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1. XUSTIFICACIÓN LEGAL

LEGAL

Lei Orgánica 1/1996, do 15 de xaneiro, de protección xurídica do menor.
Lei 27/2005, de 30 do novembro, de fomento da educación e a cultura da paz. 
Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación coas modificacións introducidas pola Lei orgánica 8/2013, 

de 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa. 
Lei Orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes.
Lei 4/2011, do 30 de xuño de convivencia e participación da comunidade educativa. 
Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa. 
Lei 2/2014, do 14 de abril, pola igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas, gays, transexuais, 

bisexuais e intersexuais de Galicia.
Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e 

participación da comunidade educativa en materia de convivencia escolar. 
Leo Orgánica 8/2015, do 22 de xullo, de modificación do sistema de protección á infancia e á adolescencia.

CONTEXTUAL

• O incremento do alumnado nos últimos anos. Menos espazo, máis problemas. 
• O incremento de alumnado de procedencias moi diversas xeográfica e socialmente. Posibilidades reais de 

menos respecto polas diferenzas individuais. 
• A constatación de que os límites de actuación dentro da institución escolar por parte de nenos e nenas e 

moi difuso (cando non, dispar). 
• Observación sobre o terreo da separacion dos nenos e nenas de etnia xitana do resto dos nenos do 

colexio (tendencia a sentarse xuntos nas aulas, a xogar separados no patio...). 
• Aínda coa escaseza de conflitos resoltos coa violencia física, detección de falta de recursos por parte do 

alumnado para resolver os seus conflitos sen a intervención de adultos. 
• Os derivados das conclusións (os aspectos preocupantes) obtidos das enquisas feitas á comunidade 

escolar (ver en apartado 3.2. deste mesmo Plan de Convivencia). 
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2. CARACTERÍSTICAS DO CONTORNO

2.1 Instalacións

Situado no barrio que dá o seu nome, o CEIP de Esteiro foi construido ao longo do ano 1983 e principios de 
1984, constando de tres unidades de Educación Infantil e seis de Primaria. Estas dimensións fan do Centro 
un espazo no que as relacións humanas vense favorecidas. As instalacións son as propias dun centro destas 
características, estando ocupado neste momento ao 100 % con tendencia a seguir medrando. Isto fai que o 
espazo nas aulas sexa escaso, debéndose resaltar algunhas carencias: 
• O centro non ten un lugar axeitado para o uso de Salón de Actos o que provoca distorsión en múltiples 

actividades dirixidas á comunidade educativa xeral. 
• Usos múltiples, lugar que fai a función de salón de actos, conta cun camerino e escenario ben equipados, 

pero o resto do espazo resulta preocupantemente escaso para a cantidade de alumnado que hai neste 
momento.

• O colexio conta coas seguintes aulas: de informática, complementaria, de educación musical, de Lingua 
Inglesa, as correspondentes aulas de titoría, outra de PT, AL e un espazo de Orientación. No exterior, 
existe un recinto valado que pecha dous pequenos patios cubertos, unha zona de parque infantil, un 
espazo campestre de céspede e árbores, máis un pavillón polideportivo. 

2.2 Condicións 
socioeconómicas

(Resultado da enquisa elaborada polo 
centro no curso 2014-2015)

En xeral, o alumnado procede dun medio socioeconómico medio e medio-baixo. Estas son 
algunhas das súas características: 
• A titoría exércena maioritariamente nais e pais, de xeito compartido. O matrimonio é a 

situación legal máis común.  
• O núcleo familiar está formado, sobre todo, por pai, nai e fillos. Dous fillos e/ou fillas.  
• A maioría dos pais son traballadores cualificados, destacando un 21% que está en situación 

de paro. A maioría das nais son tamén traballadoras cualificadas pero, neste caso, a 
porcentaxe de paradas é do 29,3%. 

• A maioría das familias teñen unha vivenda cuxa superficie vai entre 60 e 90 m2. 
• No barrio non hai situacións manifestas de malos tratos familiares ou abandono de nenos/as, 

nin casos importantes de consumo de alcohol e outras drogas.  
• A maioría dos titores e titoras teñen estudos de bacharelato ou universitarios. Entre os 

universitarios, un 44% son mulleres e un 34,5% homes. 
• A lingua da maioría é o castelán cando os titores son pais /nais. Se son avós nótase máis a 

influenza do galego. Ocorre o mesmo coa lingua utilizada cos nenos e nenas. 
• En xeral os titores e titoras len pouco, aínda que recoñecen que é importante facelo. 
• Os titores e titoras coñecen ben as amizades dos seu fillos e fillas. 
• O tempo libre dos nenos e nenas da nosa escola ocúpase sobre todo en estar coa familia, 

xogar coas amizades, ver a televisión/videoxogos e facer deporte. 
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2. CARACTERÍSTICAS DO CONTORNO (Cont.)

2.3 Recursos humanos

O Centro conta actualmente con 18 profesores/as: 
 • 4 especialistas en Educación Infantil.       
 • 1 especialista en PT (durante este curso contamos con 1PT máis e outra a 1/2       

xornada).
 • 1 de Filoloxía Inglesa.       
 • 1 de Educación Física.       
 • 1 de Educación Musical (titora de 6º actualmente).       
 • 1 de Relixión Católica (compartida).       
 • 1 de Relixión Evanxélica (compartida).       
 • 6 especialistas en educación primaria. 5 son titoras (unha delas, especialista en Filología       

francesa). 
 • 1 profesora de Audición e Linguaxe.       
 • 1 profesor do Programa PROA (concédese anulamente).       
 • 1 Orientadora (compartida).        
Persoal non docente: 

• 1 conserxe 
• 1 coidadora
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3. SITUACIÓN ACTUAL DA CONVIVENCIA NO CENTRO ESCOLAR

3.1 Análise conceptual previa

Existen moitas definicións sobre a violencia e os seus múltiples tipos. A comunidade científica 
coincide en resaltar que as condutas que agreden física ou psicoloxicamente a alguén, e que 
pretenden causar dano, son condutas que se terían que caracterizar de violentas. Son moitos, 
porén, os tipos de violencia e as matizacións conceptuais sobre a mesma; tantos como os 
factores ou as causas que pretenden explicala para comprendela. 

Violencia directa, física ou 
psicolóxica 

Así enténdese por violencia directa, física ou psicolóxica, aquela que as persoas máis 
facilmente perciben como tal, unha agresión, unha violación, un acto terrorista, a guerra... 
Fálase tamén de violencia estrutural, máis opaca, menos perceptible, e que ten que ver coa 
inxustiza, coa pobreza e a exclusión social ou coa miseria. 

Violencia simbólica 
Tamén existe unha violencia simbólica, unha violencia virtual, uns comportamentos, unhas 
actitudes e uns contravalores transmitidos moitas veces polos medios de comunicación e as 
múltiples pantallas que, fundamentalmente, banalizan a violencia, a naturalizan, mesmo fan a 
poboación menos sensible coa dor e o sufrimento alleo. 

Violencia doméstica 
Fálase, igualmente, da violencia doméstica para referirse á que ten o fogar como ámbito de 
actuación, como sucede co maltrato infantil, a violencia dos fillos e fillas para cos pais e as nais 
ou a violencia de xénero. Mesmo fenómenos e comportamentos que hai tan só uns anos non 
eran percibidos socialmente como violentos, hoxe resultan completamente intolerables. 

Conflito 

Cando se fala de conflitos, con frecuencia téndese a percibilos de maneira negativa e 
considérase que se debe fuxir deles. Isto acontece porque se confunden coa forma en que 
habitualmente se pretenden resolver, desde unha visión negativa do conflito. No entanto, a 
visión positiva considera que os conflitos existiron, existen e seguirán a existir no futuro, porque 
son o resultado da propia liberdade; das diferenzas de criterios; de aspiracións, desexos e 
intereses contrapostos das persoas, grupos ou nacións. A clave, polo tanto, non está en negar os 
conflitos, senón en aprender a resolvelos pacificamente, por medio do diálogo, da comunicación, 
do acordo, da negociación, do entendemento e da concordia. 
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3.1 Análise conceptual previa (Cont.)

Violencia “natural” 

Escóitase con excesiva frecuencia que a violencia é “natural” nos seres humanos. Esta 
“naturalización” da violencia está en contradición coas publicacións, estudos e investigacións da 
comunidade científica que insisten en reiterar que é a agresividade –ese estado de alerta diante 
dun perigo, real ou ficticio- a que se pode considerar como innata e non a agresión. Pola contra, 
a violencia apréndese; é o resultado dunha longa e continua aprendizaxe con axentes tan 
diversos como a familia, os medios de comunicación, os iguais e a sociedade en xeral. Polo 
mesmo, a violencia tamén se pode desaprender. 

Convivir 
A convivir, a compartir vivencias xuntos, apréndese interactuando; fomentando as boas 
relacións interpersoais, o autocoñecemento, a autoestima, a autopacificación crítica; desde o 
diálogo, a escoita activa, a participación, o compromiso e a asunción de responsabilidades. 
Ademais, isto require un traballo compartido, sistemático e permanente no tempo. 

Acoso entre iguais 
Cando se fala de matonismo, de acoso entre iguais ou do chamado bullying, faise referencia 
a situacións reiteradas, dilatadas no tempo, de intimidación, ameaza, agresión ou abuso, que 
sofre unha persoa como consecuencia da acción doutra persoa ou dun grupo. Non se pode 
esquecer, tampouco, que existen outras formas de acoso entre persoas con diferentes roles. 

Vandalismo 

Fálase de vandalismo cando se observan comportamentos ou actitudes de destrución e 
devastación no mobiliario, edificios ou recursos materiais dun centro ou das persoas, sen 
consideración nin respecto ningún. Estes comportamentos provocan unha grande alarma e non 
poden deixarse de lado, polo que cómpre intervir rapidamente con medidas disciplinarias, 
reparadoras e educativas. 

Disciplina 

A disciplina é un concepto que ten, na actualidade, connotacións negativas pola súa propia 
historia pasada, aínda que se sabe que é unha necesidade persoal e social. Por exemplo, a 
autodisciplina forma parte da bagaxe dunha persoa á hora de enfrontarse cun traballo ou con 
calquera actividade: educativa, laboral, deportiva ou doutra índole. En definitiva, insistir na 
disciplina fai referencia ao respecto a normas democráticas de convivencia, elaboradas e 
asumidas como propias por todos os sectores implicados, sexa na aula, no centro ou en calquera 
organización social ou actividade. 
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3.1 Análise conceptual previa (Cont.)

Comportamentos disruptivos 

Cando se fala de comportamentos disruptivos, os maioritarios nos centros educativos, faise 
referencia a moi distintos fenómenos que acontecen a diario e que poden estar relacionados co 
currículo (falla de hábitos de traballo, non realización das actividades escolares, 
despreocupación, etc.), cos compañeiros (mentir ou falsear a realidade, mostrar incapacidade 
para o diálogo, xogar dentro da clase interrompendo aos demais, etc.), co profesorado (mentir, 
falar a berros, a chulería, xogar dentro da clase para interromper, etc.) ou en relación co centro 
(non aceptar as normas, deambular polo centro). Ademais, hai que engadir outras problemáticas 
na relación socio-familiar: problemas familiares graves; proximidade ao mundo das 
drogodependencias; carencias afectivas, culturais e sociais. 

Absentismo escolar
O absentismo escolar, a falta de asistencia habitual ás aulas, non é un fenomeno moi 
frecuente, pero para atallalo é clave a colaboración interinstitucional e multidisciplinar no ámbito 
local e municipal. 

Tomado do “Plan Integral de mellora da Convivencia en Galicia “
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3.2. RESULTADOS DAS ENQUISAS SOBRE CONVIVENCIA   -   ALUMNADO (contestadas 48 enquisas)
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Centro: 15024938 - CEIP de Esteiro. Curso 2015/2016

Informe sobre a recollida de datos para o alumnado de ensinanzas obrigatorias

% de
resposta

1 - Abrindo un parte 0
2 - Chamando ás familias. 2.1
3 - Escoitando a opinión de todos para cambiar as normas do centro 10.4
4 - Falando co/a profesor/a en privado. 37.5
5 - Falando entre todos 50
6 - Impoñendo sancións (castigos). 31.3
7 - Mandando a falar co director/a ou xefe/a de estudos 8.3
8 - Os profesores e as profesoras dannos consellos. 14.6
9 - Quitándolle importancia e deixándoo pasar 4.2
10 - Seguindo os consellos  do/a orientador/a, do profesorado e do equipo directivo (director/a, xefe/a de estudos...) 12.5

4.- Sobre a forma de resolver os conflitos de convivencia no centro ou na aula.

Páxina 4 de 37Data: 16/12/2015Data: 16/12/2015
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Centro: 15024938 - CEIP de Esteiro. Curso 2015/2016

Informe sobre a recollida de datos para o alumnado de ensinanzas obrigatorias

Bastantes veces Moitas vecesPoucas vecesNunca Sen resposta
1 - Atender as explicacións 00 64.635.4 0
2 - Axudar a algún compañeiro/a nas tarefas de clase 22.94.2 33.331.3 8.3
3 - Cumprir as normas 4.22.1 66.727.1 0
4 - Evitar que traten mal aos demáis 16.714.6 37.525 6.3
5 - Facer as tarefas que nos mandan 4.26.3 77.110.4 2.1
6 - Obedecer e respectar aos profesores/as 02.1 66.722.9 8.3
7 - Respectar o horario das clases 2.10 83.312.5 2.1
8 - Traballar en grupo 16.70 47.935.4 0

5.1.- Condutas positivas:

5.- Sobre a frecuencia de determinadas condutas no centro.

Páxina 5 de 37Data: 16/12/2015Data: 16/12/2015
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Centro: 15024938 - CEIP de Esteiro. Curso 2015/2016

Informe sobre a recollida de datos para o alumnado de ensinanzas obrigatorias

5.2.- Condutas negativas:
Bastantes veces Moitas vecesPoucas vecesNunca Sen resposta

1 - Acoso (en persoa ou por internet, móbil....) 4.295.8 00 0
2 - Ameazar ou insultar 29.260.4 2.18.3 0
3 - Ameazar ou insultar utilizando o ordenador, o móbil, etc. 12.585.4 00 2.1
4 - Chegar tarde á clase 56.333.3 08.3 2.1
5 - Deixar de lado e non facer caso a algún/ha compañeiro/a 33.362.5 02.1 2.1
6 - Desobedecer e non respectar o/a profesor/a 2566.7 2.12.1 4.2
7 - Dicir mentiras ou rumores sobre alguén 29.262.5 08.3 0
8 - Dicir mentiras ou rumores sobre alguén utilizando o ordenador ou 4.291.7 2.12.1 0
9 - Entrar e saír da clase sen permiso 8.391.7 00 0
10 - Faltar á clase sen causa xustificada 22.966.7 02.1 8.3
11 - Insultar 35.447.9 4.210.4 2.1
12 - Interromper, molestar e non deixar dar a clase ao profesorado 37.554.2 2.16.3 0
13 - Negarse a facer as tarefas que nos tocan 2570.8 4.20 0
14 - Non ter coidado co aseo e ca limpeza persoal 16.760.4 8.36.3 8.3
15 - Obrigar a algún/ha compañeiro/a  a facer cousas non quere 14.683.3 00 2.1
16 - Pegar ou facer dano 43.850 2.12.1 2.1
17 - Poñer alcumes ou rirse doutra persoa 39.652.1 08.3 0
18 - Provocar, ridiculizar ou insultar o profesorado 4.293.8 2.10 0
19 - Roubar diñeiro ou material/cousas 2.197.9 00 0
20 - Tomar drogas (alcohol, tabaco) 0100 00 0

Páxina 6 de 37Data: 16/12/2015Data: 16/12/2015

Centro: 15024938 - CEIP de Esteiro. Curso 2015/2016

Informe sobre a recollida de datos para o alumnado de ensinanzas obrigatorias

Páxina 7 de 37Data: 16/12/2015Data: 16/12/2015
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Centro: 15024938 - CEIP de Esteiro. Curso 2015/2016

Informe sobre a recollida de datos para o alumnado de ensinanzas obrigatorias

6.- Sobre os espazos onde hai problemas de convivencia.

Nunca Poucas veces Bastantes veces Moitas veces Sen resposta
8.30 4.2751 - A través de internet, xa sexa no móbil ou no ordenador 12.5

39.60 2.1502 - Ao entrar ou saír da clase 8.3
252.1 062.53 - Ao entrar ou saír do recinto do centro 10.4

33.30 2.158.34 - Durante as clases 6.3
31.32.1 8.320.85 - No comedor escolar 37.5
45.88.3 27.112.56 - No recreo 6.3
16.70 2.145.87 - No transporte escolar 35.4
20.80 8.354.28 - Nos arredores do centro 16.7
8.32.1 4.277.19 - Nos aseos 8.3
250 2.164.610 - Nos corredores 8.3

31.30 6.354.211 - Nos intercambios de clase 8.3

Páxina 8 de 37Data: 16/12/2015Data: 16/12/2015
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Centro: 15024938 - CEIP de Esteiro. Curso 2015/2016

Informe sobre a recollida de datos para o alumnado de ensinanzas obrigatorias

% de
resposta
rapazas

% de
resposta
rapaces

% de
resposta

total
5Si 8.3 11.5

90Non 87.5 84.6
5Sen resposta 4.2 3.8

7.- Sobre a condición de presunta vítima.

7.1.- Padeciches algunha conduta negativa, acoso, agresión ou falta de respecto?

7.2.- Que fixeches cando padeciches estas situacións/condutas?  (% con respecto a cuestión 7.1, resposta: Si).

% de resposta
501 - Cando me axudaron, sentinme máis seguro/a
252 - Defendinme atacando
03 - Defendinme fuxindo para que non me atacasen

254 - Díxenlles que me deixaran en paz
05 - Díxenllo ao delegado/a da clase

256 - Intentei falar para resolver o problema
257 - Intentei non pensar no que sucedía
08 - Non fixen nada

509 - Pedinlle axuda a alguén da dirección (director/a, xefe de estudos...)
2510 - Pedinlle axuda á miña familia
011 - Pedinlle axuda a un adulto/a do centro

2512 - Pedinlle axuda ao orientador/a
2513 - Pedinlles axuda aos meus amigos/as
2514 - Sentinme triste ou abatido/a

Páxina 9 de 37Data: 16/12/2015Data: 16/12/2015

Centro: 15024938 - CEIP de Esteiro. Curso 2015/2016

Informe sobre a recollida de datos para o alumnado de ensinanzas obrigatorias

7.3.- De qué curso é a persoa que realizou este tipo de comportamentos contigo?  (% con respecto a cuestión 7.1, resposta: Si).
% de

resposta
1 - Da miña clase 100
2 - De distintos cursos 50
3 - Do meu curso pero de outra clase 0
4 - Doutro curso inferior ao meu 25
5 - Doutro curso superior ao meu 0
6 - Outras persoas do centro (profesorado, persoal
de conserxería, persoal de limpeza...) 25

7 - Son persoas de fora do centro 0

Páxina 10 de 37Data: 16/12/2015Data: 16/12/2015
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Centro: 15024938 - CEIP de Esteiro. Curso 2015/2016

Informe sobre a recollida de datos para o alumnado de ensinanzas obrigatorias

7.3.- De qué curso é a persoa que realizou este tipo de comportamentos contigo?  (% con respecto a cuestión 7.1, resposta: Si).
% de

resposta
1 - Da miña clase 100
2 - De distintos cursos 50
3 - Do meu curso pero de outra clase 0
4 - Doutro curso inferior ao meu 25
5 - Doutro curso superior ao meu 0
6 - Outras persoas do centro (profesorado, persoal
de conserxería, persoal de limpeza...) 25

7 - Son persoas de fora do centro 0

Páxina 10 de 37Data: 16/12/2015Data: 16/12/2015

Centro: 15024938 - CEIP de Esteiro. Curso 2015/2016

Informe sobre a recollida de datos para o alumnado de ensinanzas obrigatorias

8.- Sobre a condición de presunto/a agresor/a.

% de
resposta
rapazas

% de
resposta
rapaces

% de
resposta

total
2.1 0Si 3.8

95.8 100Non 92.3
2.1 0Sen resposta 3.8

8.1.- Cometiches algunha conduta negativa como faltas de respecto, agresión, acoso, etc.?

% de resposta
1 - Apertura de expediente disciplinario 0
2 - Aviso á familia / titores legais 0
3 - Botáronme uns días do centro 0
4 - Enviado/a á Xefatura de Estudos ou á Dirección 0
5 - Expulsión temporal da aula 100
6 - Obrigación de estar nun determinado lugar
fóra da clase traballando (aula de convivencia
inclusiva, outros)

0

7 - Quedar sen recreo algún día 100
8 - Reparar o dano ocasionado 0
9 - Retirada do móbil ou outros obxectos persoais 0
10 - Ter que facer un traballo sobre o que
sucedeu, analizando o meu comportamento
incorrecto

0

8.2.- Sufriches algunha sanción/medida correctora (castigo) das que se mencionan a continuación no último curso?   (% con respecto a cuestión 8.1, resposta: Si).

Páxina 11 de 37Data: 16/12/2015Data: 16/12/2015
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Centro: 15024938 - CEIP de Esteiro. Curso 2015/2016

Informe sobre a recollida de datos para o alumnado de ensinanzas obrigatorias

% de resposta

37.51 - Digo a miña opinión na clase, en presenza do profesorado titor
6.32 - Dígolle a miña opinión ao delegado/a de clase

31.33 - Dígolle a miña opinión directamente ao profesorado
8.34 - Non digo a miña opinión porque creo que non me van facer caso
4.25 - Non digo a miña opinión porque non me interesa que a saiban
2.16 - Non me piden a miña opinión

10.47 - Sen Resposta

9.- Sobre as decisións que se toman na clase ou no centro.

Páxina 12 de 37Data: 16/12/2015Data: 16/12/2015

Centro: 15024938 - CEIP de Esteiro. Curso 2015/2016

Informe sobre a recollida de datos para o alumnado de ensinanzas obrigatorias

% de resposta

37.51 - Digo a miña opinión na clase, en presenza do profesorado titor
6.32 - Dígolle a miña opinión ao delegado/a de clase

31.33 - Dígolle a miña opinión directamente ao profesorado
8.34 - Non digo a miña opinión porque creo que non me van facer caso
4.25 - Non digo a miña opinión porque non me interesa que a saiban
2.16 - Non me piden a miña opinión

10.47 - Sen Resposta

9.- Sobre as decisións que se toman na clase ou no centro.
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Informe sobre a recollida de datos para os profesores

Centro: 15024938 - CEIP de Esteiro. Curso 2015/2016

% de resposta
1 - Aula de convivencia inclusiva 0
2 - Comisión de convivencia 70
3 - Mediador ou equipo de mediación 0
4 - Normas de organización e funcionamento
(NOF, antes RRI) 100
5 - Persoa dinamizadora ou responsable da
convivencia do centro 50

6 - Plan de acción titorial (PAT) 60
7 - Plan de convivencia 70
8 - Plan xeral de atención á diversidade (PXAD) 50
9 - Proxecto educativo de centro (PEC) 90

1.- Sobre o coñecemento dos documentos ou actuacións, referidos á convivencia, no centro.

1.1.- % de respostas afirmativas.

% de resposta
1 - Comisión de convivencia 30
2 - Normas de organización e funcionamento
(NOF, antes RRI) 50
3 - Persoa dinamizadora ou responsable da
convivencia do centro 30

4 - Plan de acción titorial (PAT) 40
5 - Plan de convivencia 30
6 - Plan xeral de atención á diversidade (PXAD) 30
7 - Proxecto educativo de centro (PEC) 50

1.2.- % de respostas afirmativas por parte dos titores.

Páxina 13 de 37Data: 16/12/2015Data: 16/12/2015

RESPOSTAS DO PROFESORADO (10 enquisas contestadas)

Informe sobre a recollida de datos para os profesores

Centro: 15024938 - CEIP de Esteiro. Curso 2015/2016

2.- A convivencia no centro nos últimos 3 anos:

% de resposta

1 - Empeorou de xeito alarmante 0
2 - Empeorou lixeiramente 10
3 - Mellorou lixeiramente 40
4 - Mellorou moitísimo 10
5 - Sen resposta 40

2.1.- Respostas xerais.

% de
resposta

total

Profesores
que imparten

ed. Infantil

Profesores
que imparten
ed. Primaria

Profesores
que imparten

ESO

Profesores
que imparten
bacharelato

Profesores
que imparten

Ciclos
Empeorou de xeito alarmante 0 00 0 0 0
Empeorou lixeiramente 16.7 010 0 0 0
Mellorou lixeiramente 50 37.540 0 0 0
Mellorou moitísimo 0 12.510 0 0 0
Sen resposta 33.3 5040 0 0 0

2.2.- Respostas según as etapas nas que imparte docencia.
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Informe sobre a recollida de datos para os profesores

Centro: 15024938 - CEIP de Esteiro. Curso 2015/2016

2.- A convivencia no centro nos últimos 3 anos:

% de resposta

1 - Empeorou de xeito alarmante 0
2 - Empeorou lixeiramente 10
3 - Mellorou lixeiramente 40
4 - Mellorou moitísimo 10
5 - Sen resposta 40

2.1.- Respostas xerais.

% de
resposta

total

Profesores
que imparten

ed. Infantil

Profesores
que imparten
ed. Primaria

Profesores
que imparten

ESO

Profesores
que imparten
bacharelato

Profesores
que imparten

Ciclos
Empeorou de xeito alarmante 0 00 0 0 0
Empeorou lixeiramente 16.7 010 0 0 0
Mellorou lixeiramente 50 37.540 0 0 0
Mellorou moitísimo 0 12.510 0 0 0
Sen resposta 33.3 5040 0 0 0

2.2.- Respostas según as etapas nas que imparte docencia.

Páxina 14 de 37Data: 16/12/2015Data: 16/12/2015

Informe sobre a recollida de datos para os profesores

Centro: 15024938 - CEIP de Esteiro. Curso 2015/2016

% de
resposta

total
Si 0
Non 10
De xeito puntual 80
Sen resposta 10

3.- Consideras que existen actualmente no centro problemas de convivencia.

Páxina 15 de 37Data: 16/12/2015Data: 16/12/2015

Informe sobre a recollida de datos para os profesores

Centro: 15024938 - CEIP de Esteiro. Curso 2015/2016

% de
resposta

total
Si 0
Non 10
De xeito puntual 80
Sen resposta 10

3.- Consideras que existen actualmente no centro problemas de convivencia.
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Informe sobre a recollida de datos para os profesores

Centro: 15024938 - CEIP de Esteiro. Curso 2015/2016

Mala Regular Boa Moi boa Sen resposta

A súa formación en materia de convivencia escolar 10 400 40 10
Coñecemento do profesorado e outros adultos do centro sobre os
problemas de convivencia entre o alumnado 50 300 0 20

4.- Sobre a formación en materia de convivencia escolar.

Páxina 16 de 37Data: 16/12/2015Data: 16/12/2015

Informe sobre a recollida de datos para os profesores

Centro: 15024938 - CEIP de Esteiro. Curso 2015/2016

Mala Regular Boa Moi boa Sen resposta

A súa formación en materia de convivencia escolar 10 400 40 10
Coñecemento do profesorado e outros adultos do centro sobre os
problemas de convivencia entre o alumnado 50 300 0 20

4.- Sobre a formación en materia de convivencia escolar.
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Informe sobre a recollida de datos para os profesores

Centro: 15024938 - CEIP de Esteiro. Curso 2015/2016

Ningunha Un pouco Bastante Moito Sen resposta
1 - Abordar a convivencia dende a prevención 0 300 60 10
2 - Adscribirse a plans  e programas nos que se traballe a convivencia 10 500 30 10
3 - Aplicación rigorosa e sistemática das normas de convivencia 0 400 50 10
4 - Aplicar sancións estritas 20 4010 20 10
5 - Crear diferentes grupos de traballo e figuras no centro para promover unha mellor
convivencia (comisión de convivencia, grupos de mediación,
conciliadores etc.)

10 500 30 10

6 - Desenvolver en todos os membros da comunidade educativa programas para
adquirir habilidades e competencias sociais 0 300 60 10
7 - Difundir entre a comunidade educativa todas as actuacións que en materia de
convivencia se desenvolven no centro 10 400 40 10

8 - Favorecer unha maior participación do alumnado na solución de problemas 10 100 70 10
9 - Formación do profesorado en xestión da convivencia 0 600 30 10
10 - Formular a mellora da convivencia como obxectivo central da intervención no PEC 20 200 40 20
11 - Traballar as normas de convivencia e os dereitos e deberes na acción titorial 20 100 60 10

5.- Sobre a influencia de diversos aspectos no clima escolar.
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Informe sobre a recollida de datos para os profesores

Centro: 15024938 - CEIP de Esteiro. Curso 2015/2016

% de
resposta

1 - A residencia é un espazo do centro e polo tanto está
incluído nas NOF (no caso de existir no seu centro) 0

2 - Está regulado nas NOF do centro 90
3 - Non está regulado nas NOF do centro, pero respéctase o
que se acorda ao principio de curso 10
4 - O comedor escolar é un espazo do centro e polo tanto
está incluído nas NOF (no caso de existir no seu centro) 50
5 - O transporte escolar é un espazo do centro e polo tanto
está incluído nas NOF (no caso de existir no seu centro) 0
6 - Respéctase por parte dos usuarios o establecido nas
NOF 60

6.- Sobre a organización e uso dos espazos do centro (biblioteca, talleres, sala de ordenadores, sala de usos múltiples, salón de actos,…)

% de
resposta

Nunca 0
Algunha vez 10
Bastantes veces 30
Moitas veces 50
Sen resposta 10

7.- Sobre o coidado dos materiais e das instalacións. Podería valorar a frecuencia desta afirmación, “Normalmente cóidase”?
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Informe sobre a recollida de datos para os profesores

Centro: 15024938 - CEIP de Esteiro. Curso 2015/2016

% de
resposta

1 - A residencia é un espazo do centro e polo tanto está
incluído nas NOF (no caso de existir no seu centro) 0

2 - Está regulado nas NOF do centro 90
3 - Non está regulado nas NOF do centro, pero respéctase o
que se acorda ao principio de curso 10
4 - O comedor escolar é un espazo do centro e polo tanto
está incluído nas NOF (no caso de existir no seu centro) 50
5 - O transporte escolar é un espazo do centro e polo tanto
está incluído nas NOF (no caso de existir no seu centro) 0
6 - Respéctase por parte dos usuarios o establecido nas
NOF 60

6.- Sobre a organización e uso dos espazos do centro (biblioteca, talleres, sala de ordenadores, sala de usos múltiples, salón de actos,…)

% de
resposta

Nunca 0
Algunha vez 10
Bastantes veces 30
Moitas veces 50
Sen resposta 10

7.- Sobre o coidado dos materiais e das instalacións. Podería valorar a frecuencia desta afirmación, “Normalmente cóidase”?
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Informe sobre a recollida de datos para os profesores

Centro: 15024938 - CEIP de Esteiro. Curso 2015/2016

% de resposta
1 - Dánanse os vehículos e outras propiedades privadas 0
2 - Fanse pintadas nas mesas, nas paredes, nos aseos... 0
3 - O chan do comedor remata todos os días cheo de lixo, os comensais non teñen coidado 0
4 - Respéctase a propiedade privada dos materiais de cada quen 10
5 - Respéctase a propiedade pública dos materiais do centro 10
6 - Rómpense materiais da clase e do centro 0
7 - Róubanse materiais 0
8 - Tírase lixo ao chan 0

8.- Problemas relacionados co coidado dos materiais e das instalacións.
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Informe sobre a recollida de datos para os profesores

Centro: 15024938 - CEIP de Esteiro. Curso 2015/2016

% de resposta

1 - Campañas divulgativas dos diferentes documentos nos que se recollen os aspectos fundamentais da
convivencia (Plan de convivencia e NOF) 40

2 - Dereitos e os deberes do alumnado con todos os grupos ( PAT) 50
3 - Difusión dos aspectos básicos das NOF 80
4 - Escola de nais/pais ou persoas titoras legais 0
5 - Modelos de rexistros de incidencias ocorridas no centro coas correspondentes medidas que cómpre 60
6 - Normas de convivencia con todos os grupos ( PAT) 70
7 - Orde nas entradas e saídas do centro, así como no comedor e transporte escolar 80
8 - Plan de acollida para a chegada de novos integrantes á comunidade escolar (alumnado e as súas familias ou
profesorado que chegan por primeira
vez)

70

9 - Plan de formación no centro en materia de convivencia 0
10 - Programa para o desenvolvemento das competencias e habilidades sociais 0
11 - Programas externos que facilitan formación relacionada nestes temas (exemplo: Plan director) 0
12 - Protocolo de absentismo 80
13 - Protocolo de acoso escolar e ciberacoso 20
14 - Protocolo ou programa de mediación 0
15 - Protocolo para o establecemento de acordos co alumnado e as familias ou persoas titoras legais 0
16 - Protocolo para o procedemento conciliado 0
17 - Solicitude de asesoramento do Departamento de orientación na xestión de conflitos no centro 30

9.- Sobre o coñecemento dalgúns protocolos/programas/actuacións que poidan considerarse favorables da convivencia.
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Informe sobre a recollida de datos para os profesores

Centro: 15024938 - CEIP de Esteiro. Curso 2015/2016
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Informe sobre a recollida de datos para os profesores

Centro: 15024938 - CEIP de Esteiro. Curso 2015/2016

10.- Sobre a resolución de conflitos.

% de resposta

1 - Chamando ao pai/nai/persoas titoras legais 70
2 - Con correccións colectivos ou individuais 60
3 - Con sancións (seguindo a normativa) 60
4 - Dando consellos ao alumnado 80
5 - Dialogando para intentar chegar a acordos 90
6 - Potenciando que se traten os conflitos na titoría (polos seus titores ou titoras) 50
7 - Restándolle importancia e deixándoo pasar 0
8 - Tratando o conflito entre todos (titor, profesorado, xefe de estudos e alumnado) 40
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Informe sobre a recollida de datos para os profesores

Centro: 15024938 - CEIP de Esteiro. Curso 2015/2016

11.- Sobre a relación coas familias.
% de resposta

1 - Amosan interese polos estudos dos seus fillos/as e fan un seguimento continuado da súa evolución escolar 50
2 - Amosan interese polos estudos dos seus fillos/as pero non fan un seguimento continuado da súa evolución
escolar 40
3 - Amosan interese polos estudos dos seus fillos/as só no referente aos resultados finais que reflicten as
notas 30

4 - Amosan interese polos seus fillos/as só no referente ao seu comportamento 40
5 - Desconfían da información do profesor e non asumen responsabilidades ante os problemas 0
6 - Escoitan ao profesor e chégase a acordos de actuación 90
7 - Escoitan ao profesor pero non se chega a acordos de actuación 0
8 - Non acoden cando os convoca 10
9 - Non amosan interese polo comportamento dos seus fillos/as 0
10 - Non amosan interese polos estudos dos seus fillos/as 20
11 - Non escoitan ao profesor e amósanse hostís cara a el 0
12 - Recorren á dirección cando non hai acordo co profesor 20
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Informe sobre a recollida de datos para os profesores

Centro: 15024938 - CEIP de Esteiro. Curso 2015/2016

12.- Sobre a importancia das seguintes causas nas condutas do alumnado.

Ningunha Un pouco Bastante Moito Sen resposta
1 - A obrigatoriedade da etapa educativa da ESO 0 3020 0 50
2 - Aumento da tolerancia na sociedade 50 300 20 0
3 - Características da personalidade do alumno/a 20 700 10 0
4 - Contexto social 0 600 40 0
5 - Facilidade no acceso as tecnoloxías da información e comunicación 30 2030 0 20
6 - Falta de disciplina escolar 40 3010 10 10
7 - Formación do profesorado en técnicas de regulación de conflitos 30 300 40 0
8 - Formación pedagóxica do profesorado para afrontar novas problemáticas 30 200 50 0
9 - Metodoloxías inadecuadas 20 500 20 10
10 - Problemas familiares (familias desestruturadas) 0 200 80 0
11 - Tipo de organización e clima do centro 10 700 10 10
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Informe sobre a recollida de datos para as familias

Centro: 15024938 - CEIP de Esteiro. Curso 2015/2016

% de resposta
total

% de resposta
por parte dos

pais

% de resposta
por parte das

nais
1 - Abandonar os estudos canto antes para incorporarme ao mundo laboral. 0 0 0
2 - Bacharelato 0 0 0
3 - Carreira universitaria 86.4 75 88.9
4 - Certificado de estudos sen titular na ESO 0 0 0
5 - Ciclo de FP de Grao Medio (Técnico) 0 0 0
6 - Ciclo de FP de Grao Superior (Técnico Superior) 9.1 0 11.1
7 - Estudos de ensinanzas especiais (Música, Danza, Deseño, Ensinanzas
Deportivas, Idiomas...) 0 0 0

8 - Graduado en ESO 0 0 0
9 - Sen resposta 4.5 25 0

1.- Que estudos lle gustaría que rematase o seu fillo/a/os/as e que título acadar?
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Informe sobre a recollida de datos para as familias

Centro: 15024938 - CEIP de Esteiro. Curso 2015/2016

% de resposta
total

% de resposta
por parte dos

pais

% de resposta
por parte das

nais
1 - Abandonar os estudos canto antes para incorporarme ao mundo laboral. 0 0 0
2 - Bacharelato 0 0 0
3 - Carreira universitaria 86.4 75 88.9
4 - Certificado de estudos sen titular na ESO 0 0 0
5 - Ciclo de FP de Grao Medio (Técnico) 0 0 0
6 - Ciclo de FP de Grao Superior (Técnico Superior) 9.1 0 11.1
7 - Estudos de ensinanzas especiais (Música, Danza, Deseño, Ensinanzas
Deportivas, Idiomas...) 0 0 0

8 - Graduado en ESO 0 0 0
9 - Sen resposta 4.5 25 0

1.- Que estudos lle gustaría que rematase o seu fillo/a/os/as e que título acadar?
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Informe sobre a recollida de datos para as familias

Centro: 15024938 - CEIP de Esteiro. Curso 2015/2016

% país/nais que
coñecen a
existencia

1 - Aula de convivencia inclusiva 4.5
2 - Comisión de convivencia 13.6
3 - Mediador ou equipo de mediación 18.2
4 - Normas de organización e funcionamento (NOF,
antes RRI) 50
5 - Persoa dinamizadora ou responsable da
convivencia do centro 9.1

6 - Plan de acción titorial (PAT) 27.3
7 - Plan de convivencia 22.7
8 - Plan xeral de atención á diversidade (PXAD) 27.3
9 - Proxecto educativo de centro (PEC) 50

2.- Coñece a existencia e o contido dos seguintes documentos ou actuacións, referidos á convivencia, no seu centro?

% de respostas afirmativas por parte dos pais/nais:

3.- Na súa opinión, a convivencia no centro educativo ao que vai o seu fillo ou filla, nos últimos 3 anos …

% de
resposta

total

% de
resposta
por parte
dos pais

% de
resposta
por parte
das nais

1 - Empeorou de xeito
alarmante 0 00

2 - Empeorou lixeiramente 0 11.19.1
3 - Mellorou lixeiramente 0 11.19.1
4 - Mellorou moitísimo 0 22.218.2
5 - Sen resposta 100 55.663.6
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Informe sobre a recollida de datos para as familias

Centro: 15024938 - CEIP de Esteiro. Curso 2015/2016

4.- Consideras que existen actualmente, no centro ao que asiste o seu fillo ou a súa filla, problemas de convivencia.

% de
resposta

total

% de
resposta
por parte
dos pais

% de
resposta
por parte
das nais

Sí 0 00
Non 75 5054.5
De xeito puntual 25 22.222.7
Sen resposta 0 27.822.7
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Informe sobre a recollida de datos para as familias

Centro: 15024938 - CEIP de Esteiro. Curso 2015/2016

Mala Regular Boa Moi boa Sen resposta

A súa formación en materia de convivencia escolar 4.5 59.14.5 13.6 18.2
Formación das familias para definir normas de comportamento na casa 22.7 45.59.1 4.5 18.2
Formación de toda a comunidade educativa para desenvolver
actividades positivas de lecer e tempo libre 13.6 504.5 4.5 27.3

5.- Sobre a formación en materia de convivencia escolar.
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Informe sobre a recollida de datos para as familias

Centro: 15024938 - CEIP de Esteiro. Curso 2015/2016

Totalmente
en desacordo

Algo de
acordo

Bastante de
acordo

Totalmente
de acordo Sen resposta

No centro respéctase a propiedade pública e as propiedades privadas
de cada quen 0 00 0 0

Normalmente cóidanse os materiais e as instalacións 0 31.84.5 59.1 4.5
O centro adoita estar limpo e coidado 0 00 0 0

6.- Sobre o coidado dos materiais e as instalacións do centro.
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Informe sobre a recollida de datos para as familias

Centro: 15024938 - CEIP de Esteiro. Curso 2015/2016

% de resposta
1 - Achegámonos ao centro de cando en vez, solicitando cita co titor/a, sen sermos convocados 86.4
2 - Acudimos ao centro cando se nos convoca 95.5
3 - Amosamos interese polo noso fillo/a no referente ao seu comportamento 86.4
4 - Amosamos interese polos estudos do noso fillo/a e facemos un seguimento continuado da súa evolución escolar 100
5 - Amosamos interese polos estudos do noso fillo/a pero non facemos un seguimento continuado da súa evolución escolar 0
6 - Amosamos interese polos estudos do noso fillo/a só no referente aos resultados finais que reflicten as notas 9.1
7 - Anímasenos no centro a ter ideas propias e a participar na mellora da convivencia (espírito crítico) 40.9
8 - Colaboramos en organizacións para mellorar o que sucede arredor do centro (no barrio, no pobo, na cidade) 0
9 - Cóntame as cousas que lle ocorren na clase 81.8
10 - Coñezo o tempo e os recursos electrónicos e dixitais que utiliza o meu fillo ou filla (acceso a Internet, videoxogos, redes sociais...) 86.4
11 - Creo que coñezo ben ao meu fillo/a 95.5
12 - Desconfiamos da información do profesorado 0
13 - Falo a diario con el/ela sobre como lle foi o día no centro 100
14 - Falo a diario con el/ela sobre temas variados 95.5
15 - Na casa é comunicativo/a 86.4
16 - O centro dispón de espazos para desenvolver a nosa participación e actividades 77.3
17 - O centro programa os tempos de xeito que favoreza a participación 54.5
18 - O centro ten medios para transmitir a información ás familias por diferentes vías 95.5
19 - O meu fillo/a adoita falar comigo sobre aqueles aspectos que lle preocupan 90.9
20 - O profesorado nos escoita e chegamos a acordos de actuación 81.8
21 - O profesorado nos escoita pero non chegamos a acordos de actuación 0
22 - Participo na ANPA do centro 9.1
23 - Participo nos órganos colexiados de goberno do centro (Consello Escolar) 9.1
24 - Recorremos á Dirección cando non hai acordo co profesorado 4.5
25 - Reunímonos as familias para buscar solucións de cómo mellorar a convivencia no centro 9.1
26 - Sentimos que formamos parte dunha comunidade escolar / centro, dun proxecto común 59.1
27 - Teño a información necesaria para participar en algún órgano do centro 63.6

7.- Sobre a participación activa na vida do centro e as relacións coa comunidade educativa.
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Informe sobre a recollida de datos para as familias

Centro: 15024938 - CEIP de Esteiro. Curso 2015/2016

% de resposta
1 - O meu fillo foi autor/coautor dalgunha
agresión 4.5
2 - O meu fillo/a non foi nin vítima nin
autor/coautor 77.3

3 - O meu fillo/a padeceu a condición de vítima 9.1
4 - Sen resposta 9.1

8.- Sobre a condición de presunta vítima ou agresor/a.
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Informe sobre a recollida de datos para as familias

Centro: 15024938 - CEIP de Esteiro. Curso 2015/2016

% de resposta
1 - Agresións físicas 50
2 - Agresións verbais 50
3 - Ameazar ou insultar 50
4 - Ameazar ou insultar utilizando tecnoloxías da información e a comunicación TIC 0
5 - Dicir mentiras ou rumores sobre alguén 0
6 - Dicir mentiras ou rumores sobre alguén utilizando as TIC 0
7 - Mostrar situacións de abandono en hábitos de hixiene 0
8 - Non ter en conta a algún compañeiro e excluílo dun grupo de amigos 0
9 - Obrigar a facer cousas que outro non quere 0
10 - Observar actos vandálicos con danos no centro 0
11 - Poñer alcumes ou ridiculizar a alguén utilizando as TIC 0
12 - Poñer alcumes ou rirse doutra persoa 50
13 - Producirse situacións de acoso ou ciberacoso entre o alumnado do centro 0
14 - Roubar diñeiro ou material 0

9.- Agresións que padeceu o seu fillo/a (% con respecto a cuestión 8, resposta: 3 - O meu fillo/a padeceu a condición de vítima).
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Informe sobre a recollida de datos para as familias

Centro: 15024938 - CEIP de Esteiro. Curso 2015/2016

% de resposta
1 - Agresións físicas 0
2 - Agresións verbais 0
3 - Ameazar ou insultar 0
4 - Ameazar ou insultar utilizando tecnoloxías da información e a comunicación TIC 0
5 - Chegar tarde á clase 0
6 - Consumo de drogas (alcohol, tabaco) 0
7 - Desobedecer e non respectar o profesor 0
8 - Dicir mentiras ou rumores sobre alguén 0
9 - Dicir mentiras ou rumores sobre alguén utilizando as TIC 0
10 - Entrar e saír da clase sen permiso 0
11 - Interromper, molestar e non deixarlle dar a clase ao profesor 0
12 - Mostrar situacións de abandono en hábitos de hixiene 0
13 - Negarse a facer as tarefas asignadas 0
14 - Non cumprir as normas de convivencia no centro 0
15 - Non ter en conta a algún compañeiro e excluílo dun grupo de amigos 0
16 - Obrigar a facer cousas que outro non quere 0
17 - Observar actos vandálicos con danos no centro 0
18 - Poñer alcumes ou ridiculizar a alguén utilizando as TIC 0
19 - Poñer alcumes ou rirse doutra persoa 0
20 - Producirse absentismo escolar 0
21 - Producirse situacións de acoso ou ciberacoso entre o alumnado do centro 0
22 - Provocar, ridiculizar ou insultar os profesores 0
23 - Roubar diñeiro ou material 0

10.- Agresións que cometeu o seu fillo/a (% con respecto a cuestión 8, resposta: 1 - O meu fillo/a foi autor/coautor dalgunha agresión).
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Informe sobre a recollida de datos para as familias

Centro: 15024938 - CEIP de Esteiro. Curso 2015/2016

11.- Dos seguintes profesionais do centro educativo no que está escolarizado o seu fillo/a coñece a.

% de
resposta

total

% de
resposta
por parte
dos pais

% de
resposta
por parte
das nais

Director/a 90.9 100 88.9
Mestre de apoio (PT e AL) 40.9 50 38.9
Xefe/a de estudos 81.8 100 77.8
Orientador/a 50 50 50
Secretario/a 95.5 100 94.4
Titor/a do seu fillo 100 100 100
Persoal coidador 72.7 75 72.2
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Informe sobre a recollida de datos para as familias

Centro: 15024938 - CEIP de Esteiro. Curso 2015/2016

12.- Acostumo a apoiar as decisións que toma o titor sobre o comportamento do meu fillo/a:

% de
resposta

total

% de
resposta
por parte
dos pais

% de
resposta
por parte
das nais

Si 81.8 100 77.8
Non 0 0 0
Sen resposta 18.2 0 22.2

13.- Acostumo a estar informado dos eventos especiais que se realizan no centro.

% de
resposta

total

% de
resposta
por parte
dos pais

% de
resposta
por parte
das nais

Si 100 100 100
Non 0 0 0
Sen resposta 0 0 0
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Informe sobre a recollida de datos para as familias

Centro: 15024938 - CEIP de Esteiro. Curso 2015/2016

14.- Estou satisfeito co  centro ao que asiste o meu fillo/a.

% de
resposta

total

% de
resposta
por parte
dos pais

% de
resposta
por parte
das nais

Si 100 100 100
Non 0 0 0
Sen resposta 0 0 0

% de
resposta

total

% de
resposta
por parte
dos pais

% de
resposta
por parte
das nais

1 - Falando e pedindo
información ao profesor/a titor/a 95.5 100 94.4
2 - Falo cos pais do compañeiro
sobre o problema dos nosos
fillos/as

27.3 50 22.2

3 - Falando co meu fillo/a 81.8 50 88.9
4 - Falo co compañeiro co que
ten o problema 9.1 0 11.1
5 - Non fago nada, son cousas de
rapaces 0 0 0

Trataría de axudarlle a solucionar o seu problema…

15.- Sobre a reacción ante problemas dos seus fillos/as con compañeiros/as de clase.
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Informe sobre a recollida de datos para as familias

Centro: 15024938 - CEIP de Esteiro. Curso 2015/2016

14.- Estou satisfeito co  centro ao que asiste o meu fillo/a.

% de
resposta

total

% de
resposta
por parte
dos pais

% de
resposta
por parte
das nais

Si 100 100 100
Non 0 0 0
Sen resposta 0 0 0

% de
resposta

total

% de
resposta
por parte
dos pais

% de
resposta
por parte
das nais

1 - Falando e pedindo
información ao profesor/a titor/a 95.5 100 94.4
2 - Falo cos pais do compañeiro
sobre o problema dos nosos
fillos/as

27.3 50 22.2

3 - Falando co meu fillo/a 81.8 50 88.9
4 - Falo co compañeiro co que
ten o problema 9.1 0 11.1
5 - Non fago nada, son cousas de
rapaces 0 0 0

Trataría de axudarlle a solucionar o seu problema…

15.- Sobre a reacción ante problemas dos seus fillos/as con compañeiros/as de clase.
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3.3. CONCLUSIÓN SOBRE AS ENQUISAS

FAVORABLES

- O grao de integración en pequeno grupo parece excelente posto que o 100% recoñece que dispón 
dalgún ou dalgúns bos compañeiros. Un 80% das nenas e un 77% dos nenos teñen máis de tres amigas e 
amigos fóra da súa clase, mentres que un 100% das nenas e un 80% dos nenos teñen máis de tres 
amigos na súa aula. 
- Con respecto ao coidado do centro a maioría considera que está bastante ou moi coidado. O 100% 
considera que non se danan as instalacións, nin os vehículos, que se respectan as cousas de cada quen, 
as do centro, que o comedor non ten lixo e que non se rompe o material da clase ou do centro. 
A única porcentaxe que se pode subliñar é a dos que afirman que se tira lixo ao chan, pero non resulta 
significativo, xa que é dun 16,7%. 
- En canto ao xeito de resolver os conflitos, o alumnado percibe que non se abren partes, non se deixa 
pasar o problema nin se lle quita importancia, así como tampouco considera que se derive a súa 
resolución hacia a directora ou xefa de estudos. 
- Sobre as condutas positivas, maioritariamente o noso alumnado considera que se atende ás 
explicacións, cúmprense as normas, fanse as tarefas, obedécese e respéctase ao profesorado, o horario 
de clase e trabállase en grupo. 
- Sobre as condutas negativas, a inmensa maioría considera que nunca (porcentaxe superior ao 90%) 
houbo acoso, mentiras ou rumores sobre alguén co ordenador, entrar ou saír da clase sen permiso, 
provocar, ridiculizar ou insultar ao profesorado, roubar diñeiro ou material e tomar drogas (100%) 
Que nunca ou poucas veces (+,- 90%) existen ameazas ou insultos, tampouco utilizando o ordenador, 
non se chega tarde a clase, deixar de lado ou non facer caso a algún compañeiro/a, desobedecer ou non 
respectar ao profesorado, dicir mentiras sobre alguén, faltar a clase inxustificadamente, interromper na 
clase, negarse a facer as tarefas, obrigar ao compañeiro ou compañeira a facer algo que non quere. 
- En canto aos espazos onde hai problemas, a maioría considera que nunca hai problemas a través de 
Internet ou do móbil, nin nos aseos. 
- Con respecto a sentirse vítima dalgunha conduta negativa, acoso, agresión ou falta de respecto, o 
90% das nenas consideran que non o foron, fronte a un 5% que afirma que si. O 84,6% dos nenos 
afirman non ter sido vítimas, fronte a un 11,5% que di que si. 
- Un 25% resolve os conflitos atacando, dicindo que os deixen en paz ou non pensando no que sucedía. 
- Por último, cando se fala sobre as decisións que se toman na clase ou no centro, a maioría admite dicir 
a súa opinión na clase en presenza da titora ou directamente ao profesorado.
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3.3. CONCLUSIÓN SOBRE AS ENQUISAS (Cont.)

PREOCUPANTES

- En canto ao xeito de resolver os conflitos, o alumnado percibe que non se chama ás familias, 
unicamente un 10% considera que se escoita a opinión de todos e todas para cambiar as normas do 
centro, só un 14,6% percibe que o profesorado lle dá consellos, un 31% que se impoñen sancións, un 
37,5% cre que o profesorado fala en privado con eles e unicamente un 50% (porcentaxe máis alta) 
considera que se resolven os conflitos dialogando. 
- Sobre as condutas positivas, sobresae que un 31,3% nunca ou poucas veces evita que traten mal 
aos demais, así como un 23% admite que non se axuda aos compañeiros e compañeiras nas tarefas de 
clase. 
- Sobre as condutas negativas, en xeral a posición é boa pero aparece o insulto como actitude 
contraria á convivencia bastantes veces para o 10,4% do alumnado, e pegar ou facer dano un 44% 
considera que sucede poucas veces, fronte ao 50% que afirma que non se dá nunca. Poñer alcumes ou 
rirse de alguén acontece poucas veces para un 39,6%. 
 - En canto aos espazos onde hai problemas, existen dous grupos cunha visión totalmente diferente. A 
maioría considera que non existe ningún problema nos diferentes espazos do centro, en cambio o outro 
grupo, que oscila entre o 20% e o 40%, cre que moitas veces se dan os conflitos sobre todo, ao entrar 
e saír de clase, durante as clases, nos intercambios de clase ou no comedor, así como, en menor 
medida, ao saír do centro, nos corredores ou nos arredores do colexio. Onde hai unha maioría clara 
(73%) é cando afirman que o recreo é o lugar de desencontros.   
- Con respecto a como resolven os conflitos resulta preocupante que ninguén indique que pide axuda 
a un adulto do centro (profesorado, conserxe, …) ou que unicamente un 25% considere que dialoga 
para resolver. 
- Cando se lle pregunta sobre se recibiron algunha sanción, o 100% fala de expulsión temporal da aula 
ou quedar sen recreo. Ninguén fai  referencia a reparar o dano ocasionado ou ter que facer un traballo 
sobre o que sucedeu, analizando o comportamento incorrecto.

- Hai un alto coñecemento dos documentos do centro aínda que unicamente o 60% e o 50% coñecen o PAT e o PXAD 
respectivamente. 
- Con respecto á convivencia desde hai 3 anos, unha alta porcentaxe (40%) non contesta, a mesma cantidade que os 
que  din que mellorou lixeiramente e un 10% que mellorou moitísimo. Unicamente un 10% cre que empeorou 
lixeiramente. 
- Segundo as etapas, o profesorado que responde que houbo un lixeiro empeoramento da convivencia, pertence ao 
grupo de infantil. É maior o número de enquisas sen resposta en primaria. No resto das preguntas, correspóndese na 
mesma porcentanxe en infantil e primaria. 
- A inmensa maioría considera que os problemas de convivencia actualmente son puntuais.
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3.3. CONCLUSIÓN SOBRE AS ENQUISAS (Cont.)

- A maioría (80%) considera que a súa formación é boa ou moi boa. 
- A metade cre que ten un coñecemento regular sobre os problemas de convivencia e algo menos admite que o seu 
coñecemento é bo, pero ninguén pensa que é moi bo. 
- Con respecto á influencia no clima escolar da prevención, a inmensa maioría cre que ten bastante ou moita 
influencia, así como participar en plans ou programas sobre convivencia, aplicar as normas con rigorosidade, crear 
grupos de traballo, mediadores ou conciliadores no centro, desenvolver en todos os membros da comunidade 
educativa programas para adquirir habilidades e competencias sociais, difundir entre a comunidade educativa 
todas as actuacións que en materia de convivencia se desenvolven no centro, favorecer unha maior participación do 
alumnado na solución de problemas, formación do profesorado en xestión da convivencia.  
- Unicamente un 60% cre que o clima escolar mellora se se aplican sancións estritas, se se inclúe no PEC a mellora da 
convivencia como obxecivo central, e un 70% cre que traballar na acción titorial as normas de convivencia, os dereitos 
e os deberes ten influencia no clima escolar. 
- Sobre a organización e o uso dos espazos do centro, a inmensa maioría (90%) sabe que está regulada no NOF, aínda 
que só a metade sabe que tamén o comedor está regulado nas mesmas normas e un 60% cre que son respectadas. 
- A maioría considera que as instalacións cóidanse moitas ou bastantes veces. 
-  En canto aos problemas derivados do coidado dos materiais e das instalacións, só contestou un 10% cando se 
relacionan os problemas coa propiedade privada e pública. 
 - Sobre protocolos ou programas e actuacións consideradas favorables á convivencia, a maioría considera que o son 
a difusión dos aspectos básicos do NOF, a orde nas entradas e saídas do centro ou no comedor, ou o protocolo de 
absentismo. En menor medida o PAT e o plan de acollida ao alumnado, familias ou profesorado novos. Ninguén considera 
a formación ou outros protocolos. 
- En canto á resolución de conflitos, a inmensa maioría opina que se resolven dialogando para intentar chegar a 
acordos ou dando consellos ao alumnado. En menor medida pero maioritariamente, chamando ás familias, con 
correccións individuais ou colectivas e con sancións seguindo a normativa. Ninguén cre que se resolvan restándolle 
importancia e deixándoos pasar. 
- Sobre a relación coas familias, o 90% cre que escoitan ao profesor e chégase a acordos de actuación e que acoden 
cando se lles convoca. Un 90% tamén cre que amosan interese polos estudos dos seus fillos e fillas, pero unicamente o 
50% fai un seguimento continuado da súa evolución escolar. Ninguén se mostra hostil co profesorado e todas as familias 
teñen algún tipo de implicación no comportamento dos seus fillos ou fillas.
- Sobre a importancia das causas nas condutas do alumnado, o 100% considera que o é o contexto social ou os 
problemas familiares (familias desestruturadas). Maioritariamente a personalidade do alumnado, a formación do 
profesorado en técnicas de regulación de conflitos, metodoloxías inadecuadas, formación pedagóxica para afrontar novas 
problemáticas ou o tipo de organización e clima do centro.En menor medida a falta de disciplina escolar, o acceso ás TIC
ou o aumento da tolerancia na sociedade.
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3.3. CONCLUSIÓN SOBRE AS ENQUISAS (Cont.)

Debemos ter en conta que a resposta a esta enquisa foi moi baixa (22 familias, dun total de 173), razón pola que pode 
non ser significativo o resultado da mesma. 
POSITIVOS 
A gran maioría das familias espera que os seus fillos/as acaden estudos universitarios. 
Consideran que a convivencia mellorou moitísimo ou lixeiramente un 33% das nais e un 11% que empeorou 
lixeiramente. A metade das nais non contestan. Os pais non responden a ningunha destas cuestións. 
A maioría das familias cren que non hai, ou hai de xeito puntual, problemas de convivencia no centro. 
En canto á súa formación en convivencia escolar, a maioría opina que é boa ou moi boa. Sobre o coidado do material e 
as instalacións, as familias, na súa gran maioría, consideran que se coidan estando totalmente de acordo (59%) ou 
bastante de acordo (32%). 
Sobre a participación activa na vida do centro e as relacións coa comunidade educativa: 
O 100% afirma que amosa interese polos estudos e a evolución do seu fillo/a e que fala a diario con el ou ela. Ninguén 
admite non interesarse polo neno/a, participar en organizacións do barrio, ninguén desconfía da información do 
profesorado, nin cren que se lles escoita pero non lle fan caso.  
A inmensa maioría (máis dun 80%) achégase a falar coa titora sen ser convocados, vai cando se lle convoca, interésase 
polo comportamento do fillo/a, afirma que lle conta o que ocorre na clase, que coñece os recursos electrónicos e o 
tempo que fai uso deles o seu fillo/a, que o coñece ben, que falan de temas variados e son comunicativos. O centro ten 
medios para transmitir a información ás familias por diferentes vías. Chegan a acordos de actuación co profesorado. 
A maioría afirma que o seu fillo/a non foi nin vítima nin autor/coautor e os que padeceron algunha agresión, a metade 
afirman que foron físicas, verbais, insultos, alcumes ou rirse deles, pero nunca  houbo acoso, roubos, uso das TICs para 
ameazar, dicir mentiras ou rumores, obrigar a facer cousas que non se queren facer, actos vandálicos, non ter en conta a 
algún compañeiro/a e excluílo do grupo, nin mostrar situacións de abandono de hábitos de hixiene. 
Ninguén recoñece que o seu fillo/a fose quen cometese algunha agresión. 
Maioritariamente coñecen ao equipo docente e directivo, excepto ao equipo de orientación, que unicamente afirma 
coñecelo un 50%. 
Practicamente o 100% afirma apoiar as decisións da titora e todas as familias afirman que están informadas dos eventos 
especiais que se levan a cabo no centro, así como todas mostran a súa satisfacción co colexio. 
Cando se trata da reacción que teñen ante problemas do seu fillo/a con compañeiros/as de clase, a maioría afirma que 
resolve falando e pedindo información á titora e falando co fillo/a. Poucos falan coas familias do compañeiro/a sobre o 
problema dos seus fillos/as (máis os pais -50%- que as nais -22%-) 
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3.3. CONCLUSIÓN SOBRE AS ENQUISAS (Cont.)

NEGATIVOS 
Os documentos do centro son descoñecidos para a maioría. Só un 50% di coñecer as NOF e o PEC. 
Cando se lles pregunta sobre a súa formación referida a definir normas de comportamento na casa, a valoración pasa a 
ser boa ou regular, maioritariamente. 
Un 63,6% das familias afirman que teñen información necesaria para participar nalgún órgano do centro. Aínda que é 
maioritario, parece un pouco escaso o número de persoas informadas. Igual sucede coa sensación de sentirse parte 
dunha comunidade e dun proxecto común (59%).  
O centro programa os tempos de xeito que favoreza a participación (54%) 
Unicamente un 9% afirma participar na ANPA, igual porcentaxe que considera que se reunen as familias para buscar 
solucións de como mellorar a convivencia no centro.
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3.4 DIAGNOSE SOBRE A CONVIVENCIA NO NOSO CENTRO

PUNTOS FORTES

- Os compoñentes da comunidade escolar, en xeral, viven con agrado a estancia no colexio. 
- Os problemas de convivencia non se ven como un problema prioritario. 
- O alumnado parece ter un nivel de apoio nos compañeiros e compañeiras moi aceptable. 
- As agresións físicas non constitúen un problema relevante para boa parte da comunidade escolar. 
- Nenos/as, pais/nais/titores e os mesmos profesores/as teñen en bo concepto do traballo pedagóxico 
realizado por estes últimos.  
- Existe un alto nivel de respecto entre os diferentes compoñentes da comunidade escolar.  
- A información recibida polas familias sobre os fillos/as parece correcto.  
- O acoso escolar non constitúe un problema no noso colexio (o que non exime a esta institución de 
protocolizar todos os procesos que contribúan a detectalo).  
- O profesorado considera que as familias actúan dacordo ás directrices que lles transmiten.

PUNTOS 
DÉBILES

- O alumnado percibe que, para resolver os conflitos, non se chama ás familias nin se dialoga suficientemente 
con eles, cuestión esta coa que non está dacordo o profesorado. Cando se lle pide reflexión sobre o sucedido 
tanto oralmente como por escrito, non teñen conciencia de que este sexa un xeito de resolver o propio 
problema. É posible que a percepción e o significado de conflito ou da súa solución sexa diferente para o 
alumnado e o profesorado. Deberemos traballar o concepto e os seus niveis de gravidade. 
- Parte do profesorado non coñece o PAT e o PXAD, documentos directamente relacionados coa convivencia. 
- A normativa sobre dereitos, deberes, etc, da convivencia escolar non é ben coñecida polas familias. 
- Unicamente a metade das familias se sinten partícipes dun proxecto común e parte da comunidade escolar. 
- Constatación, por observación directa, de que moitos nenos e nenas non teñen unha idea clara dos límites 
nos seus comportamentos condutuais relativos á convivencia.  
- Por incremento da matrícula, a reducción da proporción de espazo de xogo e de traballo por neno/a. 
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4. OBXECTIVOS E ACCIÓNS DO PLAN DE CONVIVENCIA

4.1. OBXECTIVOS DO PLAN DE CONVIVENCIA (NO CONTEXTO DOS PUNTOS DÉBILES)

PUNTOS DÉBILES CAUSAS OBXECTIVOS

ESCASA REPU- 
TACIÓN DO 
VALOR DO 
DIÁLOGO ENTRE 
O ALUMNADO

• Negar o diálogo pode supor para moitos nenos e nenas unha 
demostración de poder.  

• O diálogo implica dúbidas nas posicións que se defenden.  
• Un número importante de problemas cotiáns da vida dos nenos e nenas 

resólvense por medio da imposición (física ou psicolóxica). Considérase 
un feito que está aí.  

• Algunhas familias inculcan nos nenos e nenas o dereito inalienable á 
defensa expeditiva.  

• Escasa representación concreta ou simbólica na vida cotiá de nenos e 
nenas do diálogo como método de resolución de conflitos.  

• O diálogo impón solucións aparentemente menos concretas que o uso da 
forza.  

• O diálogo esixe apertura dos adversarios e as situacións de conflito 
enfrentan habitualmente a nenos e nenas dentro dunha coraza. Sen 
coraza parecemos estar máis expostos.  

• É unha manifestación máis de intolerancia que reina no ambiente.  
• Conséguese máis felicidade, polo menos a curto prazo, mediante a 

imposición. O diálogo persegue a verdade, non a felicidade. 

• Incrementar o número de 
conflitos resoltos por medio do 
diálogo para facer máis visible o 
seu valor.  

• Poñer en práctica a técnica da 
mediación como medio de 
resolución de conflitos. 

A 
COLABORACIÓN 
DAS FAMILIAS

• Existen pautas de convivencia escolares que non son apoiadas, facendo 
frente común, desde o sector familiar. 

• Algunhas familias non teñen unha boa valoración da tarefa escolar, non 
cren no valor da escola.  

• Os mecanismos de comunicación colexio-familias non están 
suficientemente protocolizados/coñecidos por moitas familias. 

• Moitas familias síntense desmotivadas para participar na vida do colexio. 
• Algunhas familias teñen delegada a tarefa educativa nos ombros da 

institución educativa.  
• Algunhas familias son reacias á comunicación porque unicamente son 

chamadas para ser informadas de aspectos negativos dos seus fillos e 
fillas. 

• Favorecer as relacións entre as 
familias e o centro para 
conseguir unha maior 
implicación destas na vida 
escolar dos seus fillos e fillas. 
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4.1. OBXECTIVOS DO PLAN DE CONVIVENCIA (NO CONTEXTO DOS PUNTOS DÉBILES)

PUNTOS DÉBILES CAUSAS OBXECTIVOS

A NORMATIVA 
DISCIPLINARIA: O 
SEU 
COÑECEMENTO E 
A SÚA 
CONSIDERACIÓN

• O profesorado, cando comeza a súa actividade no colexio, non coñece 
os documentos “fundacionais” do centro. 

• Ás familias non se lles entregan documentos suficientes en número e 
en claridade sobre a disciplina do centro escolar no momento de 
matrícula.  

• O desencanto pola evidencia de que os documentos non teñen un 
valor taumatúrxico, non fan milagres. Moitos adultos (profesorado ou 
familias) desanímanse porque non teñen en conta que os documentos 
non son outra cousa que un recurso máis no proceso de consecución 
de obxectivos (neste caso, de convivencia). 

• Conseguir que toda a comunidade 
educativa posúa (por escrito, vía 
web...) e valore as normas de 
convivencia do centro escolar.  

• Consensuar e interiorizar as normas 
de convivencia para mellorar o seu 
cumprimento. 

CERCANÍA/ 
EMPATÍA PROFE- 
SORADO/ 
ALUMNADO 

• A implicación do profesorado na vida persoal do alumnado cada día é 
maís importante a causa de que os nenos e nenas veñen tendo, 
xeralizando, cada vez menos tempo real de contacto cos pais e nais 
(traballo da parella, falta de conciliación familiar...).  

• O aumento de familias desestruturadas.  
• A falta de apoio nos seus iguais (compañeiros/as) polo menor tempo 

de xogo que hoxe en día teñen os nenos e nenas ao marxe da vista 
dos adultos (“os perigos da rúa”). 

• A sociedade, en ocasións, transmite aos mestres e mestras a idea de 
intromisión na vida dos nenos/as cando se intenta traspasar 
determinadas liñas de intimidade psicolóxica. A resposta conduce a 
relacións máis “frías e profesionais”. 

• Incrementar o clima de confianza 
persoal entre profesorado e alum- 
nado. 

• Que o alumnado se sinta mellor 
considerado, integrado e seguro. 

A PERCEPCIÓN 
DAS DIFEREN- 
ZAS INDIVIDUAIS
E GRUPAIS 

• O enclaustramento, voluntario ou forzoso, dalgúns nenos e nenas que 
comparten rasgos comúns que non son considerados de prestixio: 
etnia xitana, inmigrantes... 
A formación de grupos pouco numerosos (parellas, tríos...) de rapaces 
a causa do seu baixo nivel de popularidade. A orixe podería estar no 
baixo nivel escolar, no baixo nivel de influenza sobre os compañeiros/
as, o escaso poderío físico...  

• A tradional consideración negativa da muller. 

• Avanzar na idea de que a multi- 
culturalidade e as diferenzas indivi- 
duais son valores de convivencia. 
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4.1. OBXECTIVOS DO PLAN DE CONVIVENCIA (NO CONTEXTO DOS PUNTOS DÉBILES)

PUNTOS DÉBILES CAUSAS OBXECTIVOS

A IDEA CONFUSA 
DE LÍMITES NO 
COMPORTAMEN- 
TO DOS NENOS/ 
AS 

• A constatación de que condutas iguais son calificadas polos adultos 
(profesorado, pais/nais...) de formas diferentes; incluindo, polo tanto, 
consecuencias distintas. 

• A recepción constante por vía dos medios de comunicación, sobre 
todo a televisión, de que as condutas non solidarias (incluso violentas) 
poden pasar impunemente. 

• Avanzar no consenso entre o profe- 
sorado e entre o profesorado e pais/
nais na idea de límite, de raia 
imaxinaria que non se debe 
traspasar sen que o neno/a quede 
sen unha resposta coherente. 

O MENOR ESPA- 
ZO ESCOLAR 
(RELATIVO) 

• A matrícula foise incrementando nos últimos anos e hai lugares que 
cada día mostran con maior énfase a escaseza de espazo ou a súa 
insuficiencia: patio de recreo, salón de usos múltiples, comedor... 

• Convertir o patio escolar e o 
comedor en espazos educativos. 

4.2. ACCIÓNS PARA DAR CUMPRIMENTO AOS OBXECTIVOS PREVISTOS 

CONFLITO OBXECTIVO ACCIÓN TEMPORALI
ZACIÓN

RESPONSA
BLES

INDICADORES DE LOGRO

ESCASO 
VALOR DO 
DIÁLOGO

• Poñer en práctica a 
técnica da 
mediación como 
medio de 
resolución de 
conflitos sen a 
utilización da 
violencia 
(formación de 
nenos/as máis 
autónomos). 

• Formación do 
profesorado na técnica 
de mediación en 
conflitos: curso do 
CFR, subministro de 
información relevante, 
elaboración de casos 
prácticos. 

Curso 
2016/2017 
e 
posteriores

• Equipo 
directivo. 

• Todo o 
profesorad
o

• Pola comprobación no programa de 
formación do profesorado do incremento 
de realización destes cursos. 

• Pola realización e distribución de material 
escrito ou audiovisual relativo ao tema. 

• Pola realización en gran grupo de 
discusións sobre casos prácticos. Actas. 

• Búsqueda e máis 
adestramento de 
nenos e nenas que 
exerzan como 
mediadores (cantos 
máis, mellor). 

Curso 
2016/2017 
e 
posteriores

• Profesorad
o 
mediador

• Que no horario conste un tempo adicado 
a este tema para o profesorado da comi- 
sión de convivencia. 

• A práctica real de mediación por parte 
dos nenos/as mediadores. 

• Comprobación de que a cantidade das 
sancións diminúe. 
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4.2. ACCIÓNS PARA DAR CUMPRIMENTO AOS OBXECTIVOS PREVISTOS (Cont.)

CONFLITO OBXECTIVO ACCIÓN TEMPORALI
ZACIÓN

RESPONSAB
LES

INDICADORES DE LOGRO

A 
COLABORA

CIÓN 
FAMILIAR

• Favorecer as 
relacións entre as 
familias e o centro 
para conseguir 
unha maior 
implicación destas 
na vida escolar dos 
seus fillos e fillas. 

• Protocolizar e 
sistematizar as 
reunións profesores/
pais-nais (individuais e 
grupais) que favorezan 
o seguimento das 
aprendizaxes dos 
nenos/as e os cambios 
que experimente o 
propio colexio. 

Curso 
2016/2017 
e 
posteriores

• Grupo de 
Orienta- 
ción: 
orientadora
, PT, AL.  

• Titores/as. 
• Equipo 

directivo. 

• Que os protocolos se plasmen por 
escrito, sexan aprobados pola 
Comisión de Coordinación 
Pedagóxica e repartidos entre o 
profesorado. 

• Informe dos titores e titoras no que 
avalíen erros e acertos da nova 
situación. 

• Favorecer as 
relacións entre as 
familias e o centro 
para conseguir 
unha maior 
implicación destas 
na vida escolar 
dos seus fillos e 
fillas. Puntos de 
apoio: a 
información 
puntual, a comuni- 
cación fluida e a 
participación. 

• Elaborar e subscribir 
un documento 
pedagóxico e de 
convivencia.

Curso 
2016/2017 
e 
posteriores

• Comisión 
de Convi- 
vencia.  

• Equipo 
directivo. 

• ANPA. 

• Documento elaborado e aprobado 
polas comisións correspondentes.  

• Documento subscrito por todos os 
pais, nais e titores. 

• Favorecer a 
comunicación da 
representación da 
ANPA co Equipo 
Directivo mediante 
reunións periódicas 
trimestrais. 

Curso 
2016/2017 
e 
posteriores

• Equipo 
directivo. 

• Directiva da 
ANPA.

• Actas das reunións.

• Potenciar os medios de 
comunicación: espazo 
propio na web do 
colexio por parte dos 
pais/nais e 
potenciación do correo 
electrónico. 

Curso 
2016/2017 
e 
posteriores

• Secretaría 
• Dinam.TIC 
• Directiva 
ANPA. 

Uso sistemático de información do 
correo electrónico: nos cursos 16-17 e 
17-18, chegar ao 50% dos nenos e 
nenas.  
Comprobar que a páxina web está 
“viva”. 
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4.2. ACCIÓNS PARA DAR CUMPRIMENTO AOS OBXECTIVOS PREVISTOS (Cont.)

CONFLITO OBXECTIVO ACCIÓN TEMPORALI
ZACIÓN

RESPONSABL
ES

INDICADORES DE LOGRO

A 
COLABORA

CIÓN 
FAMILIAR
(CONT.)

• Favorecer as 
relacións entre as 
familias e o centro 
para conseguir 
unha maior 
implicación destas 
na vida escolar dos 
seus fillos e fillas. 
Puntos de apoio: a 
información 
puntual, a comuni- 
cación fluida e a 
participación. 

• Potenciar a representatividade da 
ANPA como cauce de 
participación. 

Curso 
2016/2017 
e 
posteriores

• Equipo 
directivo 

• Titores/as.  
• ANPA

• Aumento do número de 
afiliados á Asociación 
curso a curso (cotexo). 

• Favorecer a realización de 
obradoiros (danza, idiomas, 
plástica...) das propias familias. 

Curso 
2016/2017 
e 
posteriores

• Equipo 
directivo.  

• ANPA 

• Refrexo na memoria de 
actividades da ANPA dun 
aumento de ditos 
obradoiros. 

• Mellorar en cantidade e calidade 
os contactos dos titores/as coas 
familias incrementando o número 
de contactos e cumprimentando 
un documento no que se recollan 
aspectos como data da reunión, 
asistentes, motivo, puntos 
tratados e acordos tomados. 

Curso 
2016/2017 
e 
posteriores

• Comisión de 
Convivencia 

• Rexistro estatístico e 
documento elaborado, 
aprobado e en 
funcionamento. 

• Favorecer a realización de 
encontros das familias con 
expertos educativos. 

Curso 
2016/2017 
e 
posteriores

• Equipo 
directivo.  

• Directiva 
ANPA. 

• Refrexo na memoria de 
actividades anual dos 
actos celebrados. 

• Elaborar un medio de información 
escrito periódico. 

Curso 
2016/2017 
e 
posteriores

• Equipo 
directivo.  

• Directiva 
ANPA. 

• Reparto das follas 
informativas entre as 
familias. 
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4.2. ACCIÓNS PARA DAR CUMPRIMENTO AOS OBXECTIVOS PREVISTOS (Cont.)

CONFLITO OBXECTIVO ACCIÓN TEMPORALI
ZACIÓN

RESPONSABL
ES

INDICADORES DE 
LOGRO

A 
COLABORA

CIÓN 
FAMILIAR
(CONT.)

• Favorecer as 
relacións entre as 
familias e o centro 
para conseguir 
unha maior 
implicación destas 
na vida escolar dos 
seus fillos e fillas. 
Puntos de apoio: a 
información 
puntual, a comuni- 
cación fluida e a 
participación. 

• Favorecer a participación activa en 
tarefas especiais: Día do Deporte, 
Entroido, Nadal...; formación de clubs 
(ciclista/ caminatas...). Potenciación 
da A.D. Esteiro. 

Curso 
2016/2017 
e 
posteriores

• ANPA 
• Equipo 

directivo. 
• AD Esteiro. 

• Facer balances 
cuantitativos e 
cualitativos da parti- 
cipación dos pais e 
nais nas actividades 
colectivas e 
organizadas por eles 
mesmos. 

• Incrementar o apoio de pais e nais en 
actividades escolares que se realizan 
fóra do recinto escolar. 

Curso 
2016/2017 
e 
posteriores

• Titores/as. 
Pais e nais 
en xeral. 

• Cotexo cuantitativo 
da participación de 
pais e nais en ditas 
actividades. 

A 
NORMATIVA 

E O SEU 
DESCOÑECE

MENTO

• Actualizar e 
consensuar as 
Normas de 
Organización e 
Funcionamento 
do colexio. 
Informar do seu 
contido e 
interiorizalo.

• Actualizar as NOF segundo a nova 
lexislación.

Curso 
2016/2017

• Equipo 
directivo 

• Comisión de 
Convivencia. 

• Claustro 
• Consello 

Escolar

• Aprobación das NOF 
polos órganos 
correspondentes.

• Informar por todas as vías posibles 
dos contidos máis relevantes das NOF 
(nota coa matrícula, ao principio de 
curso, axenda escolar, …) 

Curso 
2016/2017 
e 
posteriores

• Equipo 
directivo 

• Titorías 
• Directiva 

ANPA

• Elaborar un 
documento que 
avalíe o 
coñecemento e a 
interiorización das 
NOF. Obrar en 
consecuencia. 
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4.2. ACCIÓNS PARA DAR CUMPRIMENTO AOS OBXECTIVOS PREVISTOS (Cont.)

CONFLITO OBXECTIVO ACCIÓN TEMPORALI
ZACIÓN

RESPONSABLES INDICADORES DE 
LOGRO

EMPATÍA 
PROFESORA

DO/
ALUMNADO

• Incrementar o 
clima de confianza 
persoal entre 
profesores/as e 
alumnos/as. 

• Adquirir formación en educación 
emocional. 

Curso 
2016/2017 
e 
posteriores

Organización: 
Comisión de 
Convivencia e 
Equipo Directivo. 

• Formación recibida 
e certificada 
debidamente 
(CFR...) 

A 
PERCEPCIÓN 
DAS 
DIFERENZAS 
INDIVIDUAIS 
E GRUPAIS

• Avanzar na idea 
de que a multicul- 
turalidade e as di- 
ferenzas 
individuais son 
valores de con- 
vivencia. 

• Minorías étnicas. Incorporar ao 
currículo aspectos relevantes da 
cultura xitana. 

Curso 
2016/2017 
e 
posteriores

• Profesorado en 
xeral

Verificar que no 
currículo están 
incorporados ditos 
aspectos. 

• Minorías étnicas. Presentación de 
modelos positivos pertencentes á 
cultura xitana tanto no referente á 
integración (alumnos/ as con 
estudos superiores) como 
diferenciadores. 

Curso 
2016/2017

• Profesorado en 
xeral

Refrexo na memoria 
anual do paso polo 
colexio das persoas 
representativas 
destes modelos. 

• Minorías étnicas. Inclusión de 
persoa/as de etnia xitana na 
formación do Consello Escolar do 
centro. 

Curso 
2016/2017 
e 
posteriores

• Equipo 
directivo

Acta de inclusión de 
persoas de etnia 
xitana. 

• Minorías étnicas. Promover a súa 
inclusión como mediadores de 
conflitos 

Curso 
2016/2017 
e 
posteriores

• Equipo 
directivo 

• Comisión de 
Convivencia

Observación directa 
do traballo de 
mediación de 
alumnos/as de etnia 
xitana. 

• Minorías étnicas. Fomentar o 
xogo popular no patio de recreo. 

Curso 
2016/2017 
e 
posteriores

• Equipo 
directivo 

• Responsables 
da vixianza do 
patio

Observación directa 
da mestura de payos 
e xitanos nos xogos 
de patio. 
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4.2. ACCIÓNS PARA DAR CUMPRIMENTO AOS OBXECTIVOS PREVISTOS (Cont.)

CONFLITO OBXECTIVO ACCIÓN TEMPORALI
ZACIÓN

RESPONSABLES INDICADORES DE 
LOGRO

A 
PERCEPCIÓN 
DAS 
DIFERENZAS 
INDIVIDUAIS 
E GRUPAIS

• Avanzar na idea 
de que a 
multicul- 
turalidade e as 
diferenzas 
individuais son 
valores de con- 
vivencia. 

• Minorías étnicas. Prevenir o 
absentismo escolar con seguimentos 
específicos. 

Curso 
2016/2017 
e 
posteriores

• Xefatura de 
Estudos. 

• Asistentes 
sociais do 
Concello

• Elaborar estadillo 
de absentismo. 

• Comprobar a 
redución 
progresiva. 

• Educación non sexista. Proxección 
de películas alusivas ao tema: “Billy 
Elliot”, “Quero ser como Beckam”, 
“Mulan”... 

Curso 
2016/2017 
e 
posteriores

• Profesorado en 
xeral 

• Equipo da 
biblioteca

• A proxección 
efectiva das 
películas. 

• Educación non sexista. Apoiar o 
uso non sexista dos xogos populares 
no patio de recreo. 

Curso 
2016/2017 
e 
posteriores

• Equipo directivo 
• Responsables 

da vixianza do 
patio

• Observación directa 
da progresiva 
eliminación de dita 
discriminación 
negativa. 

• Educación non sexista. Apoiar a 
proxecto mixto do equipo máis 
representativo do colexio: A.D. 
Esteiro. 

Curso 
2016/2017 
e 
posteriores

• Equipo directivo 
• ANPA 
• A.D.Esteiro

• Inscrición mixta 
efectiva nos 
partidos disputados 
pola A.D.Esteiro. 

• Educación non sexista. Promover 
traballos de investigación, manifestos, 
etc, que se refrexen no traballo de 
aula, na páxina web do colexio, na 
Revista Remuiños... 

Curso 
2016/2017 
e 
posteriores

• Profesorado en 
xeral 

• ANPA

Observación do 
incremento cuantitati 
vo e cualitativo da 
presenza da figura 
feminina nos distintos 
medios escolares. 

• Educación non sexista. Convertir 
este aspecto da educación nun dos 
máis relevantes de entre os temas 
transversais dos currículos escolares. 

Curso 
2016/2017 
e 
posteriores

• Profesorado en 
xeral

Refrexo efectivo nas 
programacións dos 
aspectos non 
sexistas. 
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4.2. ACCIÓNS PARA DAR CUMPRIMENTO AOS OBXECTIVOS PREVISTOS (Cont.)

CONFLITO OBXECTIVO ACCIÓN TEMPORALI
ZACIÓN

RESPONSABLES INDICADORES DE 
LOGRO

A 
PERCEPCIÓN 
DAS 
DIFERENZAS 
INDIVIDUAIS 
E GRUPAIS

• Avanzar na idea 
de que a 
multicul- 
turalidade e as 
diferenzas 
individuais son 
valores de con- 
vivencia. 

• Educación non sexista. Promover a 
presenza no colexio de mulleres que 
rachen cos estereotipos sexistas. 

Curso 
2016/2017 
e 
posteriores

• Titores/as 
• Equipo 

directivo 
• Comisión de 

Convivencia

• Refrexo nas 
memorias finais de 
curso da súa 
presenza.

• Educación non sexista. Contribuir á 
eliminación da linguaxe sexista no seu 
uso cotiá de toda a comunidade 
educativa. 

Curso 
2016/2017 
e 
posteriores

• Toda a 
comunidade 
educativa

• Observación directa 
na linguaxe 
espontánea de 
alumnado, familias 
e profesorado da 
progresiva elimi- 
nación de dita 
linguaxe. 

• Educación non sexista. Promover a 
presenza dos pais (homes) nas 
entrevistas de seguimento escolar dos 
nenos e nenas. 

Curso 
2016/2017 
e 
posteriores

• Equipo 
directivo 

• Titores/as

• Observación 
cuantitativa do 
incremento da 
presenza dos 
homes nas 
entrevistas. 

• Educación non sexista. Facer do 
patio de recreo un lugar favorable á 
coeducación. 

Curso 
2016/2017 
e 
posteriores

• Equipo 
directivo 

• Responsables 
da vixianza no 
patio de recreo

• Observación directa 
do uso non 
discriminatorio do 
espazo de recreo. 

• Educación non sexista. Promover 
obradoiros ao redor do tema para 
pais, nais e titores/as legais. 

Curso 
2016/2017 
e 
posteriores

• Equipo 
directivo 

• ANPA

• Nas memorias finais 
de curso.
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4.2. ACCIÓNS PARA DAR CUMPRIMENTO AOS OBXECTIVOS PREVISTOS (Cont.)

CONFLITO OBXECTIVO ACCIÓN TEMPORALI
ZACIÓN

RESPONSABL
ES

INDICADORES DE 
LOGRO

A 
PERCEPCIÓN 
DOS LÍMITES

• Avanzar no consen- 
so entre o 
profesorado e entre 
profesores/as e 
pais/nais na idea 
de límite, de raia 
imaxinaria que non 
se debe traspasar 
sen que o neno/a 
quede sen unha 
resposta coheren- 
te. 

• Afondar no Plan de Acción Titorial nos 
aspectos relativos aos límites na 
interacción profesor/a-pai/nai 

Curso 
2016/2017 
e 
posteriores

• Titores/as 
• Equipo de 

Orientación

• Cuantificación dos 
casos de condutas 
inapropiadas 
importantes por 
parte da Xef. de 
Estudos. 

• Afondar na idea de límites nas 
actividades onde non están pre- 
sentes os profesores/as: comedor e 
actividades extraescolares. 

Curso 
2016/2017 
e 
posteriores

• Equipo 
directivo 

• Persoal non 
docente que 
leva a cabo 
ditas 
actividades.

• Observación directa 
da redución da 
conflitividade. 
Satisfacción do 
persoal non docente 
que leva a cabo as 
actividades. 
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5.1 SEGUIMENTO E AVALIACIÓN

COMI
SIÓNS COMPOSICIÓN FUNCIÓNS REUNIÓNS

• A comisión de convivencia 
estará composta polas 
persoas representantes 
do profesorado (2), das 
familias (2) e do persoal 
de administración e 
servizos (1), todas elas na 
mesma proporción en que 
se encontran 
representadas no consello 
escolar do centro. 

• Será presidida pola 
persoa titular da dirección 
do centro. 

• Unha das persoas 
integrantes actuará como 
secretaria ou secretario, 
quen levantará a acta das 
súas reunións.  

• Os seus membros poden 
coincidir cos do consello 
escolar, pero non teñen 
que ser os mesmos 
necesariamente. 

a) Elaborar o plan de convivencia do centro e dinamizar todos os sectores da 
comunidade educativa, incorporando as súas iniciativas e achegas no 
procedemento de elaboración, desenvolvemento e seguimento do citado plan.  
b) Adoptar as medidas preventivas necesarias para garantir os dereitos de todos 
os membros da comunidade educativa e o cumprimento das normas de 
convivencia do centro.  
c) Impulsar accións dirixidas á promoción da convivencia, especialmente o 
fomento de actitudes para garantir a igualdade entre mulleres e homes, a 
igualdade de trato de todos os membros da comunidade educativa e a resolución 
pacífica de conflitos.  
d) Propor ao consello escolar as medidas que considere oportunas para mellorar a 
convivencia, así como dar conta a este, cando menos dúas veces ao longo do 
curso, das actuacións desenvolvidas e das correccións e medidas disciplinarias 
impostas.  
e) Propor, de ser o caso, á persoa titular da dirección do centro persoas que 
poidan formar parte do equipo de mediación.  
f) Coñecer o cumprimento efectivo das correccións e medidas correctoras nos 
termos en que fosen impostas e informar ao consello escolar sobre o grao de 
cumprimento da normativa vixente.  
g) Realizar o seguimento dos compromisos de convivencia subscritos no centro.  
h) Elaborar unha memoria anual sobre a análise da convivencia e conflitividade no 
centro, na cal se reflictan as iniciativas no ámbito do centro sobre a materia. Este 
informe será trasladado ao consello escolar do centro e ao correspondente servizo 
territorial de Inspección Educativa.  
i) Aqueloutras que lle sexan encomendadas polo consello escolar do centro 
docente ou polo órgano da Administración educativa con competencias na 
materia.  

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

C
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5.1 SEGUIMENTO E AVALIACIÓN (Cont.)

COMI
SIÓN

S
COMPOSICIÓN FUNCIÓNS REUNIÓNS

a) O director/a do centro, que será o seu 
presidente/a. 
b) O xefe/a de estudos. 
c) Un concelleiro/a ou representante do 
concello en cuxo termo municipal estea 
radicado o centro. 
d) Cinco profesores/as. 
e) Catro pais/nais elixidos.  
f) Un pai/nai representante da ANPA 
g) Un representante do persoal non docente.  
h) O secretario/a do centro, que actuará como  
secretario do consello, con voz e sen voto. 

a) Coñecer a resolución de conflitos disciplinarios e velar porque 
se ateñan á normativa vixente. Cando as medidas disciplinarias 
adoptadas polo director correspondan a condutas do alumnado 
que prexudiquen gravemente a convivencia do centro, o consello 
escolar, por instancia de pais ou titores, poderá revisar a decisión 
adoptada e propoñer, de ser o caso, as medidas oportunas.  
b) Propoñer medidas e iniciativas que favorezan a convivencia no 
centro, a igualdade entre homes e mulleres e a resolución 
pacífica de conflitos en todos os ámbitos da vida persoal, familiar 
e social. 

• Unha vez ao 
trimestre.  

• Cantas veces 
o precise a 
situación da 
convivencia 
no centro.  

a) Todo o profesorado con destino no centro. a) Coñecer a resolución de conflitos disciplinarios e a imposición 
de sancións e velar por que estas se ateñan á normativa vixente. 
b) Propoñer medidas e iniciativas que favorezan a convivencia no 
centro. 

• Unha vez ao 
trimestre.  

• Cantas veces 
o precise a 
situación da 
convivencia 
no centro. 

a) Favorecer a convivencia no centro, garantir a mediación na 
resolución dos conflitos e impoñer as medidas disciplinarias que 
correspondan ao alumnado, en cumprimento da normativa 
vixente.

a) Por delegación da Dirección, garantir a mediación na 
resolución dos conflitos e impoñer as medidas disciplinarias que 
correspondan ao alumnado. 
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6. ANEXOS

6.1. NORMAS DE CONVIVENCIA Integradas nas Normas de Organización e Funcionamento do centro (NOF)

6.2. PROCEDEMENTO CORRECTOR DE CONDUTAS 
CONTRARIAS Á CONVIVENCIA

Modelos normalizados para facer constar o posible cómputo de condutas leves a 
efectos de determinación de reiteración. Resolución sobre o cómputo. 
Alegacións…
Publicado en outubro de 2015

6.3. PROTOCOLO DE ABSENTISMO Recóllense os conceptos, as medidas preventivas, o control da asistencia e 
rexistro das ausencias e os anexos necesarios para iniciar o expediente de 
absentismo, de ser preciso.

6.4. PROTOCOLO DE ACOSO E CIBERACOSO ESCOLAR Recóllense os criterios de identificación e tipos de acoso escolar e o protocolo de 
actuación en todas as fases, así como os anexos precisos para levalo a cabo.

6.5. PROTOCOLO DE PROTECCIÓN DE DATOS Recóllese a definición de datos de carácter persoal, os especialmente protaxidos, 
os ficheiros e os responsables tanto do propio ficheiro como do seu tratamento.
Así mesmo recóllese a xestión dos datos e as consideracións sobre o tratamento 
de imxes.
Como anexo incorpóranse os distintos modelos de documentación.

6.6 PROTOCOLO DE IDENTIDADE DE XÉNERO Recóllense medidas tendentes a guiar as actuacións dos centros educativos que 
garantan o dereito á identidade de xénero.


