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Este documento intégrase no PEC e resulta coherente coas súas directrices. 
Ten en conta propostas do claustro. 
Foi elaborado polo equipo directivo e informado polo consello escolar. 

O plan de convivencia do centro é o documento no cal se articula a convivencia escolar, que garante 
unha educación no exercicio dos dereitos e das liberdades dentro dos principios democráticos de 
convivencia, así como na prevención de conflitos e na súa resolución pacífica. 
A concreción anual do mesmo incluirase na PXA.  
 
As normas de organización e funcionamento do centro incluirán as normas de convivencia que 
garanten o cumprimento do plan de convivencia. Recollerán, ademais, a organización dos espazos e 
dos tempos, así como a distribución dos recursos, para favorecer unha convivencia positiva no 
centro educativo. 
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1. ANÁLISE DA SITUACIÓN, PARTINDO DUN DIAGNÓSTICO PREVIO DA 

SITUACIÓN DA CONVIVENCIA NO CENTRO. 
a. Características do centro e do seu contorno que contextualizan a intervención 

educativa. 

 

O C.E.I.P. do Carballal é de titularidade pública. O seu ensino é gratuíto, correndo a cargo 

da Consellería de Educación o seu financiamento. 

O Concello de Marín asume os custos de conservación, luz e auga e de conserxaría e 

limpeza. 

 

 

Os datos completos do centro son: 

 

C.E.I.P. do Carballal   Código do Centro: 36004472 

Rúa Viñas Brancas s/n   Teléfono: 886 151 357 Fax: 886 151 359   

36915 Marín-Pontevedra   Correo: ceip.carballal@edu.xunta.es 

 

O C.E.I.P. do Carballal está ubicado no lugar de Viñas Brancas, pertencente á parroquia de 

San Xulián, nas inmediacións da vila de Marín. Escolariza á poboación dun extenso distrito 

que abrangue unha grande parte do rural municipal, comezando por Estribela (Concello de 

Pontevedra), ata a localidade de Pastoriza, na parroquia de Sta. María de Ardán. Recibe 

alumnado de zonas dispersas, que usa o transporte escolar diariamente (o 60 % do 

alumnado total, aproximadamente), polo que o seu alumnado ten certas dificultades para 

beneficiarse dos servizos e ofertas socioculturais do Concello. 

O C.E.I.P. do Carballal, escolariza alumnado de Educación Infantil (liña 1) e Primaria (liña 

2). Ten adscrita a E.E.I. Virxe do Carme e, asemade está adscrito ao  I.E.S. “Mestre 

Landín”.  

A condición socio-económica das familias é, en xeral, media, con tendencia media-baixa 

(ISEC medio ou medio-baixo). 

Existe unha porcentaxe de familias onde os pais traballan no sector pesqueiro, o que fai 

que as nais asuman o dobre papel nai/pai, que algunhas veces pode xerar problemas que 
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se reflicten no campo educativo. Nos últimos anos detectouse un aumento no número de 

familias monoparentais.   

Existe alumnado de etnia xitana de orixe portugués  e de orixe inmigrante, sobre todo de 

Marrocos. Tamén hai diferenzas nas crenzas relixiosas, xa que hai familias católicas, 

evanxélicas e musulmáns. 

Co alumnado procedente do estranxeiro o problema inicial máis importante é o 

descoñecemento do español e/ou do galego.  

 

b. Aspectos da xestión e organización do centro que inflúen na convivencia. 

 

Un dos aspectos que inflúe de forma importante na xestión da convivencia escolar é a 

existencia de Servizos Complementarios, xa que o alumnado, nalgunhas ocasións, 

interpreta que “non forman parte da escola” e actúa de xeito distinto durante as actividades 

lectivas e durante o transcurso destes servizos (transporte escolar, madruga e comedor), 

producíndose máis casos de condutas contrarias á norma nestes últimos. 

 

Para mellorar o tratamento destes casos é imprescindible a colaboración do persoal que os 

atende, que deberá coñecer tanto as NOF como este Plan, para poder informar, con 

rexistro documental e adecuadamente das condutas contrarias á norma. 

Asemade deberemos realizar un traballo de interiorización co alumnado e coas familias de 

que os Servizos complementarios forman parte do ámbito escolar e polo tanto son de 

aplicación neles as mesmas normas que no resto das actividades do centro. 

 

 

c. Estado das relacións e da participación na vida do centro por parte do profesorado, do 

alumnado, das familias e do persoal de administración e servizos e de atención 

educativa complementaria, así como doutras institucións e entidades do contorno. 

Profesorado: 

A maioría do profesorado do centro ten destino definitivo, o que fai que a composición do 

claustro sexa bastante estable. Existe unha boa disposición para participar nas iniciativas 

que se propoñen, como demostra a nosa participación en distintos programas, tanto da 
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Consellería de Educación como doutras institucións, o que supón un claro interese pola 

mellora da competencia profesional.  

 

Alumnado: 

En xeral podemos dicir que o alumnado participa de forma activa na vida do centro, 

implicándose nas actividades, tanto de aula como comúns.  

 

En canto á convivencia se refire, sempre que é posible, pídese a súa participación para 

resolver os conflitos: 

En primeiro lugar, solicítase que explique coas súas palabras en que consistiu o conflito 

(persoas implicadas, feitos, lugar,...) para o que se utiliza unha folla de rexistro (se o/a 

alumno/a non sabe escribir, a realiza verbalmente e o mestre/a, escribe o que di), xa que a 

experiencia nos indica que este recurso ten as seguintes vantaxes: 

- Mellora a estrutura do discurso. 

- Facilita a reflexión sobre os feitos. 

- Facilita a autoavaliación. 

- Impide que os/as implicados/as comecen a interromperse, contradicirse, 

etc. 

 

En segundo lugar, dáse lectura aos rexistros para realizar as aclaracións oportunas. A 

experiencia amósanos que, xa neste punto, o propio alumnado detecta nalgúns casos, que 

o conflito non foi tal e pode resolverse co diálogo. 
 

Familias: 

Ao contar con servizo de transporte escolar o contacto e comunicación entre os distintos 

sectores da comunidade educativa non sempre pode ser fluído.  

 

Habería tres “clases” de familias: 

- Familias que teñen unha comunicación periódica co centro (titorías) a solicitude propia. 

- Familias que teñen comunicación co centro (titorías) so cando son citados polo titor/a. 

- Familias coas que é difícil ter comunicación. 

Podemos dicir que, no noso centro, os dous primeiros grupos conforman unha amplísima 

maioría, sendo residual o último. 
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Persoal non docente: 

Dentro do noso cadro de persoal, contamos tamén con persoal administrativo, auxiliar, 

limpeza e conserxería, todo el comprometido co proxecto educativo do centro e que 

colabora de forma activa nas propostas realizadas. 

 

ANPA: 

A Asociación de Nais e Pais colabora e participa de xeito notable nas iniciativas e vida do 

centro. Xestiona o servizo de comedor escolar, organiza as actividades extraescolares das 

tardes realizando unha variada oferta  das mesmas e realiza actividades lúdicas para a 

comunidade educativa, fóra do horario escolar. 

 

Entidades da contorna: 

- En xeral o Concello amósase aberto a todas as propostas que se lle realizan dende o 

centro (de carácter organizativo, administrativo e incluso docente, xa que, por exemplo, 

sen a súa colaboración sería imposible manter como materia de libre configuración do 

centro o Reforzo e Afondamento de E.F. de 6º). Excepción a esta colaboración é o 

servizo da Biblioteca Pública. 

- A colaboración cos Servizos Sociais, tamén é constante, realizándose reunións 

periódicas para seguimento do alumnado. 

- A colaboración cos Servizos de Saúde, aínda que tamén é asidua, pode ser mellorable, 

xa que, nalgúns casos, os servizos de atención médica “non entenden” da necesidade 

de realizar determinados informes solicitados dende o centro. 

- A colaboración coa EEI Nosa Sra. Do Carme (centro adscrito) subscríbese unicamente 

as cuestións fundamentais (documentación, matrícula,...) e é susceptible de mellorar. 

- Pola contra, a colaboración co IES Mestre Landín (centro adscrito) é profunda e 

abrangue varios ámbitos (Orientación, actividades compartidas, intercambio de 

información sobre alumnado, etc)  

 

d. Conflitividade detectada no centro, indicando o tipo e número de conflitos que se 

producen e os sectores implicados nestes. 

A situación actual de convivencia no centro pode cualificarse de aceptable. O centro acolle 

alumnado inmigrante de diferentes países e etnias e pode presentar, ás veces, un certo 

grao de dificultade porque xorden problemas de interrelación.  
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Algunhas veces a tendencia deste alumnado é a de formar grupos entre eles, o que non 

facilita a súa integración; poderiamos cualificar estes casos como de desadaptación e 

provocan certo grao de agresividade que, ao estar controlado no centro, non require máis 

que prestarlle a debida atención. Aínda que é impredicible a frecuencia con que xorde a 

conflitividade por esta causa, adoita ser maior no primeiro trimestre. 

Ás veces tamén se producen conflitos de índole sexista debidos, so nalgúns casos, ao 

diferente tratamento que se lles da ás mulleres nas culturas de procedencia do alumnado 

inmigrante. 

 

En xeral os tipos de conflitos máis frecuentes son: 

 Disrupcións nas aulas: falar a destempo, interrupcións fóra de contexto, falar cos 

compañeiros/as 

 Distraccións e falta de atención 

 Esquecemento do material para o desenvolvemento da clase 

 Perda de respecto entre iguais e/ou a menores (sobre todo nos recreos, nas entradas e 

saídas e nos traxectos do transporte escolar) 

 Non acatamento das ordes educativas 

 

As causas adoitan ser: 

 Falta de motivación 

 Chamadas de atención por motivos socio-afectivos 

 Dificultades de aprendizaxe 

 Falta de colaboración e/ou implicación por parte das familias 

 Impulsividade e pouca reflexión 

 Falta dun referente de autoridade 

 Diferenzas  culturais 

 

e. Actuacións desenvolvidas no ámbito da convivencia e efectividade destas. 

Segundo viñan formuladas no anterior Plan de convivencia: 

 
OBXECTIV ACTUACIÓNS RESPONSABLE RECURSOS TEMPOR. AVAL. (*) 

 
Elaboración 
e aprobación 
do plan de 
convivencia 

 
-Reunións de 
traballo 
-Reunións da CCP 
-Sesións de 
claustro 

 
-Equipo directivo 
-Claustro 
-Consello Escolar 

-RD 732/95 
-RRI 
-Materiais do 
portal educativo 

Cursos 09/10 
e 10/11 

5 
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OBXECTIV ACTUACIÓNS RESPONSABLE RECURSOS TEMPOR. AVAL. (*) 

-Consello Escolar 
 
Posta en 
marcha 

-Reunións de 
traballo dos 
coordinadores e 
titores 
-Intercambio de 
información sobre o 
alumnado entre o 
titor/a anterior e o 
actual 

 
-Equipo directivo 
-Coordinadores 
de ciclo 
-Titores/as 

 
-Plan de 
acollida 
-Expedientes e 
informes do 
alumnado 

Curso 10/11 

5 

 
Dar a 
coñecer o 
Plan ao 
alumnado 

 
-Coñecemento das 
normas que van 
rexir no centro 

 
-Equipo directivo 
-Titores 

 
-RRI 
-Plan de 
Convivencia 

Curso 10/11 

4 

 
Dar a 
coñecer o 
Plan ás 
familias 

 
-Coñecemento das 
normas que van 
rexir no centro 

 
-Equipo directivo 
-Titores 

 
-RRI 
-Plan de 
Convivencia 

Curso 10/11 

4 

 
Concienciar 
ás familias   

 
-Reunións 
informativas 
pais/nais e 
titores/as 

 
-Titores/as 
-Claustro 
-Equipo directivo 
-DO 

 
-RRI 
-Calendario 
escolar 
-Circulares 
-PAT 

Todos os 
cursos dende 
aprobación 3 

 
Concienciar 
ao alumnado 

-Titorías 
-Análise co 
alumnado da 
calquera incidencia 
que afecte á 
convivencia 
-Obradoiros 
-Celebracións 

 
-Titores/as 
-Pais/nais 
-Equipo directivo 
-DO 
-Claustro 

 
-RRI 
-Plan de 
convivencia 
-PAT 
-Películas 
-Xogos 
-Outros 

Todos os 
cursos dende 
aprobación 

4 

 
Potenciar 
condutas 
positivas 

-Celebración do día 
da Paz 
-Celebración día da 
muller traballadora 
-Outras 

 
Claustro 

-Material 
escolar 
-Dependencias 
do centro 
-Outros 

Todos os 
cursos dende 
aprobación 4 

 
Favorecer 
unha relación 
positiva 
escola/familia 

 
-Reunións cos 
pais/nais 
-Enquisas 

 
Comunidade 
educativa 

 
-Enquisas 
-Circulares 

Todos os 
cursos dende 
aprobación 3 

 
Favorecer o 
contacto do 
alumnado de 
distintos 
cursos 

-Sesións de teatro, 
películas, 
charlas,... 
-Saídas escolares 
-Actividades 
conxuntas no 
centro 

 
Claustro 

 
-Material 
escolar 
-Dependencias 
do centro 
-Outros 

Todos os 
cursos dende 
aprobación 

5 

 
Aprender 
estratexias 
de resolución 
de conflictos 

 
PAT 

 
Claustro 

 
PAT 

Todos os 
cursos dende 
aprobación 3 

 
Actuacións 
coordinadas 
do 
profesorado 

-Toma de decisións 
conxuntas 
-Actuacións sgún o 
acordado 

 
-Claustro 
-DO e CCP 
-Equipos 
Docentes 

 
-RRI 
-PAT 
-Plan de 
convivencia 

Todos os 
cursos dende 
aprobación 

4 

CEIP do
 C

arb
all

al



PLAN DE CONVIVENCIA PÁXINA 10 DE 56 CEIP DO CARBALLAL 

 

OBXECTIV ACTUACIÓNS RESPONSABLE RECURSOS TEMPOR. AVAL. (*) 

 
-Detectar 
situacións de 
acoso 
escolar 

-Observación 
-Entrevistas co 
alumno/a e a súa 
familia 
-Reunións cos 
traballadores 
municipais de SS 

 
Comunidade 
educativa  

 
-RRI e PAT 
-Plan de 
convivencia 
-Enquisas 
-Servicios 
Sociais 

Todos os 
cursos dende 
aprobación 

4 

 
-Detectar 
situacións de 
maltrato 
infantil 

-Observación 
-Entrevistas co 
alumno/a e a súa 
familia 
-Reunións cos 
traballadores 
municipais de SS 

 
Comunidade 
educativa  

 
-RRI e PAT 
-Plan de 
convivencia 
-Enquisas 
-Servicios 
Sociais 

Todos os 
cursos dende 
aprobación 

5 

 
-Detectar 
situacións de 
violencia 
sexista 

-Observación 
-Entrevistas co 
alumno/a e a súa 
familia 
-Reunións cos 
traballadores 
municipais de SS 

 
Comunidade 
educativa  

 
-RRI e PAT 
-Plan de 
convivencia 
-Enquisas 
-Servicios 
Sociais 

Todos os 
cursos dende 
aprobación 

- 

-Mellorar o 
clima xeral 
de 
convivencia 

Participación na 
actuación “Mellora 
da convivencia” 
dos Programas-
contrato, durante 
os cursos  

Equipo directivo 
Claustro 

Financiación da 
Consellería 

cursos 

5 

 
* 1: Nada efectiva 2: Pouco efectiva  3: Efectiva 4: Bastante efectiva  5: Moi efectiva 

 

Propostas do claustro: 

Continuar favorecendo a realización de actividades conxuntas entre o alumnado de 

distintos grupos, xa que a experiencia indícanos que mellora a convivencia. 

Estudar a posibilidade de realizar accións de humanización do patio escolar. 

Valorar a posibilidade de crear un “Quiosco de xogos” no recreo, co obxectivo de 

diversificar as actividades de lecer. 

Valorar a realización de actividades extraescolares (excursións de máis dun día) no 

primeiro trimestre, xa que favorecen o coñecemento mutuo entre o alumnado e o 

profesorado, a tolerancia, a convivencia e a cohesión grupal. 

 

2. OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DERIVADOS DA ANÁLISE PREVIA. 

XERAIS ESPECÍFICOS 

Facilitarlles aos órganos de goberno 

e ao profesorado instrumentos e 

recursos en relación coa promoción 

da cultura de paz, a prevención da 

1. Acadar a formación precisa para 

afrontar debidamente a prevención e 

resolución de conflitos, promovendo a 

formación permanente do profesorado en 
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violencia e a mellora da convivencia 

no centro. 

temas relacionados coa convivencia. 

 

2. Recoller nas NOF accións ou propostas de 

mellora da convivencia nos distintos espazos 

do centro, así como nos momentos de maior 

actividade (entradas, saídas, cambios de 

clase, recreos etc.). 

 

3. Manter unha liña común na prevención, 

tratamento e resolución de conflitos. 

 

4. Elaborar un Programa de adquisición de 

habilidades e competencias sociais para o 

alumnado, a xestión pacífica de conflitos, a 

dinámica de grupos, e o traballo cooperativo 

Concienciar e sensibilizar a 

comunidade educativa sobre a 

importancia dunha axeitada 

convivencia escolar e sobre os 

procedementos para mellorala. 

1. Dar información clara ás familias sobre as 

NOF, o Plan de convivencia e sobre as 

actuacións realizadas para mellorala. 

 

2. Implicar ás familias no desenvolvemento 

dunha boa convivencia escolar, incidindo nos 

Servizos complementarios. 

 

3. Sistematizar as actuacións en materia de 

convivencia que se desenvolven no centro. 

Fomentar os valores, as actitudes e 

as prácticas que permitan mellorar o 

grao de aceptación e cumprimento 

das normas. 

1. Elaborar de forma consensuada co 

alumnado, as normas de convivencia da aula. 

 

2. Fomentar a colaboración das familias nas 

actividades do centro, como medio de mellor 

coñecemento mutuo e de mellora da 

convivencia. 

Facilitar a prevención, detección, 1. Desenvolver as habilidades de 
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tratamento, seguimento, xestión e 

resolución dos conflitos e aprender 

a utilizalos como fonte de 

experiencia e aprendizaxe. 

comunicación do alumnado ante os conflitos. 

 

2. Involucrar ao alumnado na xestión e 

resolución pacífica dos conflitos propios ou 

dos compañeiros/as 

 

3. Utilizar o traballo en grupo e o traballo 

cooperativo como metodoloxías nas que se 

potencia o respecto e a solidariedade entre o 

alumnado. 

Facilitar a prevención, detección e 

eliminación de todas as 

manifestacións de violencia, 

especialmente do acoso escolar, da 

violencia de xénero e das actitudes 

e comportamentos xenófobos e 

racistas. 

1. Elaborar protocolos de notificación e 

actuación ante distintas situación contrarias á 

convivencia (disrupción, violencia de xénero, 

agresións verbais, acoso escolar...). 

 

2. Inculcar ao alumnado e ás familias que o 

desenvolvemento dos dereitos propios 

acompáñase do respecto aos dos demais e 

ao cumprimento dos deberes. 

 

3. Desenvolver un uso respectuoso da fala en 

todos os ámbitos e con todas as persoas. 

Avanzar  no respecto á diversidade 

e no fomento da igualdade entre 

homes e mulleres. Previr a 

aparición de situacións de maltrato 

e violencia, tanto dentro como fóra 

do centro. 

1. Deseñar e realizar actividades para 

fomentar a igualdade de xénero. 

 

2. Avanzar na utilización dunha linguaxe non 

sexista. 

Contribuír desde o ámbito da 

convivencia á adquisición das 

competencias básicas, 

particularmente das competencias 

social e cidadá e para a autonomía 

1. Deseñar e levar a cabo actividades de 

fomento do uso asertivo da comunicación, 

(por exemplo a coavaliación) CEIP do
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e iniciativa persoal. 

Fomentar e facilitar a participación, 

a comunicación e a cooperación 

das familias no mantemento da 

convivencia nos centros docentes. 

1. Ter en conta  as propostas de mellora da 

convivencia desde a perspectiva dos 

diferentes compoñentes da comunidade 

escolar (alumnado, profesorado, familias e 

persoal de administración e servizos). 

Establecer, incrementar e 

consolidar as relacións con 

entidades e institucións do contorno 

que contribúan a unha convivencia 

de calidade que potencie os 

dereitos e liberdades fundamentais. 

1. Establecer as liñas básicas de colaboración 

e comunicación con outras institucións que 

contribúan á mellora da convivencia no 

centro. 

 

 

 

3. ACTUACIÓNS, MEDIDAS OU PROGRAMAS QUE SE VAN A DESENVOLVER 

PARA FAVORECER A CONVIVENCIA INCLUÍNDO MEDIDAS PREVENTIVAS E 

DE SENSIBILIZACIÓN E ACTUACIÓNS ORGANIZATIVAS, CURRICULARES E 

DE COORDINACIÓN, ENTRE OUTRAS. 
 

3.1. Actuacións preventivas, reeducadoras e correctoras  

 

Para mellorar a prevención dos problemas de convivencia proponse: 

- Desenvolver estratexias para a detección temperá das condicións que podan 

desembocar en conflitos. (ex. Participación no Proxecto ELISA). 

- Desenvolver entre todos os membros da comunidade escolar unha “cultura da 

prevención”: A mellor estratexia é a prevención; non hai mellor solución a un problema 

que evitar que chegue a producirse. 

- Xeneralizar a interiorización da importancia das normas na organización social. 

- Promover a participación do alumnado e das familias na revisión das nosas normas. 

 

PREVENTIVAS E REEDUCADORAS: 

Segundo o PAT e o Plan de acollida, podemos definir as seguintes actuacións preventivas 

e/ou reeducadoras: 
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ACTIVIDADES 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

RECURSOS E RESPONSABLES 

Para o alumnado 

Actividades de acollida ao alumnado 

novo, e nos cambios de ciclo ou 

etapa: 

 Flexibilización dos primeiros días 

dos alumnos de tres anos. 

 Establecemento de normas de 

funcionamento na clase. 

 Presentación de horarios. 

 

 

 

SETEMBRO 

Plan de adaptación dos alumnos 

de 3 anos. 

Horarios de clase. 

NOF 

Plan de Convivencia 

Titores/as 

Integración de novo alumnado no 

grupo (repetidores, alumnos de novo 

ingreso...) 

 

SETEMBRO 

Xogos de presentación, 

afeccións. 

Titores/as 

Solicitude de intervención ou 

asesoramento do DO para os casos 

que o requiran. 

 

AO LONGO DO 

CURSO 

 

Modelo de solicitude 

Titores/as  

DO 

Recollida de información sobre temas 

de interese para os alumnos, e 

posibilidade de realización dalgunha 

das súas propostas. 

 

AO LONGO DO 

CURSO 

 

Asembleas de clase. 

Titores/as 

Titorías grupais da clase  

proporcionando  actividades para 

desenvolver nas titorías do centro 

enfocadas á mellora das habilidades 

sociais 

 

 

AO LONGO DO 

CURSO 

Técnicas de relaxación e control 

do estrés, adestramento en 

habilidades sociais (capacidade 

para facer amigos, integrarse en 

actividades de grupo, ser 

asertivos, expresar as propias 

opinións...), mellora do 

autoconcepto e da autoestima… 

Titores/as 
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Participación nas actividades do Plan 

Director. 

 

 

AO LONGO DO 

CURSO 

Os previstos no Plan 

Equipo directivo 

Para o profesorado 

Transmisión de información a todo o 

profesorado que incide no grupo, 

recollendo as opinións e propostas 

dos mesmos.  

 

AO LONGO DO 

CURSO 

Reunións. 

Xuntanzas trimestrais. 

Xuntanzas de paso de ciclo 

Claustro 

 

Coordinación de actividades que 

fomenten a convivencia. 

 

AO LONGO DO 

CURSO 

Celebracións, excursións, 

obradoiros, que están reflectidos 

na P.X.A. 

Plan de convivencia 

Equipos de C. docente 

Desenvolvemento dunha autoestima 

positiva. 

 

 

AO LONGO DO 

CURSO 

Elaboración de actividades, xogos 

cooperativos para tal fin. 

Plan de convivencia 

Profesorado 

Actividades para desenvolver á 

mellora das habilidades sociais. 

 DO 

Profesorado 

 

Para as familias 

Xuntanza xeral de inicio de curso 

coas familias  

 

SETEMBRO 

OUTUBRO 

Guión xeral para a xuntanza, 

elaborado nos ciclos. 

Información NOF e Plan de 

convivencia 

Equipo directivo 

Titores/as 

Entrevistas persoais individuais. 

Información periódica sobre a 

conduta e rendemento académico 

dos seus fillos. 

 

AO LONGO DO 

CURSO (no horario 

de atención a pais) 

Documentos de titoría CEIP do
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Solicitude de colaboración e 

participación nas actividades 

organizadas. 

 

AO LONGO DO 

CURSO 

Tokapp 

Notas informativas 

Axenda 

Equipo directivo 

Profesorado 

 

Información sobre normas de 

conducta que favorecen a adquisición 

de hábitos e técnicas de estudio. 

 

AO LONGO DO 

CURSO 

Xuntanza xeral de inicio de curso. 

NOF e Plan de convivencia 

Equipo directivo 

Titores/as 

 

i. Actividades do plan de acollida.  

As actividades de acollida teñen como finalidade facilitar o proceso de escolarización, a 

adaptación e a integración do alumnado de novo ingreso no centro ao entorno escolar. Para 

o alumnado de educación infantil que se incorpora ao sistema educativo existe un Plan de 

Acollida específico. Para o restante alumnado que se incorpore ao centro as actuacións a 

realizar terán como obxectivos: 

- Axudar ao alumnado a integrarse plenamente no centro. 

- Favorecer no centro un clima de convivencia, respecto e tolerancia. 

Actuación  Responsable  

Establecer o primeiro contacto coa familia para facilitarlles información 

sobre o sistema educativo e coñecer o centro. 

Traslado de información ao profesorado que atenda ao/a alumno/a. 

Apoio e colaboración en cuestións sociofamiliares. 

Equipo 

Directivo 

Asesoramento sobre as actuacións e decisións de carácter pedagóxico DO 

Coa familia: 

Solicitar a información necesaria sobre o/a alumno/a. 

Facilitar a información que necesite. 

Establecer pautas para un contacto constante e frecuente co centro. 

Titor/a 

Co resto do profesorado: 

Traslado de información. 

Titor/a 
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Co alumno/a: 

Recibilo/a. 

Aceptar o proceso coñecido como "etapa silenciosa" pola que pasan 

moitos alumnos/as que se ven inmersos neste proceso. 

Realizar a avaliación inicial. 

Determinar o seu nivel de competencia lingüística no caso de alumnado 

procedente do estranxeiro ou doutra comunidade autónoma. 

Servir de enlace co profesorado e os/as compañeiros/as. 

Amosar o centro, normas, pautas de comportamento, de traballo. 

Facer participar activamente ao alumno/a en aqueles aspectos nos que 

sexa competente. 

Adaptar a resposta educativa ás necesidades do alumno (solicitando a 

colaboración necesaria). 

Titor/a 

Co grupo: 

Informar ao grupo sobre o novo compañeiro/a de forma que comece o 

proceso de aceptación. De proceder do estranxeiro: do seu país de orixe, 

a lingua que fala, das posibles pautas culturais diferentes das nosas, 

explicándoas no seu contexto. 

Organizar actividades que faciliten a súa integración escolar e afectiva. 

Seguimento do proceso de integración (detección de dificultades/ tarefas 

de corrección). 

Abordar de xeito inmediato situacións de rexeitamento, xenofobia ou 

discriminación que poidan darse. 

Titor/a 

Proporcionar un trato afectuoso. 

 Aportar información ao/á titor/a. 

Explicación de pautas e normas da materia. 

Profesorado 

 

 Algúns recursos que nos poden axudar son: 

- Dinámicas de presentación do novo alumno por parte do titor/a e xogos que favorezan o 

coñecemento entre os alumnos (Actividades do ámbito A do traballo cooperativo); 
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Xogos: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-

tic/21001296/myscrapbook/bookcontents.php?action=&section=16&page=1&viewis=&id 

- Elaboración de murais para coñecer o país de orixe, de ser o caso, e explicación das 

outras culturas presentes na aula.  

- Explicación das NOF, do Plan de Convivencia e elaboración das Normas de aula(cando 

a incorporación se realiza ao comezo do curso. En caso contrario, explicación) 

 

ii. Actividades que incorporen aspectos que supoñan a incorporación de aspectos 
relacionados co autoconcepto, a autoestima e a educación afectivo - sexual.  

 

A acción titorial constitúe o marco indispensable e necesario para establecer unhas boas 

bases para a convivencia. A capacidade do/a titor/a para canalizar e resolver os problemas 

relacionais, así como para crear un clima afectivo e integrador na aula, representa o factor 

máis influinte na configuración das relacións persoais  

A organización da aula, as estratexias de comunicación, o axuste curricular, as normas de 

aula e as rutinas que o/a titor/a utiliza no desempeño das súas tarefas son os elementos 

que van determinar substancialmente o proceso da convivencia no centro. 

 

Medidas de mellora no grupo-clase: 

Deben ser un referente metodolóxico unificado e xeneralizado para todo o 

profesorado co fin de evitar mensaxes incoherentes ou contraditorios: 

- Fomentar a aprendizaxe cooperativa. 

- Reparto equilibrado de responsabilidades e tarefas entre o alumnado. 

- Favorecer a autoestima cando se detecten situacións de infravaloración. 

- Crear un clima de confianza aceptando as suxestións dos nenos/as. 

- Rexeitar as actividades grupais discriminatorias, fomentando o compañeirismo. 

- Establecer normas claras de funcionamento na aula cunha formulación positiva. 

- Fomentar a participación en tarefas e responsabilidades do centro. 

- Realizar actividades transversais ás materias referidas a: relacións no grupo, fomento 

da amizade, educación para a cultura de paz, igualdade e non discriminación. Todo o 
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profesorado que imparte clase nun grupo deberá traballar estas cuestións de forma 

transversal dentro da/s súa/s área/s. 

 

Propoñemos, como mellor forma de facelo, realizar actividades lúdicas, coa utilización de 

contos, dramatizacións, etc.  

A biblioteca escolar será unha fonte de recursos a través dos contos. E na rede poderemos 

atopar recursos para elo, dos que reflectimos algúns: 

Educación INFANTIL: 

https://buenostratos.larioja.org/ 

 

PRIMARIA: 

http://diversidad.murciaeduca.es/publicaciones/coopera/index.php 

 

https://www.educacion.navarra.es/web/dpto/educacion-en-valores/asesoria-para-la-

convivencia/profesorado/actividades-de-tutoria 

 

Ademais: 

- Caixa de suxestións e queixas:   

O alumnado pode depositar información que sirva para canalizar as súas suxestións, 

inquedanzas, problemas, queixas ou observacións en xeral. Deberá traballarse na 

titoría as características deste recurso para que se use de forma rigorosa e as 

informacións, suxestións, queixas... que se introduzan sexan: 

o Transcendentes. 

o Confidenciais. 

o De carácter informativo, preventivo, consultivo. 

A información recollida trasladarase aos/ás responsables vinculados coa mesma para 

resolver ou realizar actuacións de mellora. 

 

iii. Actividades dirixidas á sensibilización da comunidade educativa na igualdade entre 
homes e mulleres para previr posibles situacións de violencia de xénero. 
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Igual que no punto anterior, todo o profesorado que imparte clase nun grupo deberá 

traballar estas cuestións de forma transversal dentro da/s súa/s área/s. 

A biblioteca escolar será unha fonte de recursos a través dos contos. E na rede poderemos 

atopar recursos para elo, dos que reflectimos algúns: 

http://www.aulaviolenciadegeneroenlocal.es/consejosescolares/archivos/La_educacion_sex

ual_de_la_primera_infancia_Guia_para_madres_padres_y_profesorado_de_EI.pdf 

 

https://www.saposyprincesas.com/ocio-en-casa/juegos-para-ninos/juegos-de-igualdad-

infancia/ 

 

https://www.orientacionandujar.es/2013/03/05/recopilacion-de-materiales-para-trabajar-la-

coeducacion-8-de-marzo-todas-las-etapas/ 

 

http://www.educarenigualdad.org/sea-oras-maestras-y-sea-ores-maestros-130-propuestas-

para-la-coeducacion 

 

http://www.educandoenigualdad.com/gl/ 

http://coeducando.educacion.navarra.es/wp-content/uploads/2011/10/273_juguemos-

pdf.pdf 

http://apuntateuna.es/juegos-igualdad/ 

 

http://www.surt.org/maletaintercultural/pdf/M1_Dinamicas.pdf 

 

https://www.orientacionandujar.es/2013/03/05/recopilacion-de-materiales-para-trabajar-la-

coeducacion-8-de-marzo-todas-las-etapas/ 

 

Accións dirixidas á comunidade escolar: 

- Uso dunha linguaxe non sexista, no que se visualice o xénero feminino. Os escritos 

e documentos dirixidos desde o centro así como desde a ANPA terán en conta este 

aspecto.  
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- Sensibilizar e concienciar ás alumnas no interese polo coñecemento científico-

tecnolóxico.  

- Realización de actividades de divulgación e/ou formación (charlas, obradoiros, etc.) 

sobre coeducación e dirixidas á comunidade educativa. 

 

Accións no centro: 

- Reparto equilibrado de tarefas e responsabilidades entre o alumnado de ambos 

sexos.  

- Igualdade de trato entre o alumnado en todos os aspectos educativos (curriculares, 

organizativos, metodolóxicos, etc.)  

- Criterios de selección de textos e materiais curriculares que contemplen un 

tratamento equilibrado de xénero que non sexa sexista (linguaxe, roles, imaxes, 

currículo oculto, etc.).  

- Censurar os comportamentos e actitudes relacionais entre o alumnado que non 

sexan igualitarios.  

- Romper desde a aula os estereotipos sexistas.  

 

iv. Actividades dirixidas á sensibilización da comunidade educativa na non 
discriminación por razón de raza, sexo, procedencia e condición persoal ou social.  

Cando o alumnado se incorpora á etapa de Educación infantil, xa trae unha certa 

experiencia socializadora e unha identidade cultural. Ás veces xa se poden detectar casos 

dun certo rexeitamento cultural e/ou étnico, social, etc, polo que é imprescindible comezar o 

traballo integrador nesta etapa. 

As crenzas da súa familia son o seu modelo a seguir. De familias con prexuízos sairán 

nenos e nenas con prexuízos. Non será necesario para elo que se amosen de forma 

directa ou explícita, o neno ou nena observa todo o que pasa ao seu redor e é 

especialmente sensible á linguaxe corporal.  

O/A mestre/a realiza esta mesma función de referencia. O seu papel será polo tanto 

fundamental para cambiar, ou mellor previr, esas condutas. Algúns recursos na rede son: 

https://www.orientacionandujar.es/2014/11/16/material-manipulativo-para-trabajar-la-

discriminacion-en-educacion-infantil-y-especial/ 
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https://es.slideshare.net/InmaSantos/dinmicas-jugar-creando-igualdad-materiales-para-

fomentar-el-juego-en-igualdad-y-el-consumo-responsable 

 

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001373/137336s.pdf 

 

http://www.cuadernointercultural.com/dinamicas-y-juegos/interculturalida/ 

 

https://recursosdidactics.files.wordpress.com/2007/10/integracion-exclusion-rechazo-

prejuicios.pdf 

 

https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/cortometrajes-abordar-igualdad-no-

discriminacion/61739.html 

 

v. Programa de adquisición de habilidades e competencias sociais para o alumnado, a 
xestión pacífica de conflitos, a dinámica de grupos, e o traballo cooperativo  

As habilidades e competencias sociais son un conxunto de hábitos ou estilos (que inclúen 

comportamentos, pensamentos e emocións) entre os que están: 

Asertividade, empatía, saber escoitar, definir un problema, avaliación de solucións, 

negociación, capacidade de desculpa. 

Para a elaboración do plan por parte do DO, propoñemos: 

Obxectivos do Plan: 

1. Mellorar o autoconcepto do alumnado. 

2. Desenvolver actitudes positivas e de responsabilidade persoal.  

3. Dialogar e traballar en situacións de interacción entre iguais, utilizando as normas 

sociais básicas.  

4. Tolerar, respectar e valorar as diferenzas individuais.  

5. Valorar a cooperación por enriba da competición ou o individualismo, para 

resolver problemas e como forma de traballo habitual.  

6. Mellorar a capacidade para tomar decisións importantes, baseadas na reflexión e 

na crítica e identificando os influxos que poden afectar as súas decisións. 

Contidos: 

CEIP do
 C

arb
all

al

https://es.slideshare.net/InmaSantos/dinmicas-jugar-creando-igualdad-materiales-para-fomentar-el-juego-en-igualdad-y-el-consumo-responsable
https://es.slideshare.net/InmaSantos/dinmicas-jugar-creando-igualdad-materiales-para-fomentar-el-juego-en-igualdad-y-el-consumo-responsable
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001373/137336s.pdf
http://www.cuadernointercultural.com/dinamicas-y-juegos/interculturalida/
https://recursosdidactics.files.wordpress.com/2007/10/integracion-exclusion-rechazo-prejuicios.pdf
https://recursosdidactics.files.wordpress.com/2007/10/integracion-exclusion-rechazo-prejuicios.pdf
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/cortometrajes-abordar-igualdad-no-discriminacion/61739.html
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/cortometrajes-abordar-igualdad-no-discriminacion/61739.html
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1.1. Os sentimentos. O recoñecemento das emocións nun mesmo. O manexo das 

emocións: o autocontrol 

 

2.1 Os dereitos e deberes 

2.2  As regras ou normas (Por que? Para que?...) 

2.3 A responsabilidade  

 

3.1. As habilidades sociais 

3.2. O diálogo e comunicación (respecto da quenda de palabra e escoita aos demais, 

creación dun ambiente de participación, diálogo e respecto mutuo, crítica positiva) 

3.3. Saber dicir NON 

3.4. Dar queixas de forma axeitada 

 

4.1. O recoñecemento das emocións nos demais 

4.2. Os tipos de comportamento (asertivo, agresivo e pasivo) 

4.3. Os tipos de pensamento 

4.4. Diferenzas individuais 

 

5.1. A colaboración e cooperación cos demais (axuda mutua, traballo en equipo, 

importancia da solidariedade) 

 

6.1.  A definición e diagnóstico de problemas 

6.2. A toma de decisións 

 

Fases do programa:  

1ª) Concienciación (DO): 

Convencer dos beneficios que ofrece este tipo de intervencións.  

Convencer de que todas as persoas poden mellorar no seu comportamento. 

 

2ª) Implicación:  
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Do Departamento de orientación: Responsable do deseño e desenvolvemento do 

programa. 

Do equipo directivo: Información ao claustro de profesorado das accións que se pretenden 

poñer en marcha e os obxectivos que se pretenden acadar. 

Do profesorado: No deseño, desenvolvemento e avaliación, xunto co DO. 

Da comunidade educativa: Como reforzo positivo aos progresos acadados polo alumnado.   

 

- Titoría entre iguais. 
Actualmente, o centro non conta cun programa de TEI. Existen pequenas colaboracións do 

alumnado de máis idade, usuario do transporte escolar, que se fai cargo do de menor 

idade, co obxectivo de que este teña unha referencia e axuda para o uso deste servizo. 

 

- Mediación escolar.  
Igual que co caso da TEI, o centro non conta cun programa de mediación escolar, aínda 

que si se teñen realizado pequenas experiencias de participación directa de alumnado 

como axudantes na resolución de conflitos. 

A mediación como ferramenta para abordar e resolver os problemas de convivencia implica 

unha forma de entender e afrontar o conflito. Supón, por unha parte, asumir o conflito como 

algo normal nas relacións humanas, que non se resolve mediante a mera represión. 

Require clarificar as causas e ofrecer solucións satisfactorias para as diferentes partes 

implicadas. Pode ser unha oportunidade para a aprendizaxe de estratexias de 

comunicación e de resolución de conflitos (CSC, CAA e CSIEE). 

A mediación debe: 

- Invitar a que sexan as propias persoas implicadas as que propoñan solucións 

satisfactorias que podan ser asumidas voluntariamente por todas as partes en 

conflito. 

- Facilitar a escoita mutua.  

- Axudar a aclarar posturas e expresar sentimentos, respectando tempos e formas. 

- Realizarse coa supervisión e axuda de persoas formadas nas habilidades sociais de 

escoita activa e de resolución de conflitos.   

Se nun futuro, queremos contar con un programa de mediación, o primeiro paso, ineludible 

será, a formación, que deberá: 
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- Dirixirse a establecer unhas pautas normalizadas de actuación. 

- Garantir a adquisición e o exercicio de estratexias e habilidades sociais necesarias 

para a xestión e resolución de conflitos. 

- Garantir a adquisición de estratexias para favorecer a práctica da escoita activa 

mutua, a asunción de responsabilidades e a procura  de solucións por parte das 

persoas implicadas  

- Fomentar a imparcialidade e neutralidade dos/as mediadores/as. 

 

Ademais, deberemos decidir: 

- Que conflitos son “mediables” e cales non. 

- Como se decide a persoa mediadora. 

- Como se desenvolverá a mediación. 

 

O centro adscrito (IES Mestre Landín), si leva varios cursos con programas deste tipo, polo 

que, dentro das concrecións anuais deste plan, deberá valorarase a posibilidade de 

colaboración (formativa, organizativa, etc). 

 

vi. Aula de convivencia inclusiva.  
 

Enténdese que esta aula debe ser un aula de reflexión e traballo, cos seguintes 

obxectivos: 

- Substituír como medida correctora a outras máis extraordinarias. 

- Reflexionar sobre a conduta contraria ás normas. 

- Posibilitar ao/á alumno/a aprender a responsabilizarse dos seus actos. 

- Realizar as tarefas escolares que o profesorado das materias obxecto de exclusión lle 

encomende. 

 

O profesorado que atenda a aula de convivencia, deberá axudar ao alumnado a: 

- Conseguir os obxectivos propostos, axudándolle na reflexión sobre a súa conduta e na 

adquisición do/s compromiso/s de actuacións futuras para mellorar. 

- Elaborar os documentos co/s compromiso/s que o/a alumno/a e os seus representantes 

legais asinarán. 
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- Responsabilizarse de que realiza as tarefas escolares que se se encomenden durante o 

período de exclusión.   

 

Os criterios para que un alumno/a sexa enviado á aula de convivencia serán: 

- Ser reincidente na súa conduta. Para garantir este punto, so se considerarán aquelas 

condutas que estean debidamente reflectidas por escrito nos partes de incidencias e 

entregados na xefatura de estudos dentro das 24 h seguintes ao motivo que orixinou o 

parte.. 

- Incumprimento do/s compromiso/s de convivencia subscrito/s con anterioridade.  

- Presentar deficiencias graves no seu autocontrol. 

Quedará a criterio da xefatura de estudos enviar directamente ao alumnado que requira 

unha intervención inmediata. 

 

Permanencia na aula de convivencia: 

- Entre 1 e 3 días 

- Nº máximo de veces: 2 por trimestre. En caso de superación, abrirase expediente 

disciplinario. 

- Nº máximo de alumnos/as atendidos de forma simultánea: 2 

Localización: 

Terá unha localización estable na aula nº 6 

 

Profesorado de atención: 

Profesorado de garda, cando non teña que substituír. En caso contrario, será atendida, 

dentro das posibilidades do centro por outros membros do claustro (equipo directivo, 

Orientador/a, PT, AL...) contando coa colaboración do persoal auxiliar.  

 

Materiais e recursos: 

Ordenador e conexión a Internet. 

Materiais curriculares de distintos cursos. 

Materiais de traballo de habilidades sociais, convivencia, autoconcepto, etc. elaborados 

e/ou proporcionados polo DO. 

Material para a relaxación (colchón, música,...) 
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3.2. Actuacións para a prevención, detección e tratamento das situacións de 
acoso escolar e ciberacoso, coas seguintes previsións: 

 

Definición de acoso: 

De acordo co establecido no artigo 28 da Lei 4/2011, do 30 de xuño, considérase acoso 

escolar calquera forma de vexación ou malos tratos continuados no tempo dun alumno ou 

alumna por outro ou outra ou outros, xa sexa de carácter verbal, físico ou psicolóxico, 

incluído o illamento ou baleiro social, con independencia do lugar onde se produza. Terán a 

mesma consideración as condutas realizadas a través de medios electrónicos, telemáticos 

ou tecnolóxicos que teñan causa nunha relación que xurda no ámbito escolar. O acoso 

escolar terá a consideración de conduta gravemente prexudicial para a convivencia, 

consonte o establecido no artigo 38 deste decreto. 

 
IMPORTANTE: tomarase como referencia para as distintas actuacións o protocolo 

xeral de actuación elaborado pola Consellería de Educación, en novembro de 2015. 

A modo de orientación, reflíctense a continuación as táboas que o resumen. 

 

1. COÑECEMENTO, IDENTIFICACIÓN E COMUNICACIÓN DA SITUACIÓN. 

 

Comunicación á dirección e rexistro desta comunicación (anexo 1) 

Adopción das primeiras medidas 
Medidas urxentes 
de protección á 
presunta vítima 

Designación dun 
responsable de 
atención á 
presunta 
vítima 

Comunicación 
ás familias do 
alumnado 
implicado 

Designación dun 
responsable das 
averiguacións 
previas 

Comunicación a 
outros 
profesionais 
educativos e/ou 
axentes externos 

 Anexo 2 Anexo 3 e 4 Anexo 5 Anexo 6 

 

 

2. RECOLLIDA DE INFORMACIÓN E REXISTRO. 

Recollida e rexistro da información (anexo 7) 
Entrevista 

individual á 

presunta 

vítima 

Entrevista á/s 

persoa/s 

presuntamen. 

responsable/s 

Entrevista ás 

persoas 

observadoras/ 

espectadoras 

Entrevista ás 

familias 

implicadas 

Solicitude de asesoramento 

e/ou apoio técnico 

Departamento 

de 

Outros 

profesionais 
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orientación educativos 

e/ou axentes 

externos 

Anexo 8 Anexo 9 Anexo 10 Anexo 11 e 12 Anexo 13 Anexo 14 

 

A información debe recollerse dun xeito discreto, e por escrito. 

 

3. ANÁLISE DA INFORMACIÓN E ADOPCIÓN DE MEDIDAS. 

Análise da información e adopción de medidas (anexo 15) 

Comunicación á dirección da información recadada 
Adopción de medidas educativas 

(con independencia do proceso corrector) 
Apertura de expediente (se procede) 

 

 

Protección 

e apoio á 

presunta 

vítima 

Outras medidas NON SI 

Alumnado 

 
Familias 

Equipo 

docente 

 Medidas 

reeducadoras 

para a/s 

persoa/s 

agresora/s 

Medidas 

provisionais 

para a/s 

persoa/s 

agresora/s 

Anexo 16 Anexo 16  Ver modelos normalizados 

 

4. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DAS MEDIDAS ADOPTADAS. 

Seguimento e avaliación das medidas adoptadas 
Medidas Grao de consecución Avaliación 

Anexo 16 Anexo 16 Anexo 16 

 

 

i. Realización de campañas de sensibilización contra o acoso escolar, dirixidas a toda a 
comunidade educativa, que axuden a previlo e a preparar para detectalo e 
reaccionar e intervir fronte a este. 
 

PREVENCIÓN. 

Seguindo o PAT, podemos definir as seguintes actuacións preventivas: 

- Titorías grupais da clase, proporcionando pautas de autoprotección, técnicas de 

relaxación e control do estrés, adestramento en habilidades sociais, mellora do 

autoconcepto e da autoestima… 
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- Actividades para desenvolver nas titorías do centro enfocadas á mellora das 

habilidades sociais: capacidade para facer amigos, integrarse en actividades de grupo, 

ser asertivos, expresar as propias opinións... 

- Os recursos reflectidos nos puntos anteriores, xa que traballan os aspectos de 

autoconcepto, empatía, igualdade, etc,  axudarán na prevención. Ademais: 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/campus/doc/htmls/acoso/htmlframe/modul

o_04_f/seccion_03.html 

 

https://ineverycrea.mx/comunidad/ineverycreamexico/recurso/di-no-al-acoso-escolar-

actividades-para/e8f171bb-6c8f-4b00-86c2-34a973a2f71f 

 

- Participación nas actividades do Plan Director. 

- Dramatizacións, Curtametraxes, películas, xogos de rol, etc. 

 

ii. Establecemento de canles específicas que faciliten ás vítimas a exteriorización das 
situacións de acoso escolar. 
Cremos que a mellor maneira de facilitar ás vítimas a exteriorización é facer visible e 

recoñecible o problema, xa que en moitos casos, as propias vítimas non perciben no que 

lles está a pasar unha situación de acoso. Incluso dáse o caso que o/a acosador/a 

tampouco chega a recoñecer a súa actuación como tal. 

As actividades reflectidas nos puntos anteriores, xa deben servir para este obxectivo, pero 

ademais, podemos establecer as seguintes: 

Aplicacións móbiles: 

No al acoso escolar:  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cminteractive.eu.noalacosoescola 

https://itunes.apple.com/es/app/no-al-acoso-escolar/id1082611096?l=en&mt=8 

 

Basta de bulling: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.turner.cn.bastadebullying 

 

Acoso escolar: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appsbar.AcosoEscolar257449 

 

CEIP do
 C

arb
all

al

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/campus/doc/htmls/acoso/htmlframe/modulo_04_f/seccion_03.html
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/campus/doc/htmls/acoso/htmlframe/modulo_04_f/seccion_03.html
https://ineverycrea.mx/comunidad/ineverycreamexico/recurso/di-no-al-acoso-escolar-actividades-para/e8f171bb-6c8f-4b00-86c2-34a973a2f71f
https://ineverycrea.mx/comunidad/ineverycreamexico/recurso/di-no-al-acoso-escolar-actividades-para/e8f171bb-6c8f-4b00-86c2-34a973a2f71f
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cminteractive.eu.noalacosoescola
https://itunes.apple.com/es/app/no-al-acoso-escolar/id1082611096?l=en&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.turner.cn.bastadebullying
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appsbar.AcosoEscolar257449
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Caixa de correo: 

Habilitarase unha caixa de correo na que o alumnado poderá solicitar comunicación 

con calquera membro da comunidade educativa. Esta caixa deberá estar colocada 

nun lugar de fácil acceso para o alumnado  e con certo grao de privacidade 

Ademais, deberá ser examinada diariamente. 

 

iii. Determinación das medidas que deben adoptarse en caso de detección dunha 
situación de acoso escolar para pórlle fin, sen prexuízo das correccións disciplinarias 
que correspondan.  
 
O/A director/a ou calquera outro membro do equipo directivo por delegación expresa 

daquel, dirixirá todas as actuacións que se deriven do desenvolvemento do presente 

protocolo. 

 

O protocolo de actuación ten por obxecto que o profesorado saiba como actuar nos 

posibles casos de acoso. 

Para favorecer o repartimento de responsabilidades e a coordinación na acción, 

adoptaranse as seguintes fases: 

– fase primeira: coñecemento, identificación e comunicación da situación. 

– fase segunda: recollida de información e rexistro. 

– fase terceira: análise da información e adopción de medidas. 

– fase cuarta: seguimento e avaliación das medidas adoptadas. 

Toda a información que figure en todos os documentos empregados e que se recolla nas 

diferentes fases do protocolo terá carácter confidencial. 

 

Medidas urxentes de protección á presunta vítima: 

Entrevista inicial coa familia. 

Vixilancia específica das persoas indicadas. 

Supervisión e vixilancia naqueles lugares onde poida producirse o suposto acoso. 

Medidas cautelares que impidan o contacto entre a suposta vítima e a persoa ou persoas 

causante/s da posible situación de acoso. 

Comunicación e solicitude de colaboración ás familias do alumnado implicado. 
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Funcións do/a responsable das pescudas: 

Comunicarse con todos os suxeitos implicados 

Recadar a información necesaria e comunicarlla nunha reunión, da que se redactará a 

acta, á dirección do centro para proceder, cando así se estime, á incoación do expediente 

correspondente.  

Poderá ser, se procede, a responsable da tramitación do dito expediente. 

Medidas a tomar en caso de apertura de expediente de acoso: 

Medidas tendentes á protección da posible vítima: 

Vixilancia específica das persoas presuntamente implicadas (acosada/s e 

acosadora/s). 

Solicitude de colaboración familiar para o control e seguimento dos seus fillos 

ou das súas fillas. 

Asignación dunha “persoa responsable de apoio e atención á vítima” á que a 

vítima poida acudir cando o necesite. 

Reorganización do horario de profesorado para unha mellor atención do 

alumnado afectado. 

Concertar encontros periódicos para facer seguimento da situación. 

Organización de grupos de axuda entre iguais, formados previamente para 

acompañar a posible vítima, sobre todo nos intres e lugares de maior risco 

(entradas, saídas, corredores...). 

De ser necesario, cambio de grupo temporal ou definitivo da persoa ou 

persoas posible/s acosadora/s, logo do oportuno expediente.  

Apertura de expediente á persoa ou persoas presuntamente agresora/s. 

Derivar a servizos de profesionais especializados externos as persoas 

implicadas, se procede, para abordar tratamentos específicos que poidan 

reforzar o labor efectuado no centro.  

Comunicación ao Ministerio Fiscal se o feito puidese ser constitutivo de delito 

ou falta penal. 

 

Medidas reeducadoras e correctoras da persoa ou persoas presuntamente 

agresora/s 
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Reeducadoras: 

Elaboración por parte do departamento de orientación dun programa de 

habilidades sociais. 

Desenvolvemento de procedementos conciliados para a resolución de 

conflitos. A opción pola conciliación suspende o inicio do procedemento de 

corrección da conduta, que se retomará no caso de que a conciliación sexa 

infrutuosa.  

Formación específica sobre as consecuencias da conduta: pedirlle perdón á 

vítima, participar en programas de mediación, traballos escritos de reflexión e 

concienciación sobre os feitos, as súas consecuencias e o xeito de 

compensar os danos.  

Desenvolvemento da capacidade de empatía, poñernos no lugar do outro. Os 

agresores poden coñecer as emocións que sente a vítima, amosan empatía 

cognitiva, pero non son capaces de compadecerse, non amosan empatía 

emocional (sentir cos demais).  

Programas de modificación de conduta, axuda personalizada, 

desenvolvemento persoal, comportamentos prosociais, estratexias de 

resolución de conflitos con solucións alternativas á agresión...  

Solicitude de colaboración familiar para a vixilancia e control dos seus fillos e 

fillas.  

Derivación a servizos especializados externos para abordar tratamentos 

específicos, se procede. 

 

Correctoras: 

As actuacións que constitúan acoso escolar considéranse condutas gravemente 

prexudiciais para a convivencia e non poderán ser constatadas e corrixidas sen a previa 

instrución dun expediente. Unha vez iniciada a tramitación deste expediente, o/a director/a 

do centro notificarallo: 

– Ao alumnado implicado e ás súas familias, no caso de ser menores de idade. 

– Ao servizo de Inspección Educativa correspondente. 

– Ao profesorado titor do alumnado implicado. 
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Cando os órganos responsables do centro aprecien indicios de condutas penais, poderá 

solicitarse axuda externa e poñelo en coñecemento dos servizos competentes (Policía 

Nacional, Garda Civil, Fiscalía de Menores, servizos sociais…), aspecto este último que 

será de obrigado cumprimento nos casos de especial gravidade. 

Mentres se estean a realizar as pescudas e a tramitación do expediente, a dirección poderá 

decidir: 

- A exclusión do/a agresor/a do grupo no que está o/a acosado/a. 

- A imposición dunha “orde de afastamento” da presunta vítima. 

 
 

3.3.  Protocolo de Absentismo. 
Incluído nas NOF 
 

3.4. Actuacións formativas, para o profesorado e a comunidade educativa, 
establecidas nos plans de convivencia. 
 

i. Formación do profesorado 

O noso centro ten PFPP dende hai varios cursos escolares.  

O equipo directivo, a través do/a coordinador/a do mesmo, realizará consulta ao claustro 

sobre as necesidades formativas no ámbito da convivencia que se detecten, co obxectivo 

de integralas nel de ser posible. 

Os obxectivos da formación do profesorado son: 

- Afondar no coñecemento de estratexias de resolución de conflitos: 

o Dinámicas de grupo 

o Dinámicas do conflito 

o Desenvolvemento de escoita activa 

o Empatía 

o Linguaxe asertivo  

- Explorar outras estratexias de mellora da convivencia: Mediación, Titoría entre 

iguais, etc. 

o Desenvolvemento de pensamento alternativo 

o Titoría compartida. Titoría entre iguais 

o Mediación: Características e fases 
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o Estratexias de colaboración familia-escola 

 

 

ii. Escola de nais e pais. 

As experiencias previas coa Escola de pais e nais, non tiveron a aceptación e continuidade 

desexable, xa que a participación foi sempre moi escasa. 

As necesidades de formación das familias poderán ser propostas pola comisión de 

convivencia, pola ANPA ou por servizos alleos ao centro (Servizos sociais, asociacións, 

etc) e elevaranse ao Consello escolar. 

 

3.5. Normas de convivencia do centro 

Ademais dos dereitos e deberes, e das condutas contrarias á convivencia previstas pola 

lexislación (Lei 4/2011) para todos os membros da comunidade educativa, deberán ser 

cumpridas as NOF e as seguintes normas de convivencia, por todos eles/as: 

 

NORMA CONDUTA CONTRARIA Á NORMA 

Usarase unha linguaxe asertiva, expresando os 

propios sentimentos e ideas, pero de forma 

respectuosa cos demais, sen ofender nin agredir. 

Impoñer os propios puntos de vista. 

 

Usarase unha linguaxe correcta, tanto no fondo 

como na forma. 

Utilizar expresións malsoantes, 

insultos, acenos ofensivos, berros, 

etc. 

Usaranse as normas básicas de cortesía: saúdos, 

desculpas, agradecementos,... e respectarase a 

quenda de palabra. 

Non usar as normas básicas de 

cortesía. 

Interromper constantemente ao/á 

que fala. 

Respectarase a integridade física e psíquica dos 

demais. 

Agresións físicas. 

Tratos vexatorios: insultos, bromas 

humillantes,... 

Discriminacións.  

Participarase nas tarefas desenvoltas no centro. Negarse a realizar tarefas de aula 
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ou de centro. 

Respectarase o dereito dos/as compañeiros/as ao 

estudio.  

Molestar na aula. 

Entorpecer o traballo do profesorado 

ou do alumnado. 

Realizaranse os desprazamentos polo centro con 

corrección. 

Realizalos a erros, con empurróns, 

con carreiras polo centro. 

 

Os desperdicios depositaranse sempre no lugar 

correspondente (papeleiras, contedores de 

reciclaxe,...) 

Tirar desperdicios no chan ou nos 

contedores que non corresponden. 

Permanecerase no centro durante toda a xornada 

lectiva, agás que se teña permiso expreso para o 

contrario. 

Saír do centro sen contar con 

permiso expreso e/ou sen 

compañía. 

Velarase pola boa conservación dos recursos do 

centro. 

Utilizar de forma inadecuada á súa 

función os recursos do centro. 

Deteriorar intencionadamente os 

recursos do centro. 

Non devolver ao seu lugar os 

recursos compartidos, logo do seu 

uso. 

Utilizar os recursos do centro para 

fins persoais. 

Velarase pola boa convivencia no centro, polo 

que, na medida do posible, resolveranse polas 

persoas implicadas en primeira instancia. 

Ignorar os conflitos xurdidos 

Pasar a responsabilidade da 

resolución aos demais. 

Velarase para que o uso feito das novas 

tecnoloxías (móbiles, cámaras, tabletas, 

ordenadores...) sexa unicamente con fins 

académicos 

Traer aparatos ao centro (móbiles, 

cámaras, tabletas, ordenadores...) 

sen coñecemento do profesorado. 

Usar as novas tecnoloxías para fins 

distintos aos académicos. 
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3.6. Establecemento das condutas contrarias á convivencia e das correccións que 
correspondan ao seu incumprimento.  

Con respecto ao persoal do centro: 

O incumprimento dos deberes inherentes ao desenvolvemento do seu traballo, reflectidos 

na lexislación e nas NOF, levará asociadas as seguintes correccións: 

 

Persoal Incumprimento Corrección Responsable 

da corrección 

Non 

docente 

1º incumprimento 
Apercibimento oral en 

privado 

Secretario/a 

2º incumprimento 
Apercibimento por 

escrito  

Secretario/a 

Reiteración (3 incumprimentos 

nun mesmo mes) 

Informe ao superior 

inmediato 

Secretario/a 

– Docente 

1º incumprimento 
Apercibimento oral en 

privado  

Xefatura de 

estudos 

Dirección 

2º incumprimento 
Apercibimento por 

escrito  

Xefatura de 

estudos 

Dirección 

Reiteración (3 incumprimentos 

nun mesmo mes) 

Informe ao superior 

inmediato 

Dirección 

 

Con respecto ao alumnado: 

Será de aplicación o recollido no artigo 11 da lei 4/2011, de 30 de xuño no que se refire á 

condición de autoridade pública do profesorado 

Artigo 11. Condición de autoridade pública do profesorado. 

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

disciplinaria, o profesorado ten a condición de autoridade pública e goza da protección 

recoñecida a tal condición polo ordenamento xurídico. 
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2. No exercicio das funcións de corrección disciplinaria, os feitos constatados polo 

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

establecidos regulamentariamente teñen presunción de veracidade, sen prexuízo das 

probas que na súa defensa poida sinalar ou achegar o alumnado ou os seus 

representantes legais cando sexa menor de idade. 

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

tamén durante a realización de actividades complementarias e extraescolares, a entrega de 

calquera obxecto, substancia ou produto que porte e que estea expresamente prohibido 

polas normas do centro, resulte perigoso para a súa saúde ou integridade persoal ou a dos 

demais membros da comunidade educativa ou poida perturbar o normal desenvolvemento 

das actividades docentes, complementarias ou extraescolares. O requirimento previsto 

neste punto obriga a alumna ou alumno requirido á inmediata entrega do obxecto, que será 

depositado polo profesorado na dirección do centro coas debidas garantías, quedando á 

disposición dos responsables legais, unha vez terminada a xornada escolar ou a actividade 

complementaria ou extraescolar, todo iso sen prexuízo das correccións disciplinarias que 

poidan corresponder. 

 

Normas para realizar o rexistro de condutas contrarias á convivencia. 

Co obxectivo de velar polos dereitos do alumnado, será obrigatorio realizar un rexistro 

documentado destas condutas, que cumprirá os seguintes puntos: 

Tipo de 

conduta 

Que se reflicte no rexistro? Quen realiza o 

rexistro? 

En que 

prazo? 

Quen 

arquiva o 

rexistro? 

Condutas 

leves 

contrarias á 

convivencia. 

-Data, hora e lugar. 

-Nome, apelidos, enderezo e 

datos académicos do/a 

alumno/a 

-Norma incumprida. 

-Persoa/s testemuña/s da 

norma incumprida. 

-Sanción ou corrección 

realizada. 

Mestres/as ou 

persoal non 

docente que 

están co/coa 

alumno/a e 

presencian a 

conduta. 

24 h dende o 

incumprimento 

Titor/a. 
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Tipo de 

conduta 

Que se reflicte no rexistro? Quen realiza o 

rexistro? 

En que 

prazo? 

Quen 

arquiva o 

rexistro? 

-Persoa/s que impón a 

sanción. 

-Identificación e sinatura da/s 

persoa/s que elaboran o 

rexistro. 

Condutas 

gravemente 

prexudiciais 

para a 

convivencia. 

-Data, hora e lugar. 

-Nome, apelidos, enderezo e 

datos académicos do/a 

alumno/a 

-Norma incumprida. 

-Persoa/s testemuña/s da 

norma incumprida. 

-Proposta de sanción ou 

corrección a realizar. 

-Identificación e sinatura da/s 

persoa/s que elaboran o 

rexistro. 

 

Mestres/as ou 

persoal non 

docente que 

están co/coa 

alumno/a e 

presencian a 

conduta. 

24 h dende o 

incumprimento 

Titor/a. 

Xefatura 

de estudos 

e/ou 

Dirección. 

 

 

i. Condutas leves contrarias á convivencia, medidas correctoras, responsables e 
procedementos de corrección 

Son condutas leves contrarias á convivencia: 

a) As condutas tipificadas como agresión, inxuria ou ofensa na alínea a), os actos de 

discriminación da alínea b), os actos de indisciplina da alínea c), os danos da alínea g), 
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os actos inxustificados da alínea h) e as actuacións prexudiciais descritas na alínea i) 

do punto seguinte que non alcancen a gravidade requirida. 

b) Portar calquera obxecto, substancia ou produto expresamente prohibido polas normas 

do centro que sexa perigoso para a saúde ou integridade persoal do alumnado ou dos 

demais membros da comunidade educativa, ou que perturbe o normal 

desenvolvemento das actividades docentes, complementarias ou extraescolares, cando 

non constitúa conduta gravemente prexudicial para a convivencia.  

c) A falta de asistencia inxustificada á clase e as faltas reiteradas de puntualidade. 

d) A reiterada asistencia ao centro sen o material e equipamento precisos para participar 

activamente no desenvolvemento das clases. 

e) O incumprimento das normas de organización e funcionamento. 

 

As condutas leves contrarias á convivencia poderán ser corrixidas con:  

CORRECCIÓN ÓRGANO COMPETENTE CONDICIÓNS 

Amoestación privada ou por 

escrito. 

O profesorado do/a 

alumno 

O/A titor/a 

Escoitar ao/á alumno/a. 

Dar conta ao/á titor/a 

Comparecencia inmediata ante 

xefatura de estudos. 

O profesorado do/a 

alumno 

O/A titor/a 

Xefe/a de estudos 

Rexistro de incidencias. 

Escoitar ao/á alumno/a. 

Dar conta ao/á titor/a. 

Realización de traballos 

específicos en horario lectivo. 

O/A titor/a 

Xefe/a de estudos 

Director/a 

Rexistro de incidencias. 

Escoitar ao/á alumno/a, 

ao/á titor/a e/ou ao/á 

profesor/a. 

Información á familia. 

Realización, en horario non 

lectivo, de tarefas que 

contribúan á mellora e 

desenvolvemento das 

actividades do centro. 

O/A titor/a 

Xefe/a de estudos 

Director/a 

Rexistro de incidencias. 

Escoitar ao/á alumno/a, 

ao/á titor/a e/ou ao/á 

profesor/a. 

Información á familia. 
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Suspensión do dereito a 

participar nas actividades 

extraescolares ou 

complementarias do centro por 

un período de ata dúas 

semanas. 

Xefe/a de estudos 

Director/a 

Rexistro de incidencias. 

Proposta previa do/a 

titor/a. 

Escoitar ao/á alumno/a, 

ao/á titor/a.  

Información á familia. 

Cambio de grupo por un 

período de ata unha semana. 

Xefe/a de estudos 

Director/a 

Rexistro de incidencias. 

Proposta previa do/a titor/a 

ou profesor/a. 

Escoitar ao/á alumno/a, 

ao/á titor/a.  

Información á familia. 

Suspensión do dereito de 

asistencia a determinadas 

clases por un período de ata 

tres días lectivos. Durante o 

tempo que dure a suspensión, o 

alumnado haberá de realizar os 

deberes ou os traballos que se 

determinen para evitar a 

interrupción no proceso 

formativo. 

Comisión de Convivencia 

Consello escolar 

(Director/a) 

Rexistro de incidencias. 

Audiencia do/a alumno/a, 

da familia, do/a titor/a e do 

equipo directivo. 

Resolución expresa por 

escrito*. 

Realización de tarefas 

escolares para non 

interromper o proceso 

educativo 

Suspensión temporal do dereito 

de asistencia ao centro por un 

período de ata tres días 

lectivos. Durante o tempo que 

dure a suspensión, o alumnado 

deberá realizar os deberes ou 

traballos que se determinen 

para evitar a interrupción no 

proceso formativo. 

Comisión de Convivencia 

Consello escolar 

(Director/a) 

Rexistro de incidencias. 

Audiencia do/a alumno/a, 

da familia, do/a titor/a e do 

equipo directivo. 

Resolución expresa por 

escrito*. 

Realización de tarefas 

escolares para non 

interromper o proceso 
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educativo. 

* Logo da notificación aos representantes legais, poderán solicitar por escrito, no prazo 

máximo de 2 días, revisión destas medidas. No caso de solicitarse esta revisión, a 

dirección emitirá unha nova resolución á maior celeridade ratificando ou rectificando as 

medidas impostas. Esta resolución pon fin ao procedemento e é inmediatamente executiva. 

 

A non comparecencia sen causa xustificada dos representantes legais do alumnado, ou 

ben a negativa a recibir comunicacións ou notificacións, non impedirá a continuación do 

proceso de corrección. 

Segundo ven regulado no Decreto 8/2015, as audiencias e comparecencias dos 

representantes legais do alumnado nos procedementos regulados no capítulo IV do título 

III, son obrigatorias para eles/as, e a súa desatención reiterada e inxustificada será 

comunicada ás autoridades competentes en materia de protección da infancia e servizos 

sociais, para os efectos da súa posible consideración como incumprimento dos deberes 

inherentes á patria potestade ou á tutela, en cumprimento do artigo 27 da Lei 4/2011 do 30 

de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa.  

Poderá entenderse reiteración cando esta desatención manifesta se constate, cando 

menos, en dúas ocasións dentro do mesmo trámite do procedemento. 

 

ii. Condutas gravemente prexudiciais para a convivencia, medidas correctoras, 
responsables e procedementos de corrección 

Son condutas gravemente prexudiciais para a convivencia: 

a) As agresións físicas ou psíquicas, as inxurias e as ofensas graves, as ameazas e as 

coaccións contra os demais membros da comunidade educativa.  

b) Os actos de discriminación grave contra membros da comunidade educativa por 

razón de nacemento, raza, sexo, orientación e identidade sexual, capacidade 

económica, nivel social, conviccións políticas, morais ou relixiosas, discapacidades 

físicas, sensoriais ou psíquicas, ou calquera outra condición ou circunstancia persoal 

ou social.  

c) Os actos individuais ou colectivos de desafío á autoridade do profesorado e ao 

persoal de administración e de servizos que constitúan unha indisciplina grave.  
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d) A gravación, manipulación ou difusión por calquera medio de imaxes ou informacións 

que atenten contra o dereito á honra, a dignidade da persoa, a intimidade persoal e 

familiar e a propia imaxe dos demais membros da comunidade educativa.  

e) As actuacións que constitúan acoso escolar consonte o establecido polo artigo 28 da 

Lei 4/2011.  

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

ou subtracción de documentos académicos.  

g) Os danos graves causados de forma intencionada ou por neglixencia grave ás 

instalacións e aos materiais dos centros docentes, incluídos os equipamentos 

informáticos e o software, ou aos bens doutros membros da comunidade educativa ou 

de terceiros, así como a súa subtracción.  

h) Os actos inxustificados que perturben gravemente o normal desenvolvemento das 

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

i) As actuacións gravemente prexudiciais para a saúde e integridade persoal dos 

membros da comunidade educativa do centro ou a incitación a elas.  

j) Portar calquera obxecto, substancia ou produto gravemente perigoso para a saúde ou 

integridade persoal de calquera membro da comunidade educativa. Será indisciplina 

grave a resistencia ou negativa a entregar os obxectos a que se refire o punto terceiro 

do artigo 11 da Lei 4/2011 cando é requirido para iso polo profesorado.  

k) O incumprimento das NOF, cando o mesmo teña consecuencias graves para a 

convivencia.  

l) A reiteración, nun mesmo curso escolar, de 3 condutas leves contrarias á convivencia.  

m) O incumprimento das sancións impostas. 

 

As condutas gravemente prexudiciais para a convivencia nos centros docentes poden ser 

corrixidas coas seguintes medidas: 

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

desenvolvemento das actividades do centro.  

b) Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou 

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

c) Cambio de grupo.  

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

catro días lectivos e dúas semanas. Durante o tempo que dure a suspensión, o 
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alumnado deberá realizar os deberes ou traballos que se determinen para evitar a 

interrupción no proceso formativo.  

e) Suspensión do dereito de asistencia ao centro por un período de entre catro días 

lectivos e un mes. Durante o tempo que dure a suspensión, o alumnado deberá 

realizar os deberes ou traballos que se determinen para evitar a interrupción no 

proceso formativo.  

f) Cambio de centro. 

 

Aquelas condutas que atenten contra a dignidade persoal doutros membros da 

comunidade educativa que teñan como orixe ou consecuencia unha discriminación ou 

acoso baseado no xénero, orientación ou identidade sexual, ou unha orixe racial, étnica, 

relixiosa, de crenzas ou de discapacidade, ou que se realicen contra o alumnado máis 

vulnerable polas súas características persoais, sociais ou educativas, terán a cualificación 

de condutas gravemente prexudiciais e levarán asociadas como medidas correctoras as 

establecidas nas alíneas e) ou f). 

 

AS CONDUTAS GRAVEMENTE PREXUDICIAIS PARA A CONVIVENCIA ESCOLAR, SO 

PODERÁN SER SANCIONADAS PREVIO DESENVOLVEMENTO E TRAMITACIÓN DE 

EXPEDIENTE DISCIPLINARIO (segundo protocolo establecido pola lexislación) 

 

 

iii. Condutas disruptivas: 

Independentemente da aplicación das medidas anteriores, para crear o clima escolar 

seguro e acolledor que o alumnado precisa, ante unha conduta disruptiva, deberanse 

aplicar: 

Amoestacións verbais: Falarase co/coa alumno/a en privado, tentando que comprenda os 

efectos negativos da súa conduta, tanto para si mesmo como para o resto da comunidade 

educativa. 

Consecuencias naturais: Deixar que o/a alumno/a experimente as consecuencias lóxicas 

da súa conduta co fin de que perciba por que a norma non acatada é importante. 

A reflexión: Situar ao/á alumno/a nun lugar neutro ou pouco estimulante durante un breve 

período de tempo para que reflexione sobre a súa acción inadecuada. 
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Privación da realización dalgunha actividade que lle guste: Facerlle ver deste xeito que a 

decisión de incumprimento das normas, pode ter para el/ela consecuencias non 

desexadas. 

 

Se coas medidas anteriores non é suficiente para corrixir a conduta e xorden alteracións de 

comportamento graves, poranse en marcha as seguintes actuacións: 

1.Actuacións iniciais 

1.a.Comunicación da situación: Porase en coñecemento do profesor/a titor/a e do 

equipo directivo a conduta detectada 

1.b.Información á familia: Porase en coñecemento da familia do/a alumno/a a 

situación (por medio da axenda escolar, comunicación telefónica ou escrita ou polo medio 

que se considere máis adecuado) e se lle informará da medida disciplinaria que se lle 

imporá ao alumno/a, de xeito que este/a perciba que a familia e a escola están de acordo. 

1.c.Prognóstico Inicial: No caso de alteracións continuadas e/ou graves, iniciarase 

unha recollida de información para analizar as causas da conduta: 

  - Disfuncións no proceso de ensino-aprendizaxe 

- Situacións desfavorables de tipo familiar, socioambiental, etc 

- Algún tipo de déficit ou patoloxía psíquica 

1.d.Toma de decisións: 

- Tipo de medida correctiva a aplicar 

- Comunicarse coa familia no caso de non telo feito antes 

- No caso de desordes continuados, comunicarase a situación a outros 

organismos e servizos (Pediatra, Servizos Sociais) 

- Comunicar a situación ao Observatorio da Convivencia do centro 

- Seguir coas actuacións posteriores, se procede 

Todas estas actuacións quedarán recollidas nun informe elaborado polo/a profesor/a titor/a 

en colaboración co/a orientador/a. 

 

2.Actuacións posteriores 
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2.a.Avaliación do comportamento problemático. Levarase a cabo unha avaliación co 

obxectivo de determinar as causas que o provocan, analizando tamén os acontecementos 

que o preceden e as consecuencias de ditos comportamentos. Avaliarase: 

- Ao/á alumno/a de forma individual: Recollerase información dos servizos 

alleos ao centro que teñen relación co/a alumno/a. 

- Ao Centro: Alumnado, profesorado e persoas que estean relacionadas coa 

conduta disruptiva. Estudarase tamén outros aspectos como a organización 

da clase, agrupamentos, actuación do profesorado, se a disfunción é debida a 

problemas de aprendizaxe. 

- Á Familia: Manteranse reunións para recoller información cos organismos e 

servizos sociais nos casos nos que a alteración puidese ter algunha relación 

co ambiente familiar. 

 

2.b.Plan de actuación: Programarase un plan de actuación para o/a alumno/a por 

parte do/a orientador/a e o/a profesor/a titor/a, que será presentado ao resto do equipo 

docente do/a alumno/a e ao resto do claustro. Este plan deberá incluír os seguintes 

aspectos: 

- Actuación co alumno/a individualmente: Incluiranse os obxectivos de 

conduta, selección e aplicación de técnicas que se traballarán con el/a, os 

momentos nos que se traballarán individualmente e en grupo, así como a 

temporalización que se considere oportuna para a consecución dos 

obxectivos e as persoas implicadas. 

- En relación co centro (profesorado, alumnado, persoal non docente, etc): 

Medidas adoptadas en relación co comportamento disruptivo (organización e 

dinámica da clase, situación espacial na aula, aceptación ou rexeitamento 

do/a alumno/a por parte dos/as compañeiros/as, ...); medidas de apoio escolar 

no caso de seren precisa a súa inclusión no programa de reforzo educativo ou 

de aula de apoio; medidas a seguir no caso de que se dea unha conduta 

disruptiva nun momento determinado, que terán que ser coherentes e 

coordinadas entre todos os membros do claustro.  

- En relación co ámbito familiar: Co fin de manter unha liña de actuación 

común e aumentar deste xeito a eficacia da actuación, estableceranse unha 

serie de reunións coa familia, nas que se lles explicará en que consiste a 
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actuación programada, daránselles orientacións de actuación, iranse 

avaliando a eficacia de ditas actuacións, etc. 

- En relación con outros ámbitos: Establecemento de comunicacións 

informativas e de coordinación con outros organismos (Servizos sanitarios 

e/ou sociais) que teñan relación co/a alumno/a. 

 

iv. Gradación das medidas correctoras. 

A corrección das condutas contrarias á convivencia forma parte do proceso educativo, polo 

que deberá reunir as seguintes características: 

- Ter carácter educativo e recuperador. 

- Garantir o respecto dos dereitos do alumnado 

- Contribuír a que o alumnado asuma o cumprimento dos seus deberes. 

- Ser proporcionais á gravidade da conduta. 

- Ningún/nha alumno/a poderá ser privado/a do exercicio do seu dereito á 

educación e escolaridade. 

 

Á hora de decidir unha sanción, deberán terse en conta os seguintes aspectos: 

ATENUANTES AGRAVANTES 

- O recoñecemento espontáneo do 

carácter incorrecto da conduta e, de 

ser o caso.  

- A falta de intencionalidade. 

- O cumprimento espontáneo da obriga 

de reparar os danos producidos. 

- A natureza dos prexuízos causados. 

- A premeditación.  

- A existencia de intencionalidade ou 

reiteración nas condutas (3 nun mes) 

- A difusión por calquera medio, 

incluídos os electrónicos, telemáticos 

ou tecnolóxicos, da conduta, as súas 

imaxes ou a ofensa.  

- A natureza dos prexuízos causados. 

- O carácter especialmente vulnerable 

da vítima da conduta, de tratarse 

dunha alumna ou dun alumno, en 

razón da súa idade, da recente 

incorporación ao centro ou calquera 
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outra circunstancia que se considere 

propiciadora desta vulnerabilidade. 

- Que implique discriminación de 

calquera índole. 

 

v. Criterios para a elección do instrutor (Procedemento común/mediadores no 
Procedemento Conciliado). 
 

Instrutor/a: 

Un membro do claustro será nomeado como instrutor/a pola Dirección do centro, 

atendendo aos seguintes criterios: 

- Preferentemente será un mestre/a que non imparta docencia a ningún/nha dos/as 

interesados/as.  

- Non terá implicación nin directa nin indirecta nos feitos (ser unhas das partes, ser 

testemuña, ...). 

- Non terá parentesco de consanguinidade dentro do cuarto grao ou de afinidade 

dentro do segundo con calquera dos/as interesados/as (alumnado, profesorado, 

representantes legais, implicados). 

A persoa nomeada, así como o resto dos/as implicados/as, poderá solicitar por escrito á 

Dirección, en calquera momento da tramitación, a recusación, alegando o incumprimento 

dalgúns dos puntos anteriores ou dos seguintes: 

- Ter interese persoal no asunto de que se trate ou noutro na resolución do cal 

puidese influír a daquel. 

- Ter amizade íntima ou inimizade manifesta con algunha das persoas implicadas 

na tramitación. 

 

Mediador/a: 

No caso de usar o procedemento conciliado, ademais dun/nha instrutor/a, a dirección 

nomeará a unha persoa mediadora, que deberá reunir as características anteriores e non 

poderá ser, en ningún caso, nin a propia dirección do centro nin o/a instrutor/a, podendo 

asignarse, entre outros á xefatura de estudos ou á xefatura do departamento de 

orientación, de non estar xa vinculados no procedemento. 
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vi. Procedemento conciliado  

Condicións para a súa aplicación: 

Aplicarase se: Non poderá aplicarse se: 

-O/A alumno/a responsable da conduta 

recoñece a gravidade da mesma, está 

disposto/a a reparar o dano material ou 

moral causado e se compromete a cumprir 

as medidas correctoras que correspondan. 

 

-Todos/as os membros da comunidade 

educativa afectados pola súa conduta 

mostran a súa conformidade a acollerse ao 

dito procedemento. 

-Cando se aprecie que a conduta presenta 

unha especial e notoria gravidade. 

-Cando a persoa agraviada ou os 

representantes legais desta non 

comuniquen a súa disposición a acollerse 

ao procedemento conciliado. 

-Cando o/a alumno/a autor/a da conduta ou 

os representantes legais desta/e non 

comuniquen a súa disposición para 

acollerse ao procedemento conciliado. 

-Cando xa se fixese uso deste 

procedemento de corrección durante o 

mesmo curso escolar, co/coa mesmo/a 

alumno/a para corrixir unha conduta 

semellante. 

 

vii. Prescrición de condutas e de correccións. 

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

súa comisión e as condutas leves contrarias á convivencia, ao mes. As correccións 

prescriben aos 12 meses e aos 4 meses respectivamente. 

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

salvo cando sexa continua no tempo, que non se empezará a computar mentres a conduta 

non cese. 

No caso de condutas gravemente prexudiciais para a convivencia, o prazo interromperase 

co inicio, con coñecemento do/a interesado/a, do procedemento sancionador. 

 

Compromisos de convivencia: CEIP do
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En todos os casos de condutas contrarias á convivencia, poderase suspender a aplicación 

das medidas correctoras adoptadas se o/a alumno/a e os representantes legais deste/a 

asinan un compromiso educativo para a convivencia, no que figure: 

- Compromiso claro e detallado do/a alumno/a e dos seus representantes legais. 

- Actuacións de formación para a convivencia, prevención e/ou de modificación de 

condutas, que se comprometen a levar a cabo, persoalmente ou mediante a 

intervención do centro ou doutras institucións. 

- Prazos de realización. 

- Mecanismos de comunicación e coordinación co centro.  

- Indicadores de avaliación 

A falta de cumprimento dos compromisos adquiridos por parte do/a alumno/a ou 

representantes legais deste/a determinará a aplicación inmediata das medidas correctoras 

suspendidas.  
 
 

A modo de resumo, reflíctese na páxina seguinte o MAPA  DO PROCEDEMENTO 

CORRECTOR DAS CONDUTAS CONTRARIAS Á CONVIVENCIA.  
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4. NORMAS ESPECÍFICAS PARA O FUNCIONAMENTO DA COMISIÓN DE 

CONVIVENCIA DO CENTRO.  

A comisión de convivencia será quen dinamice, revise e actualice o Plan de Convivencia, 

escoitando e recollendo todas as iniciativas e suxestións de todos os sectores da 

Comunidade Educativa 

Os seus membros serán elixidos polo consello escolar do centro. Deberán estar 

representados, de forma equilibrada, mulleres e homes de todos os sectores da 

comunidade educativa. Serán nomeados pola persoa responsable da dirección do centro, a 

proposta dos colectivos representados.  

Estará composto por: 

– Director/a en calidade de presidente/a. 

– 2 Representantes do profesorado. 

– 1 Representantes das familias, a ser posible da ANPA 

– 1 Representantes do persoal de administración e servizos.  

Todos eles/as na mesma proporción na que se encontran representados no consello 

escolar. 

Un/unha dos representantes do profesorado, a nomeamento da dirección, actuará como 

secretaria e redactará a acta das súas reunións. 

 

No caso de coincidencia dalgún dos cargos, darase paso a un membro do departamento de 

Orientación.  

Cando a comisión de convivencia o considere oportuno poderá solicitar o asesoramento ou 

colaboración de: 

- O/a Orientador/a  

- Profesorado titor relacionado co tema que se analice. 

- Educador/a social do concello. 

- Outros profesionais segundo a problemática de que se trate. 

- As asociacións do sector que poidan colaborar na mellora da convivencia. 
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Funcións: 

Desenvolvemento, seguimento, avaliación e revisión do Plan de convivencia. 

Velar pola correcta aplicación do disposto na normativa existente en materia de convivencia 

e no plan e normas de convivencia. 

Elevar ao consello escolar e recoller na memoria anual as iniciativas tendentes a previr e 

resolver conflitos de convivencia, mellorar a convivencia e fomentar o respecto mutuo e a 

tolerancia no centro educativo 

Dinamizar todos os sectores da comunidade educativa, incorporando as súas iniciativas no 

procedemento de elaboración, desenvolvemento, seguimento e revisión do plan de 

convivencia do centro. 

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

da comunidade educativa e o cumprimento das normas de convivencia. 

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 dos conflitos. 

Propoñer 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. 

Propoñerlle, de ser o caso, á dirección persoas que poidan formar parte do equipo de 

mediación. 

Coñecer o cumprimento efectivo das correccións e medidas correctoras nos termos que 

foran impostas e informar o consello escolar sobre o grao de cumprimento da normativa 

vixente. 

Realizar o seguimento dos compromisos de convivencia subscritos no centro. 

Elaborar unha memoria anual sobre a análise da convivencia e conflitividade, na que 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. 

 

Periodicidade das reunións 

Ordinarias: tres xuntanzas anuais, unha por trimestre. 

Extraordinarias: cantas veces sexa convocada por: 
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- A súa presidencia por iniciativa propia. 

-Proposta de, polo menos, unha terceira parte dos seus membros. 

Data Asuntos 

Primeiro Trimestre  Información sobre as normas de funcionamento no 

centro e proxectos anuais vinculados coa convivencia. 

Segundo Trimestre  

 

Avaliación do clima de convivencia no centro. 

Información sobre as actuacións realizadas vinculadas 

coa Convivencia. 

Se procede, coñecemento e valoración do cumprimento 

efectivo das correccións e medidas disciplinarias 

impostas pola Dirección. 

Seguimento, supervisión e coordinación das actuacións 

do plan. 

Terceiro Trimestre  

 

Análise do clima de convivencia no centro. 

Información sobre as actuacións realizadas vinculadas 

coa Convivencia. 

Se procede, coñecemento e valoración do cumprimento 

efectivo das correccións e medidas disciplinarias 

impostas pola Dirección. 

Seguimento, supervisión e coordinación das actuacións 

do plan. 

Elaboración da memoria anual.  

 

 

5. MECANISMOS DE COORDINACIÓN E COLABORACIÓN INTERNA NO 
CENTRO, COAS FAMILIAS E CON OUTROS CENTROS EDUCATIVOS OU 
ORGANISMOS DO CONTORNO.  
As actuacións recollidas no presente Plan deberán levarse a cabo baixo os principios de 

colaboración e coordinación de todos os sectores da comunidade educativa implicados en 

cada unha delas.  

Os órganos de coordinación docente serán responsables de incorporar nas súas 

actuacións as medidas e os acordos adoptados. Incluirán as medidas e os acordos 

relacionados coa convivencia nos documentos institucionais do centro, concretamente nas 
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programacións didácticas e nas de equipos, para asegurar a coherencia destas co 

Proxecto Educativo do centro e a Programación Xeral Anual.  

O centro establecerá a coordinación cos servizos sociais locais en todos aqueles casos nos 

que se require a intervención dos mesmos. A información que se intercambia e as 

intervencións máis comúns están relacionadas coa atención e o seguimento das minorías 

desfavorecidas, alumnado inmigrante, determinación de axudas de diversa índole, 

situacións de familias con dificultades, etc.  

A través do departamento de Orientación coordinaranse as actuacións de acollida do 

alumnado que se vaia incorporar ao IES de adscrición do centro.  

As liñas de actuación para establecer esta coordinación, veñen reflectidas nas NOF. 

 

6. ESTRATEXIAS PARA REALIZAR A DIFUSIÓN DO PLAN DE CONVIVENCIA.  
A comisión de convivencia garantirá esta difusión, a través das seguintes canles:  

– Consello escolar. 

– Titorías de nais/pais, sobre todo nas reunións de principio de curso. 

– Exposición de paneis informativos, carteis... 

– Páxina web. 

 

A difusión realizarase nos seguintes momentos: 

– Ao inicio do curso.  

–Ao longo do curso: cando se dispoña de nova información, información dos 

avances,novos acordos… 

– Ao final do curso: resumo do elaborado, implicacións, propostas de mellora, compromisos 

e plan para o seguinte curso.  

–Todos aqueles momentos, formais e informais, da vida cotiá do centro nos que o 

coñecemento do que se está facendo ofrece información relevante para a toma de 

decisións, proposta de actividades... e para reforzar a implicación das persoas no proceso 

e impulsar novas incorporacións (titorías, asembleas de grupo, de curso, reunións cos 

distintos estamentos…). 
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7. PROCESOS DE SEGUIMENTO, AVALIACIÓN E PROPOSTAS DE MELLORA DO 
PLAN DE CONVIVENCIA.  
O Observatorio da Convivencia realizará un seguimento durante o curso e coordinará a 

posta en marcha do plan ao longo do curso. Ao rematar este, o Consello Escolar avaliará 

os resultados e a proposta do Observatorio, proporá as melloras e/ou actualizacións 

precisas. Tamén elaborará un Informe Anual da Convivencia, que será incorporado á 

Memoria Anual.   

Ás modificacións que se incorporen anualmente, incluiranse na PXA. 

 

A avaliación do Plan de Convivencia farase durante toda a aplicación do plan: 

 Inmediatamente despois da realización de cada actividade. 

 Unha vez ao trimestre a través do Observatorio da Convivencia do centro 

 De forma global, ao finalizar o curso, na memoria final, onde se recollerán: 

o Nivel de consecución dos obxectivo.  

o Actividades realizadas. 

o Grao de participación dos compoñentes da comunidade educativa. 

o Propostas de mellora 

 

A avaliación será crítica e construtiva, para mellorar os obxectivos e actuacións do plan 

cada curso escolar.  
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MÁIS RECURSOS NA REDE: 
 

ANDALUCÍA: “Observatorio de la infancia en Andalucía”. 

http://www.juntadeandalucia.es/observatoriodelainfancia/oia/esp/index.aspx 

ANDALUCÍA: “Educación para la convivencia y la paz “. 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/convivencia-escolar 

ASTURIAS: Documentación sobre acoso escolar. 

http://www.educastur.princast.es/recursos/diversidad/acoso/ 

CASTILLA-LEÓN : “Convivencia y conflicto”.  

http://www.educa.jcyl.es  

MURCIA: “Convivencia escolar”.  

http://www.educarm.es/recursos-infantil 

http://www.educarm.es/primaria 

 

 

Seminario Galego de Educación para a Paz: Fundación Cultura de Paz.  

http://www.sgep.org/  

Cruz Roja Juventud : Páxina da mocidade da Cruz Vermella.  

http://www.cruzrojajuventud.org/  

Educación en valores : Convivencia.  

http://www.educacionenvalores.org/  

Enrédate con UNICEF: Violencia escolar  

http://www.enredate.org/  

Maltrato entre alumnos: Bullying  

http://www.xtec.es/~jcollell/index.htm  
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