xefatura de estudos ou Dirección.

8) Cambio de aula no mesmo ciclo por un período de ata 1 semana.

9) Suspensión  do  dereito  de  asistencia  a  determinadas  clases  durante  un  período  non

superior a tres días lectivos. Durante a suspensión o alumno deberá facer as tarefas que

se determinen para non interromper o seu proceso formativo.

10) Suspensión  do dereito de asistencia ao centro durante un período non superior a 3 días

lectivos.  Durante  a  suspensión  o  alumno/a  deberá  facer  o  traballo  escolar  que  se

determine polo titor/a para non interromper o seu proceso formativo. 

As sancións  dos puntos  6, 7,  8 9 e 10 debe impoñelas  a dirección do centro e informar ao

Consello Escolar, e a  comisión do Observatorio da Convivencia Escolar .

 AS  CONDUTAS  GRAVEMENTE PREXUDICIAIS  PARA A CONVIVENCIA NO

CENTRO PODERÁN SER CORRIXIDAS CON:

1) Realización  dentro  ou  fóra  do  horario  lectivo que  contribúan  á  mellora  e

desenvolvemento das actividades do centro ou, se procede, dirixidas a reparar o dano

causado as instalacións ou material do centro ou doutros membros da comunidade

educativa. Estas tarefas deberán realizarse en horario non lectivo e debe impoñelas o



director/a ou a xefa de estudos.

2) Suspensión  do  dereito  a  participar  nas  actividades  extraescolares  ou

complementarias do centro por un período de entre 2 semanas e un mes.

3) Cambio de aula dentro do ciclo.

4) Suspensión do dereito a asistencia a determinadas clases por un período de entre 4

días  lectivos  e  2  semanas.  Durante o tempo que dure a  suspensión,  o  alumnado

deberá  realizar  os  traballos  que  se  determinen  para  evitar  a  interrupción  no  seu

proceso formativo.

5) Suspensión temporal do dereito de asistencia ao centro por un período de entre 4 días

lectivos e un mes. Durante este tempo o alumnado deberá realizar as tarefas que se

determinen co fin de evitar a interrupción no seu proceso formativo.

6) Cambio de centro.

 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

- O titor/a levará unha folla de rexistro individual  das condutas contrarias á convivencia, tanto

as producidas na aula con este, como das que sexan informados por outros docentes do centro.

- Os especialistas terán a obriga de informar aos titores/as dos incidentes que poidan xurdir coa

totalidade do seu alumnado.

- O profesorado de garda terá a obriga de comunicar calquera incidencia dos alumnos/as aos

titores dos mesmos durante os períodos de lecer.

- Os titores terán a obriga de manter informados ós pais/nais ou titores/as de calquera incidente

acontecido tanto na súa presenza como na de calquera especialista ou outro profesorado do

centro.

Ante un incidente grave tanto o titor coma o profesor/a especialista ou calquera mestre que

estivese  presente,   teñen  a  obriga  de  comunicar  o  acontecido  á  Xefatura  de  Estudios  ou

Dirección.

*Ante  a  detección  ou  coñecemento  de  acoso  escolar  a  algún  alumno/a  do  centro  seguirase

estritamente o protocolo de actuación recollido no Plan  de Convivencia do centro, garantindo

sempre a protección da vítima.                        

A directora do centro nomeará a un docente como responsable da atención a vítima (orientador,

titor/a ou calquera outro docente que teña unha relación de confianza coa vítima ).



 PROCEDEMENTO  PARA  IMPOSICIÓN  DE  MEDIDAS  CORRECTORAS  DE

CONDUTAS LEVES CONTRARIAS Á CONVIVENCIA

As correccións de condutas contrarias  ás normas de convivencia, o órgano competente para

acordalas e os requirimentos para facelas efectivas, quedan estipulados do seguinte xeito:

CORRECCIÓN ÓRGANO COMPETENTE 

PARA DECIDIR A 

CORRECCIÓN

CONDICIÓNS  OU 

REQUERIMENTOS

a)Amonestación privada ou por 

escrito

 Os  profesores/as  do

alumno/a.

 O titor/a do alumno/a.

- Oído o alumno/a.

- Dar conta o titor/a e ó Xefe/a

de Estudos.

b)Realización de traballos 

específicos no horario lectivo.

 Titor/a do alumno/a.

 O xefe/a de estudos.

 O director/a.

- Oído o alumno/a.

- Oído o profesor/a ou titor/a.

- Oído o alumno/a.

c)Realización de tarefas para 

reparar o dano causado  nas 

instalacións ou materiais do centro

así como nas pertenzas doutros 

alumnos/as ou membros da 

comunidade educativa. Fóra do 

Horario Lectivo.

 O xefe/a de 

estudos.

 O director/a.

- Oído o alumno/a.

- Oído o profesor/a titor/a do 

alumno/a.

- Oído o alumno/a .

d)Suspensión  do  dereito  a

participar  nas  actividades

extraescolares ou complementarias

do centro

 O xefe/a  de 

estudos

 O director/a 

- Oído o alumno/a.

- Oído o profesor/a ou titor/a do

alumno/a.

- Oído o alumno/a .



e) Cambio de aula do alumno/a 

por un prazo máximo dunha 

semana.

 O director/a

  Xefe de estudos

- Oído o alumno/a.

- Oído o profesor/a ou titor/a  

do alumno/a .

- Oído o alumno/a 
f) Suspensión do dereito de 

asistencia a determinadas clases 

por un período máximo de 3 días 

(con traballo ou deberes para eses 

días)

 O  Director /a do 

centro

 Informar aos pais.

 Informar ao O.C.E. 

- Oído o titor/a do alumno/a .

- Oído o alumno/a e os pais ou 

titores legais

- Levantarase acta da reunión co

alumno e cos pais

g)  Suspensión do dereito de 

asistencia ao centro por un prazo 

máximo de 3 días lectivos (con 

traballo ou deberes para eses días).

 O director/a.

  Informar aos pais   e

ao O.C.E.

- Oído o titor/a do alumno/a.

- Oído o alumno/a e os pais ou 

titores legais.

- Levantarase acta da reunión co

alumnos/a e cos pais.

Todas as condutas que alteren a convivencia  e as amoestacións  que se decidan aplicar seranlle

comunicadas por parte do titor/a, xefe de estudos ou dirección aos pais ou titores legais dos

alumnos/as.

PROCEDEMENTO  PARA  A  IMPOSICIÓN  DE  MEDIDAS  CORRECTORAS  DE

CONDUTAS GRAVEMENTE PREXUDICIAIS PARA A CONVIVENCIA.

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

impoñerse logo da tramitación dun procedemento disciplinario.

Corresponde acordar a incoación do procedemento ao  Director/a  do centro, por propia iniciativa,

por  petición  motivada  do profesorado do alumno ou da  xefa  de estudos,  ou logo da  denuncia

doutros membros da Comunidade Educativa.

A instrución  do  PROCEDEMENTO DISCIPLINARIO levarase  a  cabo  por  un  profesor  do

centro designado polo director/a. Esta incoación comunicarase aos pais/nais, titores ou responsables



do menor con indicación da conduta que o motiva, as correccións que poden corresponder e o nome

do profesor/a que actuará como instrutor. Así mesmo comunicarase a INSPECCIÓN EDUCATIVA.

Os pais ou titores legais do alumno/a  poden recusar ao instrutor ante o director/a  cando na súa

conduta ou manifestacións poida inferirse falta de obxectividade na instrución do expediente.

Ao  iniciarse  o  procedemento  ou  en  calquera  momento  da  súa  instrución,  o  director/a  por

decisión propia ou a proposta do instrutor poderá  adoptar como medidas provisionais o cambio

temporal  de  aula  dentro  do  ciclo  ou  a  suspensión  do  dereito  de  asistencia  ao  centro  ou  a

determinadas clases ou actividades,  por un período non superior a 5 días lectivos. As medidas

adoptadas serán comunicadas a nai/pai ou titor legal do alumno.

Finalizada a instrución do procedemento, a persoa instrutora formulará proposta de resolución e

dará audiencia a nai/pai ou titor legal do alumno/a, convocándoos a unha comparecencia en horario

lectivo  na  que  poderán  acceder  a  todo  o  actuado  e  da  cal  se  levantará  acta.  No  caso  de

incomparecenza inxustificada, o trámite de audiencia terase por realizado.

Realizado  o  tramite  de  audiencia  a  directora  do  centro  ditará  resolución  motivada  que  se

pronunciará  sobre a  conduta  do alumno/a e  impoñerá  a  correspondente corrección,  así  como a

obriga de reparar os danos causados. 

A resolución notificarase a nai/pai ou titor legal do alumno/a nun prazo máximo de 12 días

(desde que se tivo  coñecemento dos feitos).

E comunicarase a INSPECCIÓN EDUCATIVA.

Comunicarase  ao  Servizo  de  Inspección  o  inicio  do  procedemento  e  será  informado  da

tramitación ata a súa resolución.

A resolución  da  dirección  do  centro  pon  fin  a  vía  administrativa  e  será  inmediatamente

executiva. Contra a resolución da dirección do centro cabe instar a revisión ante o Consello Escolar

no prazo de dez días lectivos.



TRAMITACIÓN DO PROCEDEMENTO DISCIPLINARIO
FASE OU ACTO ÓRGANO - PERSOA PRAZO - DURACIÓN

 Recollida de información Director/a.
Acordo de incoación (e 

comunicación) (1).

Director/a (por propia iniciativa 

ou proposta do Consello Escolar).
Designación Instrutor (e 

comunicación) (1).

Director/a.

Instrución do procedemento. Instrutor (un mestre). .
Adopción de medidas 

provisionais (2).

Director/a (decisión propia ou 

proposta do instrutor).

Ao principio, ou 

durante a tramitación.
Audiencia (3). Instrutor. Rematada a 

instrución.
Resolución (4). Director. 12 días(dende o inicio)

1- Esta comunicación farase  aos pais do alumno, titores ou responsables. Nesta comunicación

indicarase a posibilidade de recusación do instrutor. Debe quedar constancia da comunicación.

2- Estas medidas provisionais poden consistir no cambio temporal de grupo, ou na suspensión

do dereito de asistencia ao centro ou a determinadas clases ou actividades, por un período non

superior a 5 días. 

3-  Nesta audiencia comunicaráselle  aos pais as condutas que se lle imputan e as correccións

propostas.

4- Esta resolución comunicarase aos pais.

Cando calquera membro da  COMUNIDADE EDUCATIVA entenda que un feito  pode ser

constitutivo  de  delito  ou  falta  debe  comunicarllo  a  dirección  do centro  para  a  súa  remisión  a

Administración  educativa  e  ao  Ministerio  Fiscal,  sen  prexuízo  de  tomar  as  medidas  cautelares

oportunas .

-As condutas leves contrarias a convivencia prescriben ao mes e as gravemente prexudiciais aos

4 meses segundo o artigo.17 da LEI  4/2011 do  30 de xuño.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE A REITERACIÓN DE CONDUTAS CONTRARIAS

ÁS NORMAS DE CONVIVENCIA DO CENTRO



Cando un alumno/a teña unha reiteración de condutas contrarias ás normas de convivencia do

centro establécese o seguinte protocolo de actuación:

 O mestre/a  - titor/a fará un rexistro das incidencias acontecidas.

 Manteranse reunión periódicas, cada 15 días, do mestre/a – titor/a co equipo de mestres/as que

imparte clase no grupo clase onde está escolarizado o alumno/a. En dita reunión establecerase

plan de conduta a aplicar co alumno/a e recolleranse as incidencias acontecidas.

 Estableceranse reunións semanais coa familia, nun principio, e cando mellore a conduta  iranse

espaciando no tempo.

 Unha vez ao mes reuniranse o mestre/a – titor/a co orientador/a e o xefe/a de estudos para facer

seguimento do proceso que se está levando a cabo co alumno/a.

  No caso  de  persistir  as  condutas  e  non  mellorar  ante  as  medidas  adoptadas  recurrirase  a

profesionais externos ao centro.

. INCIDENCIAS NO TRANSPORTE ESCOLAR E COMEDOR 

O responsable do transporte escolar ante unha falta grave de conduta dun alumno/a, terá que

entregar na Xefatura de Estudos un parte escrito dando conta da mesma.

A Xefatura de Estudos ou a Dirección do centro comunicaranllo aos pais do alumno/a e oídos

os  pais  e  alumnos  implicados  propoñerase  a  sanción.  Se  a  falta  é  reiterada  e  grave  poderase

suspender o alumno do dereito ao transporte escolar polo prazo máximo de 5 días. Si se produce un

accidente dun alumno debe avisar ao 061 ou 112  e actuar baixo as indicacións que lle dean  ditos

profesionais. E poñelo en coñecemento da dirección do centro tan pronto como poda.

( Ante funcionamento do comedor-servizo de catering xestionado pola ANPA)

A coidadora   ou  encargada  do  comedor  escolar  ante  unha  incidencia  no  comedor  debe

comunicala por escrito a xefe de estudos e este comunícallo ao titor/a do alumno e este aos pais.

A xefatura de estudos tamén lle informará da incidencia a persoa da ANPA encargada do

comedor.

Se un alumno/a ten un accidente durante o tempo do comedor, a responsable do seu coidado

(Coidadora ou encargada)  debe avisar  aos pais e  explicarlle  o  acontecido se este  é grave debe

poñerse en contacto coa familia e co 061 e coa dirección do centro e actuar baixo as indicacións dos

profesionais sanitarios. Tamén debe presentar por escrito na xefatura de estudos como sucedeu o



accidente e as medidas que tomou.

GRADUACIÓN DAS MEDIDAS: CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES

CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES

 Recoñecemento espontáneo da falta

cometida.

 O Arrepentimento.

 A falta de intencionalidade.

 A premeditación.

 A reiteración.

 Causar danos a alumnos/as de menor idade

ou de incorporación recente.

 Actos  que  atenten  contra  a  non

discriminación por razón de raza,  sexo, nivel

social ou conviccións morais ou relixiosas, así

como contra a non discriminación por razóns

físicas, psíquicas ou sensoriais.

Poderán corrixirse disciplinariamente as condutas do alumnado e os actos contrarios ás normas

de convivencia:

- No recinto escolar.

- Durante a realización de actividades extraescolares ou complementarias.

- No transporte escolar.

- Tamén poderán corrixirse disciplinariamente  de acordo co disposto no artigo 12.2 da LEI

4/2011 DO 30 DE XUÑO, DE CONVIVENCIA E PARTICIPACIÓN DA COMUNIDADE

EDUCATIVA: “As actuacións do alumno que aínda realizadas fóra do recinto escolar estean

motivadas ou relacionadas directamente coa vida escolar e afecten aos seus compañeiros ou

outros  membros da  comunidade educativa   e  en  particular  as  actuacións  que constitúan

acoso escolar”.

As sancións prescriben ao finalizar cada curso escolar.



12- Normas para o funcionamento da comisión de 
convivencia, a súa composición, a periodicidade das
reunións e o plan de actuación.  

Dacordo a lexislación vixente en materia de convivencia escolar ( Decreto  8/2015 e Lei 4/2011) a 
Comisión de Convivencia de cada centro constituirase no seo do Consello Escolar. Terá carácter 
consultivo e desempeñará as súas funcións por delegación do Consello Escolar.  A Comisión de 
Convivencia integrará o principio de igualdade entre homes e mulleres. Estará composta por 
persoas representantes do alumnado, do profesorado, das familias e do persoal de administración e 
servizos. 

Será presidida polo director/a do centro e unha das persoas integrantes actuará como secretaria  que 
levantará acta das reunións. O nomeamento das persoas integrantes da comisión corresponde ao 
director ou directora. Os seus membros poden coincidir cos do Consello Escolar pero non ten 
porqué ser así necesariamente. 

Constitúen a comisión de convivencia os seguintes membros:

A orientadora do centro Dna. Bibiana Saborido Lago

A representante dos pais e nais Dn. Silvia María Blanco Caamaño

A representante dos mestres Dna Mª Cristina Herrero Mayor

O director D. Manuel Rico Grijó

Manterán con carácter ordinario tres reunións anuais (unha por trimestre)e con carácter 
extraordinario  cantas veces sexa convocada pola súa presidencia, por iniciativa propia ou proposta 
de polo menos unha terceira parte dos seus membros.

A Comisión de Convivencia exercerá por delegación do Consello Escolar as seguintes funcións:

 a) Elaborar o plan de convivencia do centro e dinamizar todos os sectores da comunidade 
educativa, incorporando as súas iniciativas e achegas no procedemento de elaboración, 
desenvolvemento e seguimento do citado plan. 

b) Adoptar as medidas preventivas necesarias para garantir os dereitos de todos os membros da 
comunidade educativa e o cumprimento das normas de convivencia do centro. 

c) Impulsar accións dirixidas á promoción da convivencia, especialmente o fomento de actitudes 
para garantir a igualdade entre mulleres e homes, a igualdade de trato de todos os membros da 
comunidade educativa e a resolución pacífica de conflitos.

d) Propor ao consello escolar as medidas que considere oportunas para mellorar a convivencia, así 
como dar conta a este, cando menos dúas veces ao longo do curso, das actuacións desenvolvidas e 
das correccións e medidas disciplinarias impostas. 

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



equipo de mediación.

f) Coñecer o cumprimento efectivo das correccións e medidas correctoras nos termos en que fosen 
impostas e informar o consello escolar sobre o grao de cumprimento da normativa vixente.

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

h) Elaborar unha memoria anual sobre a análise da convivencia e conflitividade no centro, na cal se 
reflictan as iniciativas no ámbito do centro sobre a materia. Este informe será  trasladado ao 
consello escolar do centro e ao correspondente servizo territorial de Inspección Educativa. 

i) Aqueloutras que lle sexan encomendadas polo consello escolar do centro docente ou polo órgano 
da Administración educativa con competencias na materia.

 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 

13- Mecanismos de colaboración interna no centro, 
coas familias e con outros centros educativos ou 
organismos do contorno. 

Dada a natureza do noso centro a colaboración interna coas familias e outros organismos en materia
de  convivencia realizarase  a través da citada Comisión de convivencia que trasladará ao Claustro 
as decisións e acordos adoptados de xeito que cada titoría sexa coñecedora das mesmas. Isto 
realízase ademais coa colaboración do Departamento de orientación e o equipo directivo.

Ao tratarse dun centro reducido e seren as relacións coa familia e outros organismos fluída 
consideramos que esta colaboración será efectiva.

14- Estratexias para realizar a súa difusión.  
O plan de convivencia constitúe un documento de carácter público e como tal estará á disposición 
da comunidade  educativa. Estarán dispoñibles tres copias do mesmo (unha copia na secretaría, 
outra na sala de profesores/as e outra no local habilitado para  a ANPA) . Tamén poderá ser 
consultado mediante a páxina web da escola.

15- Mecanismos e indicadores para o seu seguimento, 
avaliación e mellora.  

O presente Plan de Convivencia deberá contar coa aprobación da comunidade educativa, sendo 
presentado ao Claustro e Consello Escolar. Todos os implicados deberán coñecer o Plan de 
Convivencia e velar polo seu cumprimento.

Será imprescindible realizar unha avaliación e seguimento do plan coa fin de modificar ou substituír



aqueles aspectos que resulten obsoletos ou que non resultan de utilidade. O órgano encargado en 
primeiro momento da revisión do Plan de Convivencia será a Comisión de Convivencia, 
nembargantes debemos recordar que a posta en practica do Plan de Convivencia, así como a súa 
avaliación, están en mans de toda a comunidade educativa; especialmente dos mestres que serán os 
encargados de achegalo á realidade da aula. Ademais disto deberemos avaliar os programas que 
xurdan a raíz do exposto neste Plan para obter unha maior funcionalidade e realizar axustes á 
práctica diaria dun modo máis sinxelo e funcional.

FASES DA AVALIACIÓN

Distinguiremos tres fases na avaliación:

Unha avaliación inicial que se levará a cabo antes de iniciar o deseño do Plan, mediante unha 
reflexión de aspectos relacionados coa convivencia no noso centro e coas actuacións que se 
desenvolveron ata o momento.

Unha avaliación continua durante o seu desenvolvemento, de maneira que permita valorar o 
cumprimento dos obxectivos a curto prazo, modificar aspectos puntuais do programa que resulten 
inaxeitados e analizar a situación da convivencia no centro.

Como instrumentos empregaranse fundamentalmente a observación e as reunións da Comisión de 
Convivencia.

Unha avaliación final, ao finalizar o curso, onde se analizarán de forma xeral os logros acadados e 
os aspectos estruturais que será preciso cambiar de cara ao futuro.

A Comisión de Convivencia elaborará, ao final de curso (ou sempre que o estime oportuno) un 
informe que formará parte da memoria final de curso no que se avaliará os resultados da aplicación 
das normas de convivencia, analizando os problemas detectados e propoñendo a adopción de 
medidas oportunas.

Para esta memoria e seguimento do Plan teranse en conta as seguintes accións

1. Recollida de datos ao final de cada curso, análise comparativa e valoración acerca do número de:

Alumnos/as enviados á Aula de convivencia.

Partes de incidencias por condutas disruptivas.

Alumnos(as sancionados coa suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou 
complementarias do centro.

Alumnos/as sancionados coa suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases por un prazo
máximo de tres días.

Alumnos/as sancionados coa suspensión do dereito de asistencia ao centro por un prazo máximo de 
tres días lectivos.

Alumnos/as sancionados coa suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases durante un 
período superior a cinco días e inferior a dúas semanas.

Alumnos/as sancionados coa suspensión do dereito de asistencia ao centro durante un período 
superior a tres días lectivos e inferior a un mes.

Actos de indisciplina.



Actos de ofensas, falta de respecto e inxurias.

Agresións físicas contra os demais.

Danos causados nos locais, materiais ou documentos do centro ou nos pertencentes a membros da 
comunidade educativa, de xeito intencionado.

2.Cumprimentación de cuestionarios para coñecer se se aplicaron as medidas e actuacións propostas
e o grao de satisfacción da comunidade educativa co seu desenvolvemento.

3.Reunións trimestrais dos equipos docentes e Departamento de Orientación para valorar o 
desenvolvemento das referidas medidas e aplicar as correccións pertinentes. Avaliación ao final de 
curso polos equipos docentes e propostas de mellora.

4.Análise da convivencia pola Comisión de Convivencia do centro nas súas reunións ordinarias.

O proceso de avaliación coordinarao o equipo directivo co asesoramento do orientador. 

O presente plan de convivencia foi revisado no seo da Comisión de Convivencia e aprobado na 
sesión ordinaria do Consello Escolar do martes 31 de xaneiro de 2017

Vº e Prace O Secretario

O director/Presidente

Asdo.: Manuel Rico Grijó Asdo.: Daniel Rodríguez Gándara
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0.XUSTIFICACIÓN

Segundo se establece na Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación 
escolar, os centros docente deberán contar cun protocolo de actuación ante os casos de 
acoso escolar.
Tendo en conta as directrices marcadas por dita normativa e a pesar de non ter, ata o 
momento, problemas desta índole nos noso centro; realízase este Programa de 
Prevención e Detección do Acoso Escolar.

1.INTRODUCIÓN:

Acosar, intimidar, forzar a outra persoa a facer algo que non quere é una experiencia 
común para moitos nenos e adolescentes. 
Aínda que ese tipo de actitudes violentas entre iguais existiron sempre, nunca se tiveron 
en conta do xeito que realmente se merece. Debemos ter en conta que o más importante 
non é a acción en si mesma senón as consecuencias, os efectos que producen nas 
vítimas. Ninguén pode nin debe subestimar o medo que un neno ou adolescente pode 
chegar a sentir cando é obxecto de cualqueira tipo de maltrato ou intimidación.
Ao longo destes últimos anos vimos observando a través dos medios de comunicación a 
proliferación deste tipo de actos que se producen, fundamentalmente no entorno escolar. 
O acoso escolar ou “bullying” é un feito, e unha realidade á que ninguén, nin pais ou nais, 
nin o profesorado nin os alumnos e alumnas deben dar a espalda; é un fenómeno 
social/escolar ao que hai que enfrontarse. Ningún alumno o alumna está exento de que  
nun momento determinado poida sufrir algún tipo de maltrato; por isto, o profesorado debe
estar preparado para intervir o antes posible. Entendemos que no hai que dar a máis 
mínima posibilidade ao maltrato entre iguais.
Achegarse a ese fenómeno require un proceso de reflexión, información, formación e 
planificación.  
O acoso escolar pode presentarse ao longo de toda a escolaridade aínda que dase dun 
xeito máis notable na etapa de E.S.O. Ben e certo que na Educación Primaria comezan a 
xerarse relacións grupais asumindo valores e normas de convivencia, que deben 
encamiñarse dun xeito positivo. A nosa intervención debe tentar  facer destas relacións 
algo positivo evitando relacións de dominio, sumisión, etc. 
O centro educativo convírtese no espazo de relación social por excelencia  e onde os 
rapaces deben aprender a resolver o seus conflitos de xeito positivo.
Ben é certo que as familias terán un papel imprescindible neste proceso, do mesmo xeito 
que xogarán un papel principal na detección de posibles casos de acoso escolar; pero o 
centro educativo debe establecer as bases para poñer en funcionamento os mecanismo 
necesarios. Tendo isto en conta preséntase este programa coa fin de servir como 
mecanismo de prevención identificación e corrección dos posibles casos de acoso escolar
que se puidesen dar no noso centro.



2.CONCEPTOS E DEFINICIÓN

“Bullying” é o termo co que se  identificaron todos aqueles actos de acoso escolar durante
os últimos anos. Segundo Olweus podemos definir este termo como: “Un alumno é 
agredido ou  convértese en vítima cando está exposto, de forma repetida e durante un 
tempo, a accións negativas que leva a cabo outro alumno ou varios deles.” (1998)

2.1. Tipos de acoso escolar:

Segundo as características do acoso diferenciamos os seguintes tipos:

Físico: patadas, puñetazos, empurróns, agresións con obxectos, etc....
Verbal: insultos continuados, alcumes, menosprezo en público, resaltar algún defecto 
físico ou psíquico.
Actualmente, é necesario resaltar o uso do teléfono móvil ou o uso de internet para 
exercer este tipo de actitudes.
Social: Actitudes coas que se pretende aillar á vítima con respecto do grupo facendo
participar a outros individuos na acción. Estes outros individuos  inhíbense e deixan facer.
Psicolóxico: Actitudes encamiñadas a minar a autoestima da vítima e aumentar a súa
inseguridade e temor.
É importante sinalar que o compoñente psicolóxico atópase en maior ou menor medida
en todas as formas de maltrato.

2.2. Descrición dos suxeitos

Máis aló da propia vítima e o agresor, existen outros roles que se dan nas accións de 
acoso escolar e que moitas veces pasan desapercibidos, neste punto trataremos de 
diferenciar os distintos roles e actitudes que se desprenden das situacións de acoso 
escolar.

A vítima

As vítimas acontecen ser débiles, inseguras, ansiosas, intranquilas, tímidas e con baixos 
niveis de autoestima. No ámbito familiar, as vítimas pasan máis tempo, non desexan saír, 
nin divertirse. Na casa séntense máis protexidos e seguros. Acontecen ser menos fortes e
non son agresivos nin violentos. Acontecen ter características físicas determinadas como 
gordos, baixos, con gafas, etc. 
Dentro das vítimas, podemos distinguir dous tipos, a denominada vítima activa ou 
provocativa e a pasiva.
Denominamos vítima provocativa a aqueles que combinan ansiedade e reacción agresiva.
Esta característica resulta empregada polo agresor para xustificar  a súa propia conduta. 
A vítima pasiva é a máis común; son inseguros, sofren sen manifestarse.



Agresores 

Son de carácter agresivo e impulsivo. Acontecen amosar escasas habilidades sociais. 
Carecen de sentimento de culpabilidade. Polo xeral son ou foron obxecto de maltrato no 
ámbito social ou familiar; non se senten queridos e tratan de suplir esa carencia 
empregando a violencia coa fin de acadar certo protagonismo. Descargan as súas 
frustracións sobre os seus compañeiros.
Tamén se da, aínda que en menor medida, en rapaces sobreprotexidos “nenos mimados” 
con dificultades de adaptación e que presentan carencias afectivas; senten que non lles 
comprenden e adoptan a postura de no respectar as normas, chegando a recurrir á 
ameaza e incluso á violencia.
Acontecen ser de sexo masculino e teñen una maior fortaleza física. Polo xeral, atópanse 
ubicados en grupos onde son os de maior idade, a súa integración social  é menor, son 
menos populares e están moi desmotivados academicamente.
Entre os agresores podemos distinguir dous tipos. O indirecto que dirixe aos seus  
seguidores dende a sombra; e o activo que executa directamente a agresión.

Espectadores/as:
 A falla de apoio de compañeiros e compañeiras cara ás vítimas débese á influencia que 
os agresores exercen sobre os demais.

Profesorado,  pais e nais:
Segundo determinados informes, o 50´6 % dos pais non saben  que os seus fillos son 
obxecto dalgún tipo de acoso; o 67´4 % entérase polas vítimas e non polo centro escolar, 
polo que se deduce que una parte moi importante do profesorado non ten coñecemento 
do que está sucedendo e tampouco se sente preparado para afrontalo. Todo isto dificulta 
a detección e intervención, e cando os casos saen á luz, están nun momento de alto risco 
para as vítimas.
Polo tanto, debemos insistir en que non se trata de alertar se non de manter unha actitude
moi vixiante, previr axeitadamente e estar preparados para intervir eficazmente.

3. DESTINATARIOS

O programa está deseñado para facer partícipes a tódolos membros da comunidade 
educativa. As accións máis específicas estarán destinadas ao alumnado do 3º ciclo xa 
que non temos detectados casos de acoso escolar ata o momento, e consideramos que é 
un bo momento para que coñezan e participen nun tema como este.
Do mesmo xeito este plan terá un carácter informativo para a comunidade educativa e 
reactivo nos casos que sexan debidamente detectados e precisen a posta en marcha 
dunha intervención.



4.OBXECTIVOS

4.1. Obxectivo xeral
Elaborar e establecer no centro un protocolo de detección e actuación nos casos de 
acoso escolar, tentando abordar estas problemáticas coas máximas garantías posibles.

4.2.Obxectivos específicos
•Establecer os síntomas para detectar posibles casos de acoso escolar.
•Establecer as pautas a seguir no caso de que se presentase unha situación de acoso.
•Difundir o protocolo de detección e actuación para o acoso escolar entre o profesorado e 
os pais dos alumnos coa fin de sensibilizalos fronte a este problema.
•Establecer canles de participación entre os profesionais participantes así como con toda 
a comunidade educativa.
•Intervir de xeito inmediato cando se detecte un caso de acoso escolar con discreción e 
confidencialidade.
•Establecer medidas de protección para os alumnos e alumnas acosados.

5. INDICADORES PARA IDENTIFICAR POSIBLES VÍTIMAS.

Non é doado detectar o acoso escolar, é  moi posible que o profesor non o faga por
diversas razóns: o profesor pasa  poucas horas cos alumnos, hai profesores que só
están dúas horas semanais( especialistas) e aínda que o acoso polo xeral dáse de xeito 
continuado, os alumnos ou alumnas teñen medo e non o contan.
A continuación, destacamos unha serie de indicios que poden axudar a detectar casos de 
acoso na aula:
• Con frecuencia están sós e apartados do seu grupo.
• Nos xogos de equipo son os últimos en ser escollidos.
• Durante o recreo intentan quedarse preto do profesor ou doutros adultos.
• Na clase teñen dificultade en falar diante dos demais e dan unha impresión de
inseguridade e ansiedade.
• Teñen un aspecto contrariado, triste, deprimido e aflixido.
• Observase  un deterioro gradual do seu traballo escolar.

Outros indicios máis doadamente observables 

• Fanlle bromas desagradables, chámanlles por alcumes, insultanlles, ridiculízanos,  
amenazanos,  danlle órdes, dominanos,  subordinanos....
• Son obxecto de burlas , risas  hostiles.
• Molestanos, pínchanos, danlle patadas, bátenlles...
• Vense envoltos en discusións e pelexas nas que se atopan indefensos e das que
tratan de fuxir ( posiblemente chorando ).
• Quítanlle os libros, cartos e outras pertenzas ou  rompenllas,  tiranllas...
• Teñen contusións, feridas, cortes, ...,  que non se explican de xeito natural.



¿Como detectar o acoso dende a familia?

Se os pais observan algúns destes indicios que se expoñen a continuación, é posible
que o seu fillo sexa obxecto dalgún tipo de acoso escolar:

•Senten recelo de ir ao colexio ( buscan calquera excusa para non ir).
•Regresan a casa do colexio coa roupa rota ou desordeada, cos libros e materiais 
escolares rotos.
•Teñen contusións, feridas e arañazos que non se explican de xeito natural.
•Non lles acompañan compañeiros da clase ou do colexio cando volven á casa.
•É posible que non teñan un so amigo con quen compartir o tempo de lecer.
•Nunca ou case nunca son invitados a festas, é moi posible que non sintan ningunha 
interese en organizalas eles.
•Van e veñen do centro por un camiño ilóxico.
•Dormen intranquilos, teñen pesadelos, terrores nocturnos.
•Perden o interese polo traballo escolar e sacan notas baixas.
•Teñen un aspecto triste, deprimido e de infelicidade.

Obviamente, os que sofren as consecuencias máis negativas son as vítimas. 
Consecuencias como fracaso escolar, altos niveis de ansiedade, riscos físicos, que 
conlevan a unha personalidade insegura, chegando en moitos casos a manifestar 
determinadas patoloxías clínicas como neurosis, histeria ou depresión.
Para o agresor, estas acciones tamén conlevan unha serie de consecuencias xa que 
aprende a conseguir os seus obxectivos de xeito violento. Entende que obten 
recoñecemento social e isto nun futuro pode levalo a exercer a dominación na convivencia
doméstica. Os espectadores, igualmente, tampouco quedan inmunes tralos feitos pois 
reforzan posturas egoístas e individualistas. Chegan a valorar como importantes tales 
condutas agresivas  e prodúcese  insensibilización ante o sufrimento do outro.

6.PLAN DE ACTUACIÓN

Debemos establecer unha liña de actuación común que resulte coñecida por todos e que 
se corresponda con situacións reais e cotiás. Tendo isto en conta estableceremos 
diferentes actuacións segundo a intensidade das condutas.

●Condutas de baixa intensidade: ante estas accións puntuais levaranse a cabo medidas 
como: reprimendas, mediación, técnicas de resolución de conflitos, reunións cos suxeitos 
e/ou coas súas familias.
Neste grupo pódense incluír aquelas pequenas leas diarias que acontecen no patio, nos 
espazos comúns, dentro da aula, etc., dándose sempre de xeito puntual, fortuito, etc. Por 
norma xeral encargarase o titor ou o mestre que se atope presente no momento que se 
produza a acción.

●Condutas reiteradas ou establecidas: realización de seguimento e informe sobre os 



feitos, valoración de medidas reeducadoras, sancionadoras, tendo en conta as medias a 
tomar dun xeito externo, a cargo do centro e contra o centro.
•Habilitar un sistema para protexer inmediatamente á vítima.
•Promover una política de tolerancia cero ante o acoso e o maltrato.
•Asegurarnos da finalización do maltrato.(Seguimento).

Ante estas condutas reiteradas( posible situación de acoso) actuarase do seguinte xeito:



PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE POSIBLES SITUACIÓNS DE ACOSO

Comunicación ao ED

Medidas provisionais

Comunicación titor, pais, 
  autoridades...

Recollida de información

Detección e 
control

Finalización

Estudo e 
valoración Análise Confirmación

Intervención

Seguemento

Medidas posteriores

Medidas e 
seguemento 



1º- IDENTIFICACIÓN, COMUNICACIÓN E DENUNCIA DA SITUACIÓN

Calquera membro da comunidade educativa ( alumnado, profesorado, familias, persoal 
non docente) que teña coñecemento ou sospeitas sobre una situación de acoso, sobre un
alumno ou alumna ten a obrigación de poñelo en coñecemento dun mestre ou mestra, do 
titor ou titora, do xefe do departamento de orientación ou do equipo directivo.

En calquera caso o receptor da información sempre informará a directora ou director ou 
na súa ausencia ao xefe de estudos.

2º- ACTUACIÓNS INMEDIATAS

Despois da comunicación de que un alumno ou alumna se poda atopar nunha posible 
situación  que poda reflectir algunha sospeita ou evidencia de acoso escolar, reuniranse   
a   presidenta do observatorio de convivencia, xefe de estudos, titor ou titora o  
responsable do departamento de orientación e analizarán e valorarán a intervención 
necesaria. Constituirase  “O EQUIPO DE VALORACIÓN”( directora, xefe de estudos, 
orientador, mestre titor)

● Primeiramente trataranse de evitarse actitudes alarmistas para o que se tanteará a 
posible situación de acoso.

● O equipo de valoración estudará os feitos  que vaian xurdindo.
● Un membro do equipo( orientador) recabará información da situación, realizando 

este proceso coa máxima confidencialidade.

Consideraranse os seguintes aspectos, para o seguimento do proceso:

– Garantir a protección dos menores.
– Preservar a  súa  intimidade e a das súas familias
– Actuar de maneira inmediata.
– Xerar un clima de confianza básica nos menores.
– Recoller todo tipo de probas e indicadores.
– Non duplicar intervencións e evitar dilacións innecesarias

3º- MEDIDAS DE URXENCIA(preventivas)

No caso de estimarse necesario,  a dirección poderá establecer  medidas preventivas de 
protección da presunta vítima e de vixianza naqueles espazos onde pode producirse o 
suposto acoso, segundo o establecido nas NOFCs. Terase sempre presente a 
imprescindible confidencialidade de todo o proceso. 



A dirección, se a gravidade do caso o require, informará ao inspector de educación sobre 
os feitos e as medidas provisionais adoptadas.
Se a situación supera os recursos e competencias do centro, solicitarase, se é o caso, 
axuda externa a outras entidades e servizos (Servizos sanitarios, Corpos e Forzas de 
Seguridade do Estado...).

4º -TRASLADO A FAMILIA
O equipo directivo comunicará os feitos e as medidas adoptadas ao titor ou titores 
correspondentes.
A dirección valorará, segundo a situación, a conveniencia de informar as familias dos 
implicados, posto que neste primeiro momento se trata dunha sospeita. Para evitar 
actitudes alarmistas cremos conveniente solicitar máis información que confirme ou non o 
acoso.
Informarase dos feitos á Inspección de Educación solicitando a súa información e 
asesoramento.
A dirección, se dos feitos ou condutas observadas se puidese derivar algún grave 
prexuízo para a integridade, dignidade ou dereitos dos alumnos, poderá comunicar os 
feitos simultaneamente á Xefatura Territorial e á Fiscalía, Xulgado ou calquera 
dependencia da Policía ou Garda Civil.

5º- RECOLLIDA DA INFORMACIÓN DAS DIFERENTES FONTES

Unha vez adoptadas as oportunas medidas de urxencia, o Equipo Directivo recabará a 
información necesaria relativa o feito producido a partir das diferentes fontes :

1. Recopilación da documentación existente sobre o alumnado afectado, realizado 
polo equipo de Valoración.

2. Observación sistemática dos indicadores sinalados:  nos espazos comúns do 
centro, na súa aula, nas actividades complementarias e extraescolares, no 
autobús,...

3. Entrevistas ao alumno acosado, aos alumnos ou persoas que se atopaban 
presentes, aos pais do alumno acosado, ao alumno acosador e  aos pais do 
alumno agresor.

O Equipo de Valoración analizará a información recollida e realizará unha valoración da 
situación, determinando se hai indicios suficientes para confirmar ou non a existencia de 
acoso entre alumnos e tamén a gravidade da situación.

● Se non se confirma a existencia de acoso, pódense revisar as medidas de 
prevención e sensibilización que de forma ordinaria deben levarse a cabo nos 
centros educativos. Se se realizou comunicación previa á familia da sospeita de 
acoso, deberá comunicárselle que non se confirma tal sospeita.

A dirección transmitirá ao Observatorio de Convivencia esta incidencia na seguinte 
reunión ordinaria.

● Se se confirma a existencia de acoso adoptaranse varias actuacións de maneira 



simultánea. ( Comunicación da situación e adopción de medidas)

Despois de recollida toda a información o equipo directivo( xefe de estudos) elaborará un 
informe  cos datos obtidos, no que figurará o contido das actuacións realizadas e a 
xustificación da confirmación  de acoso.
Se da valoración inicial anterior se deduce que existen indicios de acoso, a Dirección  do 
centro convocará ao Observatorio de Convivencia  e informará ao Servizo de Inspección.

6º-  INTERVENCIÓN , APLICACIÓN   E SEGUIMENTO 

Una vez recollida e contrastada toda a información, procederase por parte do director ou 
directora do centro á adopción de medidas disciplinarias ao alumno ou alumna agresora 
en función do establecido no Plan de Convivencia do centro  e das NOFCs.

Intervención 
Unha vez postas en marcha as medidas urxentes e disciplinarias, se fose preciso, a 
xefatura de estudios, o orientador e os titores dos alumnos implicados, deseñarán un plan 
de intervención tomando como referente a situación particular de acoso á que nos 
enfrontamos e o tipo de recursos cos que conta o centro, seleccionando, de entre as 
medidas de intervención, as que se consideren máis efectivas.

Entre estas medidas figuran:
 Coa vítima: traballar a asertividade e a autoestima
 Co agresor: traballar a empatía e técnicas de modificación de conduta.
 Co agresor e a vítima. Estratexias de comprensión e expresión verbal, estratexias 

de inversión de roles, resolución de conflitos,...
 Na aula: axuda entre iguais, círculos de calidade…
 Cos pais. Proporcionaránselles orientacións sobre como axudar aos seus fillos, 

tanto no caso do agresor coma da vítima. É importante o contacto periódico co 
colexio.

 Cos profesores: incidir na sensibilización e formación.
 A coordinación do plan de intervención corresponde á xefatura de estudos, que 

será apoiada polo orientador, os titores e os profesores dos alumnos implicados.
Se entre as medidas que se van adoptar figura a apertura de expediente disciplinario hai 
que seguir os pasos que para este se establecen na normativa.
Posteriormente, o Director/a emitirá un informe da situación denunciada e das actuacións 
realizadas que dirixirá ao Servizo de Inspección.

Seguimento
O acoso entre iguais supón un proceso dinámico, en permanente cambio, que obriga á 
súa avaliación e seguimento continuo. Unha avaliación continua e sistemática permítenos 
seguir a evolución da situación de acoso á que nos enfrontamos, fundamentando as 
decisións necesarias para adecuar as medidas de intervención á realidade na que se 
produce o acoso.
A planificación do plan de intervención incluirá o desenvolvemento do proceso de 
avaliación.



Medidas posteriores
No caso de que coas medidas adoptadas non cesara a situación de violencia escolar 
detectada ou se precise o apoio ou a intervención doutras institucións, a dirección, co 
asesoramento do EO, pode propoñer:

 Traslado á Policía Nacional ou Garda Civil.
 Traslado a Servizos sociais.
 Traslado dos feitos á Fiscalía de menores.
 Traslado dos feitos á Inspección Educativa e Xefatura Territorial.

Estas accións poden ser simultáneas a outras xa realizadas ou postas en marcha con 
anterioridade.

7. METODOLOXÍA
A metodoloxía a empregar ven definida pola iniciativa do propio programa, polo que 
seguiremos unha liña preventiva realizando actuacións dende as activididades cotiás que 
se realizan no centro. 
Fomentarase o respecto e a tolerancia dende as aulas, realizaranse traballos de 
educación en valores, coeducación, igualdade de xénero, etc. Do mesmo xeito tentaranse
corrixir as condutas leves dun xeito directo e inmediato.
Aquelas condutas persistentes e de maior gravidade serán estudadas polo Observatorio 
de Convivencia do centro coa fin de levar a cabo as medidas axeitadas coa maior 
brevidade posible.

8. RECURSOS

Empregaranse os recursos oportunos é precisos en cada situación.

Materiais:
-Cuestionarios.
-Trípticos.
-Material funxible.

Persoais:
-Profesorado.
-Concello.
-Familias.
-Órganos externos ao centro.

Organizativos:
-Aula de convivencia.
-Salón de actos.
-Aula de TICs.
-Aula ordinaria.



9. AVALIACIÓN:

O procedemento de avaliación máis valioso neste caso será a observación sistemática, 
deberá levarse a cabo por toda a comunidade e ter unha posta en común periódica. O 
primeiro criterio a ter en conta e a consecución dunha sensibilización da comunidade ante
o acoso escolar. Para isto debemos valorar os canles de comunicación empregados, a 
participación, etc.
Outro criterio  a ter en conta é a eficacia da intervención e a efectividade da mesma ante 
casos de este tipo (especialmente ante casos de intensidade alta). Aquí debemos ter en 
conta aspectos como: deseño da intervención, axuste aos destinatarios , temporalización 
da mesma, aplicación de sancións,etc.
O Plan de Convivencia debe ser un documento vivo, aberto a posibles rectificacións, 
ampliacións, modificacións, especificacións, etc.,

O principal encargado deste programa será o Observatorio de Convivencia contando coas
opinións do resto da comunidade educativa.

Entre os instrumentos de avaliación destacamos os entrevistas, os cuestionarios, os 
partes de incidencia, etc.

Anexos

INSTRUCIÓNS DE APLICACIÓN

Instrucións para respostar ao cuestionarios

1.Le as preguntas con calma. Revisa todas as opcións i escolle a resposta que prefires.

2.Anota a túa resposta na FOLLA DE RESPOSTAS, que tes APARTE, facendo unha cruz
na opcións que escolles. Algunhas preguntas teñen opcións que te permiten escribir texto.
Faino sempre na FOLLA DE RESPOSTAS.

3. A maioría de preguntas pídenche que elixas só unha resposta. Nembargantes, OLLO, 
hai preguntas onde podes respostar seleccionando máis dunha opción. En calquera caso 
está indicado na mesma pregunta.



4.Nalgunha preguntas aparece unha opción que pon “outros”. Esta escóllese cando o que 
ti responderías non se atopa dentro das outras opcións. Se escolles esta opción tachaa 
na folla de respostas, e sobre a liña de puntos escribe a túa resposta.

5.Cando remates de contestar a primeira páxina do cuestionario dalle a volta.

6.Escribe cun lápis. Se te equivocas ao responder podes corrixir borrando, non risques.

7.O cuestionario que te presentamos agora é sobre INTIMIDACIÓN E MALTRATO 
ENTRE COMPAÑEIROS OU COMPAÑEIRAS.
Hai intimidación cando algún rapaz ou rapaza colle por costume meterlle medo, ameazar 
ou abusar dos seus compañeiros ou compañeiras. Estas situacións producen rabia e 
medo nas persoas que as sofren por non poder defenderse.



FOLLA DE RESPOSTAS

Instrucións:

Por favor, le atentamente cada pregunta no teu cuestionario e marca cun X a letra ou 
letras (segundo a pregunta), que mellor describa a túa maneira de pensar.

Centro:.....................................................................Curso......................Grupo...................

Localidade.........................................Idade............................Data.......................................

Son: 

1 a b c d e f g Os mestres/as:

2 a b c d

3 a b c d e

4 a b c d e f g h

5 a b c d e As familias:

6 a b c d e f g

7 a b c d

8 a b c d e f g h i

9 a b c d e f g h

10 a b c d e Os compañeiros/as:

11 a b c d e f

12 a b c d e

Se tes que engadir algo sobre o tema que non preguntásemos, podes escribilo agora:
(Ademais se o consideras oportuno aquí podes escribir o teu nome).

Neno Nena



FOLLA DE PREGUNTAS PARA O ALUMNADO

1. Cales son na túa opinión as formas máis 
frecuentes de maltrato entre os 
compañeiros?

a. Insultar, poñer alcumes.
b. Rirse dalguén, deixar en ridículo
c. Facer dano físico (pegar, dar patadas, 
empurróns...).
d. Falar mal de algúen
e. Ameazar, chantaxear, obrigar a facer 
cousas.
f. Rexeitar, illar, no xuntarse con alguén,non
deixar participar.
g. Outros.

2.Cantas veces, neste curso, 
intimidáronche ou maltratáronche algúns 
dos teus compañeiros ou compañeiras?

a. Nunca.
b. Poucas veces.
c. Bastantes veces.
d. Case tódolos días, case sempre.

3.Se os teus compañeiros che intimidaron 
nalgunha ocasión ¿dende cando se 
producen estas situacións?

a. Ninguén me intimidou nunca.
b. Dende fai pouco, unhas semanas.
c. Dende fai uns meses.
d. Durante todo o curso.
e. Dende sempre.

4. En que lugares se produce esta situación
de intimidación normalmente? (Podes 
escoller máis dunha resposta).

a. Na clase cando está algún mestre.
b. Na clase cando non hai ningún mestre.
c. Nos corredores.
d. Nos aseos.
e. No patio cando vixía algún mestre.
f. Cerca do colexio ao saír da clase.
G .Preto do colexio, ao saír da clase, no 
autobús.
h. Na rúa.

5.Se alguén  che intimida ¿Falas con 
alguén do que che acontece? (Podes 
escoller máis dunha resposta).

a. Ninguén me intimida.
b. Non falo con ninguén.
c. Cos mestres e mestras.
d. Coa miña familia.
e. Cos compañeiros e compañeiras.

6.Quen adoita parar as situacións de 
intimidación?

a.  Ninguén.
b. Algún mestre.
c. Algunha mestra.
d. Outros adultos.
e. Algúns compañeiros.
f. Algunhas compañeiras.
g. Non o sei.

7. Intimidaches ou maltrataches a algún 
compañeiro ou compañeira.

a. Nunca me meto con ninguén.
b. Algunha vez.
c. Con certa frecuencia.
d. Case tódolos días.

8. Se che intimidaron nalgunha ocasión 

10.Por que cres que algúns rapaces 
intimidan a outros (Podes marcar máis 
dunha resposta).

a. Por molestar.
b. Porque se meten con eles.
c. Porque son máis fortes.
d. Por gastar unha broma.
e. Outras razóns.



¿Por que cres que o fixeron?

a. Ninguén me intimidou nunca.
b. Non o sei.
c. Porque os provoquei.
d. Porque son diferente a eles.
e. Porque son máis débil.
f. Por molestarme.
g. Por gastarme unha broma.
h. Porque o teño merecido.
i. Outros.

9.Se participaches en situacións de 
intimidación cara os teus compañeiros/as 
¿Por que o fixeches?(Podes escoller máis 
dunha resposta).

a. Non intimidei a ninguén.
b. Por que me provocan.
c. Porque a min fanmo outros
d. Porque son diferentes (estranxeiros, 
baixos, gordos...)
e. Porque eran máis débiles.
f. Por molestar.
g. Por gastar unha broma.
h. Outros.

11.Con que frecuencia aconteceron 
intimidacións (poñer alcumes,deixar en 
ridículo, pegar, empurrar, rexeitar...)no teu 
cole no último trimestre.

a. Nunca.
b. Menos de cinco veces.
c. Entre cinco e dez veces.
d. Entre dez e vinte veces.
e. Máis de vinte veces.
f. Tódolos días.

12.Que tería que acontecer para que se 
arranxase este problema?

a. Non se pode arranxar.
b. Non o sei.
c. Que fagan algo os mestres.
d. Que fagan algo os pais.
e. Que fagan algo os compañeiros.



FOLLA DE PREGUNTAS PARA O PROFESORADO

Valora entre 1 (desacordo) e 5 (acordo) as seguintes frases segundo a túa opinión:
a. As relacións interpersoais son un dos 
obxectivos máis importantes do 
desenvolvemento do curriculum.

1  2  3  4  5  

h. O profesorado, sen axuda dos outros 
profesionais, non está preparado para 
resolver os problemas de malas relacións e 
violencia no centro.

1  2  3  4  5  

b. As agresións e situacións violentas son 
un grave problema no meu centro.

1  2  3  4  5  

i. Para eliminar os problemas de violencia e 
necesario é preciso que o equipo completo 
do profesorado tome conciencia e se 
adique a actuar.

1  2  3  4  5  

c. O profesorado atópase indefenso ante os
problemas de disciplina e agresións do 
alumnado.

1  2  3  4  5  

j. Para eliminar os problemas de violencia 
entre o alumnado que se producen no 
centro , hai que implicar ás familias.

1  2  3  4  5  

d. O propio profesorado é en ocasións o 
obxecto de ataque do alumnado.

1  2  3  4  5  

k. A carga lectiva actúa como unha 
esixencia que impide adicarse a asuntos 
como os problemas de relacións 
interperssoais.

1  2  3  4  5  

e. Os pais e nais do alumnado a miúdo 
empeoran as situacións do centro.

1  2  3  4  5  

l. Para eliminar os problemas de violencia e 
mellorar as relacións interpersoais hai que 
modificar o curriculum escolar.

1  2  3  4  5  

f. A intervención nos casos de acoso de 
violencia e de conflito creo que é parte da 
miña tarefa educativa.

1  2  3  4  5  

ll. Considero que comezar un proxecto de 
intervención sobre as agresións e violencia 
no meu centro sería unha boa idea.

1  2  3  4  5  

g. Nas miñas clases, acontezo a atallar os 
conflitos e agresións, non chegando a ser 
un problema.

1  2  3  4  5  

m. Como mestre, considero tan importante 
os problemas de violencia e intimidación 
como os que teñen que ver co rendemento 
académico do alumnado.

1  2  3  4  5  



FOLLA DE PREGUNTAS PARA PAIS E NAIS
Este cuestionario trata de saber como son as relacións entre rapaces e rapazas, que 
problemas acontecen entre eles. Coa información que obteñamos poderemos enfrontar 
mellor eses problemas. Un deles é a violencia e o maltrato entre rapaces e rapazas.
Hai maltrato ou intimidación cando algún rapaz ou rapaza colle por costume meter medo 
ou abusar dos seus compañeiros ou compañeiras. Estas situacións producen rabia e 
medo nas persoas que as sofren por non poder defenderse.
Este cuestionario é anónimo. A súa sinceridade ao contestalo axudaranos a buscar as 
solucións axeitadas a eses problemas.

Pregamos a máxima sinceridade nas respostas. Garantimos o máis absoluto anonimato.
Valoren entre 1 (desacordo) e 5 (acordo) as seguintes frases segundo a súa opinión.
1. No centro no que cursa os estudos o meu fillo 
existe violencia e intimidación.

1 2 3 4 5

9. A causa dos problemas de violencia e intimidación 
reside no clima de relación que se viva na familia.

1 2 3 4 5

2.Teño confianza cos mestres do centro.

1 2 3 4 5

10.A causa dos problemas de violencia e intimidación
reside no clima de relación que se vive no Centro 
Educativo.

1 2 3 4 5

3.O profesorado do centro intenta solucionar os 
problemas.

1 2 3 4 5

11. A causa dos problemas de violencia e 
intimidación reside no clima de relación que se vive 
na sociedade.

1 2 3 4 5

4.Estou satisfeito/a do meu trato co profesorado do 
centro.

1 2 3 4 5

12.Os programas televisivos favorecen a que poida 
haber problemas de  violencia e intimidación.

1 2 3 4 5

5.Estou disposto/a a participar máis no Centro para 
axudar ao profesorado a resolver estes problemas.

1 2 3 4 5

13.No seo da familia, algunha vez, tiven que 
empregar o dano físico (pegar) ao meu fillo para 
resolver algún problema de conduta.

1 2 3 4 5

6.Teño confianza no meu fillo.

1 2 3 4 5

14.Cando coñezo casos de violencia ou intimidación 
o comunico no centro ao titor/a do meu fillo/a.

1 2 3 4 5

7. Creo que o meu fillo/a non poderá participar 
nunca en actos de violencia ou intimidación.

1 2 3 4 5

15.Estaría disposto/a a participar no centro nalgunha 
actividade relacionado con este tipo de conflitos.

1 2 3 4 5

8.Se o meu fillo/a tivera algún problema de violencia
ou intimidación contaríamo.

1 2 3 4 5

16.Os problemas de violencia e intimidación os 
considero tan importantes como os de rendemento 
académico.

1 2 3 4 5



Lista de Chequeo

Son neno/nena. Idade........................................................................Ano.......................

Durante esta semana no colexio, algún
rapaz ou rapaza:

Nunca A veces Máis dunha vez

1.Díxome alcumes (motes).

2.Meteuse coa miña familia.

3.Intentou darme patadas.

4.Foi moi amable comigo.

5.Foi desagradable porque eu son diferente.

6.Deume un regalo.

7.Dixéronme que me ían pegar.

8.Déronme cartos.

9.Intentaron que lles dese cartos.

10.Intentou asustarme.

11.Fíxome unha pregunta estúpida.

12.Prestoume algunha cousa.

13.Interrompíame cando xogaba.

14.Foi  desagradable  respecto  a  algo  que
fixen.

15.Conversou sobre a roupa comigo.

16.Fíxome unha broma.

17.Díxome unha mentira.

18.Unha pandilla metíase comigo.

19.Xente intentou facerme dano

20.Sorríronme.

21.Intentou meterme en problemas.

22.Axudoume a levar algo.

23.Intentou facerme dano.

24.Axudoume co meu traballo.

25.Fíxome facer algo que non quería.

26.Conversa comigo sobre cousas da tele.



27.Quitoume algunha cousa.

28.Compartíu algo comigo.

29.Quitáronme algunha cousa.

30.Foi groseiro comigo.

31.Gritóume.

32.Xogou comigo.

33.Tentaron que metese a pata.

34.Fala sobre cousas que me gustan.

35.Ríuse de mi dun xeito horrible.

36.Dixéronme que se ían chivar.

37.Trataron de romper algo meu.

38.Dixeron unha mentira sobre min.

39.Tentaron pegarme.

 



RECOLLIDA DE INFORMACIÓN INICIAL ANTE UN SUPOSTO CASO
 DE ACOSO ESCOLAR

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

Dirección: ............................................................................................................

Telf.: ………………………..

Datos do suposto alumno/a acosado/a:

Nome e apelidos: ............................................................................................

Curso:........................ Idade: ..............

Orixe da solicitude:

Familia Profesorado do centro

Alumno/a Titor/a

Compañeiros/as Orientador 

Persoal non docente Outros:

Describe brevemente os feitos:

Actuacións realizadas pola persoa que informa: 

En …………………………., a …….. de ………………………….. de …………….

Asdo:

(Receptor da información: Equipo directivo: Dir., X. Est., Sec.)



INFORME SOBRE A SITUACIÓN DE ACOSO ESCOLAR DO

EQUIPO DE VALORACIÓN

(Informe de carácter confidencial)

Nome da persoa que o elabora: …………………………………………..

Centro: ……………………………………………………….

Localidade: …………………………………………….

Orixe da denuncia: (Familia, alumnos, titor,…)

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN:

Alumno presuntamente acosado:

Nome: ………………………………………………………………………….

Curso: …………………….. Idade: …………………

Presunto alumno/a ou alumnos/as acosadores/as:

Nome: ………………………………………………………………………….

Curso: …………………….. Idade: …………………

Presunto grado de implicación: 

Líder □  Alto □   Acompañante activo □  Acompañante □ 

Tipo de observadores: (alumnos, profesores, ….)

2. LUGARES E DATAS DAS AGRESIÓNS:

3. DESCRICIÓN DOS TIPOS DE AGRESIÓNS E FRECUENCIA:

Verbal: (Insultos, alcumes, ameazas, chantaxes, coaccións, outras)

Física: (Golpes, empuxóns, patadas,  palizas, acoso sexual, outras) 

Social: (Rechazo, aillamento, humillacións, burlas, rumores, outras)

Tecnolóxica: (Mensaxes telefónicos, ... outras)



Materiais: (Rotura de materiais, substracción de obxectos, outras)

4. OBXECTIVO DA AGRESIÓN:

5. CONSECUENCIAS DAS AGRESIÓNS:

6. Resume das reunións que se celebraron, especificando asistentes, actitudes dos mesmos e a

data de realización das mesmas; así como de posibles acordos alcanzados se se conseguiu  

algún.

7. CONCLUSIÓNS:

(Data e  firma)



RECOLLIDA DE INFORMACIÓN ANTE UNHA SITUACIÓN  DE ACOSO ESCOLAR

Centro:

A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN:
Centro: ...................................................................................................................................................
Dirección: ..............................................................................................................................................
Tlf.: .......................................................................................................................................................

ALUMNO/A VÍTIMA: ............................................... CURSO: ........................IDADE: ..............
ALUMNO/A AGRESOR/A 1º: ...................................... CURSO: ........................IDADE: ..............
ALUMNO/A AGRESOR/A 2º: ...................................... CURSO: ........................IDADE: ..............
ALUMNO/A AGRESOR/A 3º: ...................................... CURSO: ........................IDADE: ..............

B. ORIXE DA SOLICITUDE

Familia   □     Alumno/a    □    Titor/a   □     Profesorado  □      Inspección  □      Outros □.    

C. RECOLLIDA DE INFORMACIÓN:

C.1. TIPO DE AGRESIÓN:

 Verbal:  
 o Insultos: ........................................................................................................................................
 o Alcumes: ...........................................................................................................................................
 o Ameazas: ....................................................................................................................................
 o Chantaxes: .....................................................................................................................................
 o Coaccións: .......................................................................................................................................

 Física:
 o Golpes:  ........................................................................................................................................
 o Patadas: ........................................................................................................................................
 o Empuxóns: ....................................................................................................................................
 o Palizas: ..........................................................................................................................................
 o Acoso sexual: ................................................................................................................................

 Social:
 o Rexeitamento: ................................................................................................................................
 o Humillacións:................................................................................................................................
 o Burlas: ..........................................................................................................................................
 o Aillamento (facer o vacio): ...........................................................................................................
 o Rumores: ..........................................................................................................................................



Materiais:
 o Rotura de materiais: .........................................................................................................
 o Substración de obxectos:.......................................................................................................
 o Outras: ..................................................................................................................................

 Tecnolóxico:
 o Mensaxes telefónicos: ..................................................................................................................
 o Outros : .........................................................................................................................................

C. 2. ESPAZOS ONDE SE PRODUCE O ACOSO:
Aula: ......................................................................................................................................................
Corredores(ao ir cos especialistas): ................................................................................................
Baños: ....................................................................................................................................................
Entradas e  saídas: ..................................................................................................
Comedor( se ese curso está aberto) : ..............................................................................
Autobús/transporte escolar: .............................................................................................
Fora do  centro: .................................................................................
Outros: ...................................................................................................................................................

 
C.3. FEITOS OBSERVADOS:
Conduta  observada: ..........................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Data: .............................................................................................
Localización: .........................................................................................................................................
Observador/a: ........................................................................................................................................

Conduta observada: ............................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Data: .............................................................................................
Localización: .........................................................................................................................................
Observador/a: ........................................................................................................................................



INFORME DA DIRECCIÓN DO CEIP DE CARNOTA SOBRE A
SITUACIÓN DE ACOSO ESCOLAR  DE: .........................................

PARA O SERVIZO DE INSPECCIÓN

(Confidencial)

Centro: ………………………………………………………. 
Localidade: ……………………………………………. 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN:

Alumno/a presuntamente acosado/a: 

Nome: …………………………………………………………………………. 

Curso: ……………………..   Idade: ………………… 

Presunto/s alumno/s acosador/es:  

Nome: …………………………………………………………………………. 

Curso: ……………………..  Idade: …………………

Presunto grado de implicación: 

Líder □ Alto □ Acompañante activo □ Acompañante □

Tipo de observadores: (alumnos, profesores, ….) 

Orixe da solicitude: (Familia, alumnos, titor,…) 

2. LUGARES E DATAS DAS AGRESIÓNS:

3. DESCRIPCIÓN DOS TIPOS DE AGRESIÓNS E FRECUENCIA:

Verbal: (Insultos, alcumes, ameazas, chantaxes, coaccións, outras)

Física: (Golpes, empuxóns, patadas,  palizas, acoso sexual, outras) 

Social: (Rechazo, aillamento, humillacións, burlas, rumores, outras)



Tecnolóxica: (Mensaxes telefónicos, ... outras)

Materiais: (Rotura de materiais, substración de obxectos, outras)

4. OBXECTIVO DAS AGRESIÓNS:

5. CONSECUENCIAS DAS AGRESIÓNS:  

6. RESUMEN DO PROCEDEMENTO DESENVOLTO.

7.  MEDIDAS APLICADAS 

7.1. Protección á vítima 

MEDIDA: ____________________________________________________________ 

RESPONSABLE/ES_________________________________________________ 

7.2. Aplicación de medidas disciplinarias cautelares: 

MEDIDA: _________________________________________________________ 

RESPONSABLE/ES__________________________________________________ 

7. 3. Apertura de expediente disciplinario

 SI                                               NON  

DATA_______________ INSTRUTOR/A__________________________ 

DATOS  DO ALUMNO/A_____________________________________________ 

8.-  Outras medidas e actuacións previstas.



ACTUACIÓNS 
●  Co alumnado implicado. 
●  Co grupo. 
●  Coas familias. 
●  Co equipo docente. 
●  Coa comunidade educativa. 

RECURSOS NECESARIOS. 
TEMPORALIZACIÓN.
AVALIACIÓN E SEGUIMENTO. 

(Data e firma) 

 O/A  DIRECTOR/A



Programa para o
desenvolvemento de
habilidades sociais

(ANEXO II)



1. Xustificación:

2.Destinatarios do programa:

3. Obxectivos do Programa:

4. Contidos:

5.Criterios de avaliación:

6. Desenvolvemento das sesións
Sesión 1
Sesión 2
Sesión 3
Sesión 4
Sesión 5



1. Xustificación:

As  habilidades  sociais  poden  considerarse  como  un  conxunto  de  condutas  sociais
dirixidas cara un obxectivo que pode aprenderse e que o individuo pode controlar.

A nova ordenanza do sistema educativo así como as competencias básicas implantadas
pola LOE introducen de xeito diluído nas diferentes áreas curriculares, actitudes e valores
sociais  que son precisos  para a convivencia  e as relacións interpersoais xurdidas no
marco da escola.

Non todos os alumnos relaciónanse dun modo socialmente hábil,  por  carecer,  algúns
deles, dos repertorios básicos necesarios para interactuar debido a problemas de tipo
afectivos, familiares ou de outra índole. Por isto, non basta cunha aprendizaxe meramente
incidental,  senón que se precisa unha intencionalidade para que o alumnado aprenda
comportamentos sociais que favorezan a súa socialización. 

A finalidade  da  posta  en  marcha  deste  programa e  conseguir  traballar  aspectos  que
favorezan  as  relacións  grupais,  a  cohesión  entre  os  membros  do  grupo  así  como  o
desenvolvomento dun autoconcepto e unha autoestima axeitados sentíndose membros
activos no seu grupo.

2.Destinatarios do programa:

A idea incial é traballar co alumnado dos seus últimos niveis de E.P. pero o programa
poderá adaptarse para traballar noutro nivel,

3. Obxectivos do Programa:

• Mellorar a iniciativa persoal do alumnado.
• Establecer conexións entre diferentes situacións e actitudes.
• Aceptar aos demais.
• Aceptarse a si mesmo.
• Coñecer os propios intereses e sensibilidades.
• Realizar actividades que contribúan ao benestar do grupo.
• Incluír traballos cooperativos.
• Promover un clima de respecto e comprensión.
• Adquirir un autoconcepto e unha autoestima axeitadas.
• Desenvolver actitudes de interacción básicas no contexto.



• Diferenciar situacións (broma, traballo, participación,etc.).
• Dsenvolver condutas que permitan ao alumnado comunicar sentimentos,opinións e

afectos de xeito asertivo.
• Desenvolver condutas interactivas de interacción cos demais en situacións cotiás

ou novidosas.
• Mellorar a aceptación por parte do grupo de certos membros.

4.Contidos:

• Desenvolvemento da empatía.
• Toma de decisións.
• Diversidade.
• Interaccións grupais.
• Interaccións co sexo oposto.
• Interaccións con status diferentes.
• Interaccións xestuais.
• Actitude.
• Ton de voz.
• Iniciativa.
• Recepción e realización de críticas.
• Autocompensación.
• Resolución de conflitos.
• Adaptación aos cambios.

5.Criterios de avaliación:

• Realizar interaccións grupais de xeito dirixido e espontáneo.
• Mostrar agrado por participar en situacións e actividades novidosas.
• Desenvolver diferentes roles dentro do grupo clase e en pequenos grupos.
• Valorar as opinións e intervencións propias e dos compañeiros.
• Manter actitude des respecto cara os compañeiros e os mestres.
• Adquirir un bo axuste social en diferentes situacións.



Deseño das sesións

Tema: Discapacidade.

Sesión 1:

Tema: Discapacidade

Obxectivo Xeral:

A idea principal desta unidade e conseguir que o alumno aprenda a poñerse na situación
de  alguén  que  pacede  unha  discapacidade.  Tamén  pretendemos  que  realicen  unha
valoración  sobre  o  seu  estado  de  saúde  e  a  sorte  de  non  padecer  enfermidade  ou
discapacidade.

Obxectivos específicos:

• Situarse no lugar de outros.
• Valorar o seu estado de saúde.
• Concienciarse sobre as dificultades diarias das persoas con discapacidade.
• Crear un sentimento positivo de axuda aos demais.
• Coñecer diferentes axudas técnicas de axuda aos discapacitados.
• Coñecer diferentes tipos de discapacidade.
• Valorar o entorno próximo e concienciarse da necesidade dun cambio.

Desenvolvemento da sesión:

1. Dividiremos ao alumnado en grupos de tres ou catro membros e “asignarémoslle a
cada un unha discapacidade”.  Explicaremos o que pretendemos realizar mentres eles
vanse afacendo á súa nova situación.

2.Unha vez repartidos os papeis de cada un comezaremos a realización de diferentes
actividades:

Xordos:

• Deberán ir a dar un recado (pedir folios, devolver un libro).
• Deberán contarlle un conto aos seus compañeiros.
• Ver  un vídeo, telediario, conferencia.



• Prestarlle axuda aos invidentes.

Invidentes:

• Traer as chaquetas dos mancos da clase.
• Encher un vaso con auga.
• Recoñecer a un compañeiro.
• Acender e apagala luz.
• Manexar cartos realizando unha compra.
• Empregar un bastón.

Mancos:

• Poñer e quitar a chaqueta.
• Abrochar e desabrochar a chaqueta.
• Atar os cordóns dos zapatos.
• Recortar un debuxo.
• Traer e levar obxectos máis ou menos pesados.

As actividades iranse realizando simultáneamente posto que a duración da sesión non
permite realizar pausas longas. Resaltaremos aquelas actividades máis chamativas.

3.Unha vez finalidades estas “pequenas probas” os alumnos irán á súa aula e poderán
sair ao patio. Deberán manter a “súa discapacidade” cando menos a metade do recreo. 
Producirase  unha  sensación  de  impacto  externo  e  poderán  experimentar  diferentes
sensacións  (medo  ,desorientación,  illamento,  rexeitamento,etc).  Deberán  adaptarse  a
unha situación cotiá dun xeito novo.
Chamaremos aos alumnos e retirarémoslle as vendas, auriculares e ataduras e poderán
continuar no recreo.
4.Presentaremos un  documental  e  a  continuación  realizaremos  un  pequeno  turno  de
debate e cambios de opinións.

 http://www.youtube.com/watch?v=Ocfcv1SvDQ8&feature=related 
5. Coa axuda de dúas cadeiras de rodas realizaremos un recorrido polo centro tentando
que cada alumno supere obstáculos e barreiras arquitectónicas presentes na estrutura do
noso centro, da rúa, etc.
6. Pedirémoslles aos alumnos que produzan un texto onde reflictan a súa opinión a cerca
da discapacidade, a problemática que viviron como se sentiron, etc.

Metodoloxía:

Será imprescindible seguir unha metodoloxía activa e participativa implicando a todo o
alumnado.  A sesión  é  totalmente  práctica  baseada  na  interacción  cos  demais  e  coa
búsqueda de novas sensacións.



A organización do alumnado dependerá do tipo de actividade realizándose as oportunas
divisións dentro do grupo-clase.

Recursos:

Persoais: mestra titora, mestra de pedagoxía terapéutica, departamento de orientación.
Materiais:  cadeiras  de  rodas,  vendas,  vasos  de  plástico  ,  cordas,  billetes  ,  moedas,
ordenador, proxector...
Organizativos: aula específica, patio de recreo, aula ordinaria...

Temporalización:

A posta en práctica das actividades desenvolveráse ao longo de dúas sesións.

Tema: Inmigración.

Sesión 2:

Tema: Inmigración

Obxectivo Xeral:

A idea principal desta unidade é conseguir que o alumno coñeza os diferentes motivos da
xente para emigrar a outros países, que valore a xente polo que é e non se guie por
prexuizos relacionados coa súa procedencia, situación económica, laboral,etc.

Obxectivos específicos:

• Situarse no lugar de outros.
• Evitar actitude baseadas en prexuizos..
• Concienciarse sobre as dificultades das persoas que chegan ao noso país.
• Crear un sentimento positivo de axuda aos demais.
• Coñecer diferentes causas da emigración.
• Crear unha opinión propia sobre os emigrantes e os inmigrantes.

Desenvolvemento da sesión:



1. Dividiremos ao alumnado en grupos de tres ou catro membros e darémoslle a cada
grupo dúas fichas con perfís diferentes, despois realizaremos diferentes preguntas
e abriremos un debate sobre a inmigración, as actitudes da xente, a propia opinión
de cada alumno.

2. Para guiar o debate pódense seguir as preguntas que veñen explictadas na folla da
actividade (ver materiais anexos).

3. Agora  dividiremos  a  clase  en  dous  grupos.  A  cada  grupo  darémoslle  unha
fotografía dun personaxe (nun caso vestido de xogador de baloncesto e no outro
coa roupa de diario).
Darémoslle  unha  ficha  de  perfil  en  branco  para  que  cada  grupo  a  cubra.
Comentaremos  ambas  fichas  e  faremos  un  pequeno  debate  de  por  que
contestaron dese xeito.

4. Realizaremos  a  actividade  uns  moito  e  outros  pouco  (ver  anexos).Ao  rematar
leremos as anotacións dos compañeiros e analizaremos os comportamentos dos
diferentes grupos.

5. Visionaremos  a  curtametraxe  3  euros    http://www.youtube.com/watch?
v=c1muXexqpxI
Realizaremos un pequeno debate escoitando as súas opinións cuestións, etc.

6. Na  casa  realizaran  diferentes  actividades  de  produción  escrita  a  cerca  da
inmigración (ver anexos).

Metodoloxía:

Será imprescindible seguir unha metodoloxía activa e participativa implicando a todo o
alumnado. A sesión é totalmente práctica baseada na expresividade dos alumnos e na
capacidade de poñerse na pel de outro.
A  organización  do  alumnado  será  case  sempre  grupal  favorecendo  un  dinámica
participativa na que os alumnos poidan expresar as súas emocións, sensacións, etc.

Recursos:

Persoais: mestra titora, mestra de pedagoxía terapéutica, departamento de orientación.
Materiais:material funxible, fichas de perfil, ordenador...
Organizativos: aula específica,  aula ordinaria...

Temporalización:

A posta en práctica das actividades desenvolveráse ao longo dunha sesión.

http://www.youtube.com/watch?v=c1muXexqpxI
http://www.youtube.com/watch?v=c1muXexqpxI


Tema: Igualdade de Xénero

Sesión 3:

Tema: Igualdade de xénero

Obxectivo Xeral:

A idea principal desta unidade é conseguir que os alumnos adquiran un sentimento de
igualdade entre homes e mulleres sen facer distincións por motivos de xénero. Porase
especial  énfase nos roles  a  desenvolver  por  homes e  mulleres  facendo ver  que non
existen diferenzas nin condicionamentos por motivos de xénero.

Obxectivos específicos:

• Adquirir un sentimento de igualdade entre homes e mulleres.
• Adquirir diferentes roles sen ter en conta o xénero.
• Adquirir unha cultura de esforzo compartido.
• Fomentar o respecto entre homes e mulleres.
• Crear  unha  opinión  propia  sobre  os  roles  que  ocupan  homes  e  mulleres  na

sociedade.

Desenvolvemento da sesión:

1.Dividiremos ao alumnado en grupos a cada grupo darémoslle un lista de profesións e
unhas  imaxes  para  relacionar  coa  lista.  Cando  rematen  comprobaremos  as  súas
respostas e realizaremos un debate a cerca de por que respostaron dese xeito, en que se
basearon, que opinan...

2. Na casa realizaran diferentes actividades de produción escrita a cerca da inmigración
(ver anexos).

Metodoloxía:



Será imprescindible seguir unha metodoloxía activa e participativa implicando a todo o
alumnado. A sesión é totalmente práctica baseada na expresividade dos alumnos e nas
súas interaccións
A  organización  do  alumnado  será  case  sempre  grupal  favorecendo  un  dinámica
participativa na que os alumnos poidan expresar as súas emocións, sensacións, etc.

Recursos:

Persoais: mestra titora, mestra de pedagoxía terapéutica, departamento de orientación.
Materiais:material funxible, táboa de profesións, fotografías, ordenador...(ver anexos)
Organizativos: aula específica,  aula ordinaria...

Temporalización:

A posta en práctica das actividades desenvolveráse ao longo de unha sesión.

Tema: RIQUEZA E POBREZA

Sesión 4:

Tema: Riqueza e pobreza.

Obxectivo Xeral:

A  idea  principal  desta  unidade  é  conseguir  que  os  alumnos  sexan  capaces  de
sensibilizarse  e  reflexionar  ante  situacións  de  pobreza.  Tentaremos  que  o  alumnado
comprenda diferentes situacións globais e concretas e sexa capaz de reflexionar sobre
elas achegando diferentes solucións.

Obxectivos específicos:

• Adquirir empatía con aqueles menos favorecidos.
• Adquirir diferentes roles e afrontar diferentes situacións e perspectivas.
• Adquirir unha cultura de esforzo compartido e de axuda aos outros.
• Valorar a importancia dos recursos materiais.
• Crear unha opinión propia sobre o reparto das riquezas a xustiza social, etc.

Desenvolvemento da sesión:



1.Dividiremos ao alumnado en grupos a cada grupo asignarémoslle un país. Cada país
conta cuns recursos e cun capital (ver anexos). Entregarémoslle unha lista do nivel que
debe acadar cada recurso para que o país se considere desenvolvido.
Para realizar  os intercambios nomearase un “Diplomático”  en cada grupo que será o
encargado de negociar os prezos dos recursos. A cada grupo daráselle unha cantidade de
cartos similar para adquirir os recursos que precisen.
A actividade estará precedida dun debate a cerca da pobreza, as súas causas posibles
solucións, etc.
2. Dividiremos ao alumnado en grupos, entregaremos táboas co gasto calórico medio por
pais e deberán localizalos no mapa mundi marcando os diferentes tipos segundo as cores
(verde, vermello e laranxa).
Repartiremos as follas co gasto calórico por  familia  e  deberán elaborar  unha lista  da
compra mensual. Ao rematar realizaremos un pequeno debate e comentaremos diferentes
aspectos relevantes derivados da actividade.
3. Na casa realizaran diferentes actividades de produción escrita a cerca da inmigración
(ver anexos).

Metodoloxía:

Será imprescindible seguir unha metodoloxía activa e participativa implicando a todo o
alumnado. A sesión é totalmente práctica baseada na expresividade dos alumnos e nas
súas interaccións
A organización do alumnado será grupal favorecendo unha dinámica participativa na que
os alumnos poidan expresar as súas emocións, sensacións, etc.

Recursos:

Persoais: mestra titora, mestra de pedagoxía terapéutica, departamento de orientación.
Materiais:material funxible, táboa de profesións, fotografías, ordenador...(ver anexos)
Organizativos: aula específica,  aula ordinaria...

Temporalización:

A posta en práctica das actividades desenvolveráse ao longo dunha sesión.



Tema: Os nosos maiores

Sesión 5:

Tema: Os nosos maiores.

Obxectivo Xeral:

A idea principal desta unidade é conseguir que os alumnos sexan capaces de valorar aos
seus maiores como parte activa e útil da sociedade. Por outra banda tentaremos lograr
unha interacción positiva e empática entre os alumnos e os maiores.

Obxectivos específicos:

• Adquirir empatía cos maiores.
• Entablar unha interacción tendo en conta aos interlocutores.
• Participar de xeito conxunto en diferentes actividades.
• Valorar a importancia da experiencia de vida.
• Crear unha opinión propia sobre a importancia dos maiores na sociedade.

Desenvolvemento da sesión:

1.Dividiremos  ao  alumnado  en  grupos  cada  grupo  preparará  unha  entrevista  semi-
estruturada para levar a cabo no Centro de Día.

2. Acudiremos ao centro de día e os alumnos deberán realizar a entrevista a diferentes
persoas. Deberán entablar unha conversa fluída empregando a entrevista como un mero
guión.

Metodoloxía:

Será imprescindible seguir unha metodoloxía activa e participativa implicando a todo o
alumnado. A sesión é totalmente práctica baseada na expresividade dos alumnos e nas
súas interaccións cos maiores.
Neste  caso  a  metodoloxía  estará  condicionada  polo  número  de  alumnos  e  de
entrevistados.

Recursos:



Persoais: mestra titora, mestra de pedagoxía terapéutica, departamento de orientación.
Persoal do Centro de Día, entrevistados.
Materiais:material funxible.
Organizativos: os ofertados polo Centro de Día.

Temporalización:

A posta en práctica das actividades desenvolveráse ao longo de dúas sesións.
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1. Contexto xeral: aspectos relativos á convivencia.

Como se reflexa no Proxecto Educativo do Centro e no Plan de Convivencia non se dan
no Centro problemáticas nin condutas graves. Nembargantes non podemos esquecer que
no funcionamento diario de calquera centro educativo danse comportamentos inaxeitados
dentro  das  aulas.  Por  norma  xeral  non  son  graves  pero  si  poden  chegar  a  ser  moi
repetitivos  e  rematan  por  dificultar  dun  xeito  notable  as  dinámicas  de  aula  e  o
aproveitamento dos procesos de ensino-aprendizaxe por  parte do resto do alumnado.
Este comportamento dase en todas as aulas en forma de murmuios contínuos, atención
dispersa,  interrupcións  das  explicacións  ou  das  intervencións  dos  compañeiros,
comentarios inapropiados, descoido da orde e limpeza.

Os mestres do Centro comunícanse verbalmente de xeito fluído na maioría dos casos nos
que se dan estas condutas leves. Nembargantes ante certas condutas reiteradas será
preciso  realizar  un  parte  de  incidencia  e  trasladar  ao  alumnado  implicado  á  aula  de
convivencia.

De modo xeral destacamos as condutas disruptivas máis comúns:

-Murmuios e atención dispersa.
-Interrupcións.
-Comentarios inapropiados.
-Falla de orde e limpeza.
-Incumprimento das normas de aula.
-Actitudes de “pasotismo”.
-Falla de traballo e actitude negativa ante o traballo escolar.

2.Obxectivos da aula de convivencia.

Segundo se establece na Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da
comunidade educativa, crearanse aulas de convivencia inclusiva nos centros educativos,
con carácter non estable e coa vocación de substituir o tempo de expulsión, con apoios e
formación específica, que busquen reincorporar ao alumno á súa aula no menor tempo
posible.

Un dos obxectivos do Centro fai fincapé no feito de garantir unhas relacións interpersoais
idóneas  entre  os  diferentes  membros  da  comunidade  educativa;  polo  tanto  antes  da
aplicación  de  calquera  medida  será  preciso  ter  en  conta  as  normas  de  convivencia
establecidas no Plan de Convivencia e no Regulamento de Réxime Interno. Os mestres
como parte fundamental destas relacións interpersoais deberán velar polo seu axeitado
cumprimento.

Coa fin de manter un axeitado funcionamento destas relacións, ponse en marcha a Aula
de  Convivencia,  onde  pretendemos  reconducir  a  conduta  daqueles  alumnos  que
incumpran de xeito repetitivo e reiterado as normas do Centro e da aula no transcurso das
sesións lectivas.



Non  debemos  concebir  esta  aula  como  un  lugar  illado  onde  enviar  aos  alumnos
“castigados”  sen  realizar  unha  actuación  directa  sobre  os  mesmos,  no  referente  á
modificación da súa conduta.  A aula debe conformarse como un espazo de reflexión,
favorecendo unha axeitada competencia social e integridade persoal. Por outra banda non
debemos esquecer que tamén pretendemos acadar unha melloría nas sesións lectivas
evitando fallas de respecto e actitudes intolerables non só cara os mestres senón tamén
cara  ao  resto  de  compañeiros,  favorecendo  o  avance  no  seu  rendemento  e  o  seu
progreso académico.

De xeito xeral identificamos os seguintes obxectivos:

-Mellorar as relacións interpersoais de aula e Centro.
-Reconducir condutas negativas dos alumnos.
-Constituir un  espazo de reflexión a cerca da propia conduta.
-Reflexionar sobre a repercusión da conduta inaxeitada sobre terceiras persoas.
-Mellorar a dinámica de aula.
-Establecer un protocolo de actuación común ante faltas repetitivas e reiteradas.
-Reconducir condutas disruptivas.
-Manter un axeitado equilibrio entre o comportamento e o rendemento académico.

3.Coordinación da aula de convivencia.

A coordinación da Aula de Convivencia dependerá nun primeiro lugar da Comisión de
Convivencia, a cal se encargará de establecer os criterios de asistencia dun alumno á
aula.
Os motivos para trasladar a un alumno á Aula de Convivencia deben ser especialmente
relevantes. Non se trasladará a un alumno polo feito de non traer o material escolar, por
unha  pequena  falta  de  responsabilidade  dentro  da  aula,  ou  por  falar  nun  momento
puntual,etc. Pola contra aquelas condutas que fagan deter a dinámica da aula polo grave
perxuizo que estean ocasionando ao normal  desenvolvemento da sesión (gritar,  facer
caso omiso das advertencias, molestar aos compañeiros,etc.) serán motivo para trasladar
ao alumno á Aula de Convivencia. Debemos resaltar o dereito de todos a recibir a mellor
atención posible e unha axeitada formación persoal, social e académica.
Esta  medida  levarase  a  cabo  en  condutas  especialmente  disruptivas  e  sempre  se
procurará esgotar calquera outro recurso ou estratexia que se atope ao noso alcance
(charlas co alumno, chamadas de atención, tarefas no recreo,etc).

Os titores deberán ser parte implicada mantendo informado ao resto do equipo docente
que  actúa  co  seu  grupo  de  referencia,  e  actualizando  periodicamente  as  tarefas  do
alumnado que acude á aula. Do mesmo xeito aqueles titores  que teñan responsabilidade
directa sobre un grupo problemático (ven sexa polas características do propio grupo, ou
pola asistencia de alumnos concretos), deberán poñer especial atención nestes aspectos.



Finalmente debemos destacar a figura dunha persoa coordinador da Aula. Esta figura
recaerá sobre o mestre encargado da convivencia e mediación no centro educativo. O
coordinador  encargarase  da  coordinación  dos  mestres  que  atenderán  a  aula  de
convivencia.  Encargarase  de  dotar  a  aula  de  materiais  que  posibiliten  o  traballo  dos
alumnos  nas  diferentes  materias  e  sobre  temas  relacionados  coa  modificación  de
conduta,  resolución pacífica de conflitos,  etc.  Encargarase de recopilar  as incidencias
rexistradas e elaborará un informe  (cando menos de xeito anual), do funcionamento da
Aula de Convivencia que será elevado á Comisión de Convivencia.

Todo    o  Claustro  de  mestre  somos  un  equipo,  e  o  non  responder  a  determinadas
condutas de xeito conxunto e uniforme é un paso atrás no referente á convivencia no
centro, que en menor ou maior medida influirá sobre outros aspectos da actividade diaria
do Centro.

4. Procedemento de actuación:

En primeiro lugar debemos ter presente que a Aula de Convivencia non pode converterse
nun “caixón desastre” onde enviar ao alumnado que presenta condutas disruptivas sen
máis. Trátase dun espazo de reflexión e un lugar que non se pode tomar á lixeira (non
podemos acostumar ao alumnado a ir á aula de convivencia a “primeira de cambio”). O
numero de alumnos  que asistirán a Aula dun xeito  simultáneo non superará os tres
alumnos/as ,coa fin de non saturar a aula e manter o cumprimento dos seus obxectivos.

A aula atópase situada no piso superior, no caixón central, nun sitio visible. O espazo é
pequeno e acolledor para facilitar un clima axeitado e evitar saturacións.

Unha vez que un mestre/a decida enviar a un alumno á Aula de Convivencia, deberá
envialo coas correspondentes tarefas (propostas na aula, ou establecidas polo mestre
nese  momento).  Os  alumnos  que  acudan  a  Aula  de  Convivencia  sen  tarefas  serán
devoltos á súa aula de xeito inmediato.
Cada vez que un alumno acuda a Aula de Convivencia o mestre/a deberá cubrir un parte
de  incidencia  ;  posteriormente  o  titor  ou  responsable  da  convivencia  poñeranse  en
contacto coa familia para comunicarlles o acontecido.

Unha vez que o alumnado é recibido na aula será atendido segundo os correspondentes
criterios pedagóxicos. En primeiro lugar cubrirá unha ficha de reflexión, na cal analizará o
seu comportamento e comprometerase a mellorar a súa actitude. Unha vez realiza esta
tarefa o alumno realizará as tarefas indicadas polo mestre que estaba a impartir a sesión.
O mestre que se atope na Aula de Convivencia nese momento cumprimentará unha ficha
na que se recolla o control das tarefas realizadas polo alumno, a data e hora na que se
aplicou a medida. O mestre cumprimentará tamén a folla de rexistro diario de alumnado
que acude a Aula de Convivencia.
Ademais destas medidas o Departamento de Orientación, a través do responsable da
convivencia  proveerá  de  materiais  mediante  os  que  se  traballe  o  autoncontrol,  as
relacións interpersoais, a reflexión, o respecto, o rexeitamento da violencia, a solidaridade
a empatía. Estes materiais traballaranse neste espazo cando se estime oportuno.



Nembargantes a Aula de Convivencia poderá e deberá ser empregada para realizar outro
tipo de traballos co resto do alumnado facendo dela un lugar coñecido, que funcione como
un recurso positivo do centro. Poderá destinarse a traballar diferentes aspectos referidos
á competencia social e cidadá, comunicativo-lingüística...coa fin de ofrecer un alternativa
a traballos máis académicos e estruturados.

5.Metodoloxía: entrenamento en habilidades sociais:

O procedemento de actuación a seguir dentro da Aula de Convivencia fai imprescindible e
inevitable o traballo de aspectos relativos ao entrenamento en habilidades sociais. É certo
que na maioría dos casos traballaranse aspectos referidos  ás habilidades de tipo persoal,
e  dicir  sen  contar  coa  interacción  do  grupo.  Pero  si  será  de  gran  utilidade  traballar
aspectos relativos á comunicación (expresión oral, e corporal), a resolución de conflitos e
ao control da impulsividade coa fin de mellorar as condutas que provocaron a saída do
alumno da súa aula.
O traballo sobre as habilidades sociais é unha competencia da escola xunto coa familia,
levada a cabo dun xeito coordinado e continuo. As habilidades sociais desevólvense de
xeito  directo  e  indirecto  no  proceso  de  ensino-aprendizaxe  polo  que  terán  un  papel
importante dentro das tarefas a realizar dentro da Aula de convivencia.
Como  sinalamos  con  anterioridade  as  características  da  Aula  de  Convivencia  e  o
procedemento de actuación descartan traballar certas Habilidades Sociais, nembargantes
si hai outras moitas nas que debemos  fixarnos para incidir sobre elas (en moitos casos
derívanse da propia interacción co alumno). 
Distinguimos a seguinte clasificación de habilidades a traballar na Aula de Convivencia:

-Habilidades elementais:
• Escoitar
• Iniciar unha conversa
• Manter unha conversa.
• Formular(se) unha pregunta.
• Dar as gracias.
• Facer un cumprido

-Habilidades avanzadas:
• Pedir axuda.
• Seguir instrucións.
• Desculparse.
• Convencer aos demais.

-Habilidades referidas aos sentimentos:
• Coñecer os propios sentimentos.
• Expresar os sentimentos.
• Comprender os sentimentos dos demais.



• Expresar afecto.
• Autorrecompensarse.

-Habilidades alternativas á agresión:
• Pedir permiso.
• Compartir.
• Axudar aos demais.
• Negociar.
• Empregar o autocontrol.
• Defender os dereitos.
• Evitar os problemas e as leas.

-Habilidades para afrontar o estrés:
• Formular unha queixa.
• Amosar deportividade.
• Defender a un amigo.
• Responder á persuasión.
• Responder ao fracaso.
• Responder a unha acusación.
• Facer fronte ás presións do grupo.
• Preparar unha conversa difícil.

-Habilidades de planificación:
• Discernir sobre as causas dun problema.
• Establecer un obxectivo.
• Recoller información.
• Tomar unha decisión.
• Concentrarse nunha tarefa.

 
Unha vez seleccionadas as habilidades sociais a traballar (non se traballarán sempre nin
se chegarán a traballar todas), debemos establecer unha forma de traballalas de xeito
consensuado  e  coñecido  por  todos,  que  nos  permita  dar  unha  resposta  coherente  e
compartida a problemas que teñen a mesma natureza (a priori).
No  momento  de  recepción  do  alumno  o  mestre  de  garda  fará  fincapé  en  aspectos
relativos a:

– Mirada.
– Actitude de escoita.
– Linguaxe.
– Expresión corporal.
– Empatía.

Tentando  reconducir  a  actitude  do  alumno,  no  caso  de  ser  preciso,  cara  un
comportamento asertivo, pausado carente de impulsividade e agresividade. Tentaremos
establecer unha primeira toma de contacto de xeito pausado e reflexivo deixando actuar



ao alumno de xeito  correcto  e reflexivo.  Unha vez  que o  alumno teña unha actitude
axeitada  empregaremos  a  ficha  de  compromiso  a  modo  de  guión  para  traballar
habilidades  mencionadas  con  anterioridade  (identificación  de  conflito,  búsqueda  de
alternativas, resposta  unha acusación, asunción de diferentes roles...).
Para a cumprimentación da ficha podemos seguir un esquema semellante ao plantexado
a continuación.

PASO 1 PASO 2 PASO 3 PASO 4 PASO 5 PASO 6

Q
U
E
T
R
A
B
A
L
L
A
R

Identificar a 
existencia dun 
problema. E a 
sensación de 
malestar que 
conleva.

Describir unha 
situación 
problemática

Xerar 
alternativas a un 
comportamento 
conflitivo

Anticipar 
posibles 
consecuencias 
dun 
comportamento 
determinado.

Elección  de
alternativas

Establecement
o dun 
compromiso e 
unha estratexia
de actuación.

O
B
X
E
C
T
I
V
O

Lograr que o 
alumno 
identifique 
situacións de 
interacción que
desembocan 
nun problema.

Ser capaz de 
describir de xeito 
concreto un 
problema 
derivado dunha 
interacción, 
social, dinámica 
de aula,etc.

Facer consciente
ao alumno da 
existencia de 
alternativas na 
resolución de 
conflicos.

Lograr que o 
alumno 
considere as 
consecuencias 
do acontecido e 
sexa capaz de 
poñerse na pel 
de outros.

Lograr que o 
alumno atope 
unha solución 
ao problema 
ou conflito.

Lograr a 
resolución dun 
conflito 
mediante unha 
estratexia 
previamente 
plantexada.

M
E
T
O
D
O
L
O
X
Í
A

Formulación 
de cuestións 
sobre o que 
aconteceu 
para que se 
dese a 
situación.

Reflexionar e 
reconstruir a 
orixe do 
problema.

Informar ao 
alumno sobre 
hipotéticas 
consecuencias 
derivadas da súa
actitude, 
conduta,etc.

Indicación de 
comportamentos
axeitados, 
exemplificación.

Guiar a 
reflexión e 
elección do 
alumno.

Elaboración 
dun 
compromiso de
comportamento
.



6. Recursos:

– Persoais:  mestre  de  garda (a   Aula  de Convivencia  estará  dirixida  por  un  dos
mestres  de  garda  cando  non  deban  realizar  substitucións),  responsable  da
convivencia (encargarase da atención da aula cando non haxa mestres de garda.
Encargarase  de realizar  o  seguimento  do  funcionamento  da aula  así  como de
redactar  un  informe  anual  sobre  a  convivencia  no  centro).  Mestres  titores  e
especialistas, Observatorio de Convivencia.

– Materiais: ficha de reflexión e compromiso do alumno, parte de incidencia, ficha de
control  de  tarefas  dentro  da  Aula  de  Convivencia,  ficha  de  rexistro  diario  do
alumnado  que  ingrese  na  Aula  de  Convivencia,  material  para  realizar  traballos
específicos (habilidades sociais, autocontrol,etc.).

– Organizativos: Aula de Convivencia.

7. Avaliación  .

Ao final de cada trimestre e sobre todo ao final do curso académico, avaliarase, unha vez
recollidos e analizados os datos da Aula de Convivencia, o funcionamento da mesma e
sobre  todo  a  súa  utilidade.  Realizaranse  as  modifcacións  oportunas  nos  aspectos
precisos   (procedemento  de  actuación,  fichas  a  cumprimentar,  comunicación  coas
familia,etc).
A avaliación  realizarase  a  cargo  da  Comisión  de  Convivencia  contando  co  informe
elaborado  pola  persoa  coordinadora  da  Aula  de  Convivencia,  nembargantes  todo  o
profesorado será escoitado e as súas opinións serán tidas en conta, do mesmo xeito as
conclusión da avaliación serán comunicadas a todo o profesorado.



FICHA DE REFLEXIÓN E COMPROMISO DO ALUMNADO

Nome e Apelidos:

Curso e Grupo:

Descrición do acontecido:

Que pasou e cal foi a túa reacción?

Foi a primeira vez que aconteceu?

Conseguiches algo co teu comportamento?

En que mellorou a túa situación?

Como te sentes?

Como cres que pode sentirse o mestre ou os teus compañeiros?

Que podes facer para resolver este problema e como podes actuar dende agora?

Compromiso do alumno:

Eu______________________________,_________________ comprométome a:

Data: Firma:



FICHA DE CONTROL DE TAREFAS DENTRO DA AULA DE CONVIVENCIA

DATOS DO ALUMNO:

Apelidos: Nome: Curso:

DATOS DO MESTRE QUE O ENVÍA:

Apelidos: Nome: Curso:

Materia: Data: Sesión:

Motivo que provocou o envío do alumno á Aula de Convivencia:

O mestre/a:

Ado:

TAREFAS REALIZADAS NA AULA DE CONVIVENCIA:

Cuestionario de reflexión do alumno/a:

Outras actividades:

O seu comportamento durante a realización das tarefas foi:

O/A alumno/a:

Asdo:
                 
               O/A alumno/a

O/A mestre/a:

Asdo:

            O/A mestre/a de garda



PARTE DE INCIDENCIAS
A cumprimentar polo profesor

Datos do profesor 

Apelidos: Nome:

Materia: Data:

Datos dos alumnos implicados

Apelidos: Nome: Curso:

Apelidos: Nome: Curso:

Apelidos: Nome: Curso:

Outras testemuñas

Apelidos: Nome:

Apelidos: Nome:

Feitos acaecidos

Lugar: Data: Hora:

Relato dos feitos brevemente:

Acudiu á aula de convivencia:                        SI                                 NON

Categorización:

   Desobediencia          □     
   Impide dar clase       □  
   Desconsideración        □  

      Deterioro de material       □  
       Insultos                            □  
       Berrar                               □  

          Ameazas                     □  
          Agresión                      □  
         Outros: especificar      □  

Acudiu á aula de convivencia:

SI  □                                          NON  □  

A cumprimentar polo xefe de estudos ou titor

Comunicación escrita ao pai/nai/titor legal (subliñar o que proceda)

Data: Data recibín:

Chamada telefónica ao pai /nai /titor legal (subliñar o que proceda)

Data: Hora: Teléfono:

Data: Hora: Teléfono:

Cita co pai/nai/titor legal (subliñar o que proceda)

Datos da entrevista:



FICHA DE REXISTRO DIARIO DE ALUMNOS ENVIADOS Á AULA DE
CONVIVENCIA

Alumno Grupo Mestre/a que o envía Motivos Mestre/a de garda
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