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6. CONCRECIÓN, EN CADA UNHA DAS ACTUACIÓNS, DAS MEDIDAS OU DOS 

PROGRAMAS, DAS PERSOAS OU DOS ÓRGANOS RESPONSABLES, DAS PERSOAS 

DESTINATARIAS E DOS PROCEDEMENTOS QUE SE VAN A SEGUIR PARA O SEU 

DESENVOLVEMENTO E EXECUCIÓN. 

 

a) Actividades de acollida para o alumnado que se matricula por primeira vez no centro 

e para as súas familias. 

 

b) Actividades para a sensibilización fronte aos casos de acoso e intimidación entre 

iguais, dirixidas á comunidade educativa. 

 

c) Actividades dirixidas á sensibilización da comunidade educativa na igualdade entre 

homes e mulleres para previr posibles situacións de violencia de xénero. 

 

d) Actividades dirixidas á sensibilización da comunidade educativa na non 

discriminación por razón de raza, sexo, procedencia e condición persoal ou social. 

 

e)  Medidas de carácter organizativo que posibiliten a adecuada vixilancia dos espazos 

e dos tempos considerados de risco, como os recreos, as entradas e saídas do centro e 

os cambios de clase nos corredores. 

 

7.- NORMAS DE CONVIVENCIA DO CENTRO COA CONCRECIÓN DOS DEREITOS E 

DEBERES DOS DIFERENTES MEMBROS DA COMUNIDADE EDUCATIVA E 

PROTOCOLO PARA A DETECCIÓN E INCUMPRIMENTO DELAS 

 

8. ESTABLECEMENTO DAS CONDUTAS CONTRARIAS Á CONVIVENCIA E DAS 

CORRECCIÓNS QUE CORRESPONDAN AO SEU INCUMPRIMENTO 
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9. AS NORMAS ESPECÍFICAS PARA O FUNCIONAMENTO DA COMISIÓN DE 

CONVIVENCIA DO CENTRO, A SÚA COMPOSICIÓN, A PERIODICIDADE DAS 

REUNIÓNS E O PLAN DE ACTUACIÓN E, DE SER O CASO, DA AULA DE CONVIVENCIA 

INCLUSIVA OU DA ESCOLA DE NAIS E PAIS. 

 

10. MECANISMOS DE COORDINACIÓN E COLABORACIÓN INTERNA NO CENTRO, 

COAS FAMILIAS E CON OUTROS CENTROS EDUCATIVOS OU ORGANISMOS DO 

CONTORNO. 

 

11. ESTRATEXIAS PARA REALIZAR A DIFUSIÓN DO PLAN DE CONVIVENCIA. 

 

12. PROCESOS DE SEGUIMENTO, AVALIACIÓN E MELLORA DO PLAN DE 

CONVIVENCIA.
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Entendemos que a convivencia escolar é a capacidade que teñen as 

persoas de vivir con outras nun marco de respecto mutuo e de solidariedade 

recíproca, expresada na interrelación harmoniosa e sen violencia entre os diferentes 

membros e estamentos da comunidade educativa. Ten un enfoque formativo, ao 

tratarse dunha aprendizaxe enmarcada en obxectivos fundamentais e transversais e, 

pola súa vez, é unha responsabilidade compartida por toda a comunidade educativa. 

O plan de convivencia é o documento no que se articula a convivencia 

escolar e as liñas xerais do modelo de convivencia que se pretende implantar, 

os obxectivos específicos que cómpre alcanzar, as normas que a regulan e as 

actuacións que se deben realizar neste ámbito para a consecución dos obxectivos 

proxectados. En definitiva, é un proxecto de reflexión e pensamento en que se 

sinalan as liñas de actuación para a mellora da convivencia no centro docente, e 

por iso o proxecto educativo de cada centro incluirá un plan de convivencia que 

recolla e desenvolva os fins e principios establecidos no artigo 3 da Lei 4/2011 e os 

regulados nas leis orgánicas sobre a materia así como dos decretos que as regulen, 

como na nosa comunidade Autónoma  a través do D. 8/2015, do 8 de xaneiro. O dito 

plan de convivencia integrará o principio de igualdade entre mulleres e homes e 

establecerá, sobre a base dun diagnóstico previo, as necesidades, os obxectivos, 

as directrices básicas e as actuacións incluíndo a mediación na xestión dos 

conflitos, e conterá actuacións preventivas, reeducadoras e correctoras. 

Partiremos dun estudo do noso contexto e baseándonos na lexislación vixente 

propoñeremos distintas vías para favorecer a mellora do nivel de convivencia no 

centro e a resolución pacífica dos conflitos, fixando protocolos de actuación para as 

situacións que se dan ou se poidan dar, servindo, por tanto, como medio de 

prevención de actitudes ou condutas contrarias á convivencia. 

Por outra parte, como un documento máis do Proxecto Educativo do Centro, 

estará, e está, intimamente vinculado con outros que forma parte do PEC:  

 Normas de Organización e Funcionamento do Centro (NOFC)  

 Plan de Acción Titorial (PAT)  

 Plan de Orientación (PO)  

 Plan Xeral de Atención a Diversidade (PXAD)  

 Plan de Acollida (PA)  
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1. FINS E PRINCIPIOS INFORMADORES DAS NORMAS SOBRE 

CONVIVENCIA 

 

As  normas  sobre  convivencia  nos  centros  docentes  establecidas  na  Lei  

4/2011,  de  30  de  xuño,  de convivencia e participación da comunidade educativa, 

oriéntanse aos seguintes fins, que informarán a súa interpretación e aplicación: 

a) A garantía dun ambiente educativo de respecto mutuo que faga posible  o 

cumplimento dos fins da educación e que permita facer efectivo o dereito e o deber 

de aproveitar de forma óptima os recursos que a sociedade pon a disposición do 

alumnado no posto escolar. 

b) A educación no respecto dos dereitos e liberdades fundamentais, na 

igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de 

trato e non discriminación das persoas. 

c) A prevención e tratamento das situacións de acoso escolar mediante medidas 

eficaces. 

d) O recoñecemento ao profesorado, en especial aos membros dos equipos 

directivos dos centros docentes, das facultades precisas para previr e corrixir as 

condutas contrarias á convivencia, así como da protección xurídica adecuada ás 

súas funcións. 

e) A corresponsabilidade das nais e pais ou das titoras ou titores no mantemento 

da convivencia nos centros docentes, como un dos principais deberes que lle 

corresponden en relación coa educación dos seus fillos ou fillas. 

f) Promover a resolución pacífica dos conflitos e fomentar valores, actitudes e 

prácticas que permitan mellorar o grao de aceptación e cumprimento das normas. 

g) Avanzar no respecto entre todos os membros da comunidade educativa e na 

mellora da convivencia escolar. 

h) A promoción da sensibilización dos distintos sectores que interveñen na 

educación sobre a importancia  da  convivencia  como  parte  fundamental  para  o  

desenvolvemento  persoal    e  social  do alumnado. 
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2. ANÁLISE DA SITUACIÓN 

 

2.1. Datos do centro. 

Trátase dun centro de titularidade pública. Os seus datos referenciais son os 

seguintes: Denominación: CEIP Manuel Respino 

Enderezo: Av de Vilela nº34 

Tfno: 988 310631 

Código de centro: 32011755 

 

Correo electrónico. ceip.manuel.respino@edu.xunta.es 

 

Páxina web: http://www.edu.xunta.es/centros/ceipmanuelrespino/ 

 

2.2. Características do centro e do seu contorno. 

O CEIP Manuel Respino está sitúado na localidade da Rúa entre os núcleos de 

poboación de Vilela, A Rúa e Fontei e agrupa aos nenos e nenas dos concellos de A 

Rúa (A Rúa, Vilela, Somoza e San Xulián), Petín (Petín, Carballal, Mones, San Paio) 

e Larouco (Larouco, Freixido, A Portela e Portomourisco), que contan con servizos 

complementarios  de transporte e comedor Escolar. 

O concello de A Rúa sitúase ao nordés da provincia de Ourense. Está 

comunicada pola estrada N120 e por vía férrea co resto de Galiza e tamén con 

Castela. 

O Centro consta de dous edificios: Un inaugurado no ano 1964 como “Colegio 

Nacional de Educación Primaria” e ampliado no ano 1974 con un segundo edificio na 

zona norte, quedando desde entón como “Concentración Escolar” 

No curso 96-97 habilitouse a mitade do edificio antigo para a instalación da 

Universidade Nacional de Educacion a Distancia. (U.N.E.D.) e a súa entrada foi 

separada definitivamente cun muro de ladrillo, de tal xeito que agora as entradas son 

totalmente independentes. Durante o curso 2006/2007, anexa ao Centro e coa 

cesión dunha parte do antigo comedor escolar, comenzou a funcionar a gardería,  

mailto:ceip.manuel.respino@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.es/centros/ceipmanuelrespino/
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que foi inaugurada o 17 de abril, pasando a ser Galescola. Hoxe renomeada 

como “La Gallina Azul”. Actualmente tamén hai cedidas provisonalmente  dúas aulas 

no edificio de Educación Infantil ao Concello como Ludoteca.  

 

2.3. Aspectos da xestión e organización do centro que inflúen na 

convivencia. 

 

É recoñecida a importancia social, legal e pedagóxica dos espazos e dos 

tempos escolares. Estas dúas dimensions, son  básicas no tratamento da mellora da 

convivencia.  

Espazos mais  humanizados, deriva en espazos de mellor convivencia e máis 

positiva. 

A necesidade de ampliación das instalacións do centro nos últimos anos, foi un 

dos factores que máis modificou a organización e xestión do centro.  

Nestes últimos cursos  mellorouse e reubicouse o Dpto. de Orientación, de 

Secretaría, de Dirección, sala de profesores, aulas para PT e AL, baños de adultos 

e baño de eivados, ampliación de Biblioteca e Comedor . 

Este último cambio no espacio de comedor  ten unha gran importancia 

organizativa xa que  coa ampliación evitamos seguir comendo en dúas quendas, así 

mesmo na organización  de recursos humanos, cunha mellora no seu funcionamento. 

A Ampliación da aula de ximnasio e psicotricidade, cunha saida directa ao patio 

escolar axilizou o traslado dos alumnos. Por último destacar a mellora na 

humanización e modernización  de espazos como baños de alumnos, entrada  

principal, cobertura e escaleiras novas de aceso a Infantil, saídas de emerxencia, 

suelos novos, que fan máis agradable a vida escolar e implican á comunidade 

educativa valores de conservación e bo uso. 

O cambio na xornada escolar o pasado curso, tamén modificou algúns  aspectos 

nas normas do centro. 
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 2.5. Estado das relacións e da participación na vida do centro. 

 

O  noso centro conta na actualidade con preto,  de 220 alumnos/as de Educación 

Infantil e Primaria. Durante os últimos anos véñense incorporado alumnos inmigrantes 

procedentes de distintos  países, contamos  ademais con alumnos de etnia xitana xa 

que na localidade vive una comunidade importante. A  maioría dos alumnos son 

usuarios  do transporte escolar polo que o contacto e comunicación entre os distintos 

sectores da comunidade educativa é menos  fluído e constante.  En moitas familias os 

seus membros traballan ámbolos dous e teñen dificultades para acudir regularmente 

ao centro, polo que éste nos últimos anos facilitou unha axenda común para facer 

máis fluída a comunicación de pequenos intercambios. 

Está constituída  a Asociación de Nais e Pais e participa a través do seu 

representante no Consello Escolar.  

O centro conta na actualidade cunha plantilla de 21  profesores y profesoras  

definitivos, pero nalgúns casos están en “Comisión de Servizo” noutros destinos. Hai 8 

unidades de primaria e 4 de infantil, con 4 docentes especialistas, profesorado de PT 

e de AL e Orientadora.  

Nos últimos anos houbo unha formación e dotación importante en novas 

tecnoloxías. Así mesmo o centro participa nunha serie de proxectos (proxectos de 

formación en centro, participación no Plan Proxecta, PLAMBE, Seción Bilingüe, 

Contratos- programa, Voz Natura…) cun aceptable índice de participación, o que 

supón un indicador claro do interese polo perfeccionamento e compromiso 

profesional. 

 

 

2.6. Conflitividade detectada no centro. 

 

 Tomando como referencia a Enquisa sobre Convivencia Estándar da Xunta, 

para pais, alumnado e profesorado podemos interpretar  que non existe 

conflitividade salientable na relacións que se dan no centro senon conductas 

disruptivas puntuais. Tampouco as familias presentan una problemática  

determinada que provoque tensións  ou xenere  intervencións educativas especiais.  
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Tan so casos puntuais que se abordan a traves da posta en marcha dos 

diversos protocolos establecidos no centro e dende a consellería. 

 

 

2.7. Actuacións desenvolvidas no ámbito da convivencia e efectividade 

destas. 

 

As actuacións que se veñen realizando encamíñanse ao desenvolvemento de 

comportamentos axeitados  para convivir mellor, tratando de prever os conflitos, 

identificandos e  recollendo información de todas as partes.  Tratar de resolvelos a 

través da participación, da comunicación e mediación,  evitando que deriven en 

problemas de conduta máis graves. 

Lévanse a cabo actividades como a participación no Plan Director de 

Convivencia, de uso responsable das TIC´s como Navega con Rumbo, programas 

de habilidades sociais… 

 

 

3. OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DO PLAN DE CONVIVENCIA 

 

a) Coñecer e respectar os Dereitos e Deberes da comunidade educativa, 

apreciando os valores e normas de convivencia para obrar de acordo con elas. 

b) Establecer vínculos de relación entre os diferente membros da comunidade 

educativa, respondendo aos sentimentos de afecto, respetando a diversidade e 

desenvolvendo actitudes de axuda e colaboración. 

c)  Recoñecer ao profesorado e aos membros do equipo directivo do centro as 

facultades precisas para previr e corrixir as condutas contrarias á convivencia. 

d) Desenvolver o sentido e o compromiso persoal, adquirindo habilidades para a 

prevención de conflictos. 

e) Aprender a vivir os conflictos con calma, recoñecendo a súa natureza sin 

deixarse arrastrar pola agresividade. 

f) Iniciar, desenvolver e afianzar medidas positivas para a resolución pacífica de 

conflictos. 
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g) Facilitar aos órganos de goberno e ao profesorado instrumentos e recursos, 

para prever conductas inadecuadas e mellora dunha convivencia pacífica. 

    h)  Previr e tratar axeitadamente as situacións de acoso escolar e a súa 

problemática,   sin   confundir con conductas disruptivas puntuais. Ensinado a 

denunciar e condenar a violencia. 

i) Estar aberto aos cambios e adecuarse á diversidade de aptitudes, intereses, 

expectativas e necesidades das persoas. 

j)  Concienciar e corresponsabilizar  ás nais/pais/titores da importancia do 

cumplimento das normas do centro,  para  conseguir unha convivencia positiva e 

enriquecedora que evite situacións de  crispación. 

 

 

4. DESCRICIÓN DAS ACTUACIÓNS, DAS MEDIDAS OU DOS 

PROGRAMAS QUE SE VAN DESENVOLVER PARA FAVORECER A 

CONVIVENCIA, INCLUÍNDO MEDIDAS PREVENTIVAS E DE 

SENSIBILIZACIÓN E ACTUACIÓNS ORGANIZATIVAS, 

CURRICULARES E DE COORDINACIÓN, ENTRE OUTRAS. 

 

 

As normas básicas de convivencia do centro parten dos valores que a 

comunidade educativa, no marco da legalidade vixente,  considera fundamentais 

para a educación e para a convivencia no Proxecto Educativo.  

 

 

4 .1. FACTORES QUE INTERVEÑEN NA CONVIVENCIA 

 

 CONFLITO 

Conflito é unha oposición de intereses, motivos ou posicións diferentes entre 

individuos ou grupos. Non debe desembocar en comportamentos agresivos ou 

violentos; provocan malestar momentáneo, son solucionables e didácticos. 
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Formas de afrontalo: 

Pacificamente, con diálogo, comunicación, acordo, negociación, entendemento e 

concordia. (Reparación, reconciliación e resolución). 

Causas da aparición: 

Ideolóxicas, Ansia de poder, Desorganización. Persoais.(Falta de empatía, actitudes 

inflexibles, falsos rumores, insatisfacción,etc). 

 VIOLENCIA OU MALTRATO 

Cando alguén impón a súa forza coa intención de provocar dano físico ou 

psicolóxico a outros.Actuarase de forma firme, regulada e humanizada. 

 ∙AGRESIVIDADE 

Tendencia a encarar unha situación vivencial con actitude combativa. Fomentarase 

a situación positiva na vida. 

 AGRESIÓN 

Manifestación violenta que desemboca no maltrato entre iguais ou desiguais. Altera 

a convivencia. 

 

 

4.2. MEDIDAS PARA A MELLORA DA CONVIVENCIA 

 

A violencia é unha forma de entender e abordar os conflitos que leva a un dos 

protagonistas do enfrontamento conflitivo a asumir posicións de poder prepotentes e 

abusivas, que obrigan ao outro a asumir, ás veces de forma implícita a posicións de 

vítima da situación. 

 

Este emprego da forza física, psicolóxica ou social convértese nun fenómeno 

de abuso, malos tratos, acoso ou exclusión social que, cando aparece, contamina o 

clima de relacións interpersoais, produce sensación de malestar e termina afectando 

ás persoas e ás actividades que as persoas teñen que realizar xuntas. 

Ante este tipo de actuacións a prevención é imprescindible pero non 

suficiente, xa que a pesar de todo os alumnos poden verse afectados como vítimas 

ou como agresores en problemas serios de violencia interpersoal entre iguais e moi  
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especialmente en fenómenos de acoso, intimidación, exclusión social, 

maltrato físico ou verbal. 

Ante este tipo de sucesos o colexio debe ter previsto tratamentos rápidos que 

impidan efectos devastadores tanto en vítimas como en agresores. 

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

- Presentación ao inicio de curso das liñas xerais do Plan de Convivencia. 

- É importante converter sempre os conflitos nunha ocasión para aprender a 

convivir. 

- Debemos conseguir que o alumnado “aprenda a ser”, a medrar como persoa. 

- Debe darse prioridade ao papel das actitudes, valores e normas como 

orientador do currículo e contemplalas nos criterios de avaliación. 

- Débese traballar co alumnado no desenvolvemento da intelixencia emocional, 

das habilidades cognitivas, do razoamento moral e das habilidades sociais. 

- É preciso dispensar un trato individualizado ao alumnado para que poida ser 

atendido cadaquén co seu nivel de aprendizaxe. 

- Adaptar o ensino ás motivacións, capacidades e intereses do alumnado 

- Actividades titoriais individuais e grupais (postas en común, vivenciar conflitos 

de outros mediante representacións, …) 

- Empregar conflitos como recurso didáctico. 

- Actividades de xestión de aula (asembleas de clase para tratar temas de 

convivencia, establecemento de alumnado axudante/protector de novas 

incorporacións, de  compañeiros solitarios/as, axuda entre iguais,…) 

- Adaptación do currículo. 

- Relacións e comunicacións coas familias. 

- Medidas organizativas: vixilancia e control nos distintos ambientes, para 

alumnado moi conflitivo/violento (intervención personalizada), gardas … 

- Colocación e utilización de carteis informativos das normas das distintas 

dependencias. 

- Actuacións do Departamento de Orientación. 
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- Actuacións do Equipo Directivo. 

-  Coordinación con servizos externos (entidades e asociacións locais, servizos 

sociais, axentes de policía, equipos de orientación específica, …) 

 

 

MEDIDAS PARA A DETECCIÓN 

 

Débense detectar no centro os factores máis importantes que están incidindo 

negativamente na convivencia escolar, para poder actuar con coñecemento fundado 

sobre eles (tipos de dificultades, contexto no que se producen, tipo de alumnado, 

con que profesorado, con que frecuencia, posibles causas e remedios que se 

aplican…) 

- Xestión e traspaso de información. 

-  Actividades titoriais. 

- Seguimentos. 

- Reunión titores – Departamento de Orientación. 

- Reunións Equipos educativos. 

- Entrevistas coas familias. 

- Entrevistas con alumnos/as. 

 

 

MEDIDAS ENFOCADAS Á REGULACIÓN 

 

- Notificación ás familias. 

- Sistema de correccións  

 

 

MEDIDAS ENFOCADAS Á CORRECCIÓN E RESOLUCIÓN 

 

Entre as tarefas formativas que poden impoñerse a modo de corrección, 

seguindo as pautas da Consellería, relaciónanse as seguintes: 

-  Reflexión escrita sobre a conduta cometida. 
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-  Lectura e actividades de textos relacionados coa falta cometida. 

-  Asignación de actividades solidarias e de cooperación. 

-  Realización de actividades en tempo de recreo. 

 

 

4.3. MEDIACIÓN  

 

A mediación enténdese como un proceso de resolución de conflitos nas que 

dúas partes enfrontadas recorren voluntariamente a unha terceira imparcial, 

mediador ou mediadora, para chegar a un acordo satisfactorio. Trátase dun método 

que promove a busca de solucións nas que as partes implicadas obteñen un 

beneficio evitando a postura antagónica de gañador / perdedor. 

A mediación non é unha simple técnica que se ocupa de facilitar a 

desaparición dos conflitos no centro. Os protagonistas toman as súas propias 

decisións mediante consenso e sen estar coaccionados, fai innecesario o uso do 

poder. Ao ser alumnado de corta idade, a figura do mediador será asumida por un 

profesor.  

 

Características da mediación: 

 

o Debe existir voluntariedade das partes implicadas. 

o Non substitúe ás medidas correctoras, actúa de maneira preventiva. 

o Non desculpa as condutas contrarias á convivencia, fomenta a reparación 

responsable. 

o  Réxese por regras de confidencialidade, transcendendo só aqueles aspectos 

que determinen as partes implicadas. 

o Esixe revisión e seguimento dos acordos alcanzados. 

o Precisa de formación inicial e permanente das persoas encargadas de levala 

a cabo. 

o Precisa difusión e aceptación do modelo. 

o Precisa de espazos, tempos e recursos concretos. 
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o Pode practicarse de xeito non formal ou creando un servizo de mediación. O 

Servizo de 

o mediación poderá estar constituído por profesorado, pola persoa responsable 

da orientación no centro, pais/nais. 

 

Obxectivos da mediación: 

 

 Favorecer e estimular a comunicación das partes en conflito. 

 Promover que ámbalas dúas partes comprendan o conflito de xeito global e 

non soamente dende a súa perspectiva (empatía) 

 Axudar a que ambas partes analicen as causas do conflito. 

 Restablecer sempre que sexa posible as feridas emocionais que poidan existir 

entre as partes do conflito. 

  Aprender a negociar e a chegar a acordos respectando as posicións de todas 

as partes; aprender a persuadir e convencer ás persoas coas que tratamos e 

coas que traballamos. 

 Aprender a deixarse convencer, é dicir, a defender a propia posición e a ser 

capaz de cambiala ante argumentos de maior peso que os propios. 

  Aprender a resolver problemas colectivamente e con flexibilidade. 

 Aprender a respectar os acordos e utilizar os instrumentos adecuados para 

esixir ás outras partes que tamén os respecten. 

 

A acción mediadora responde a un ritual estruturado que se desenvolve a través dos 

momentos seguintes: 

 

Preludio: 

As partes implicadas deben coñecer en que consiste a mediación. 

O contacto inicial permite tamén ao mediador calibrar o alcance do conflito e 

valorar se resulta conveniente canalizalo por esa vía. 

Benvida: 

O mediador da a benvida e preséntanse mutuamente e explica en que 

consiste o proceso. Informa que para que o encontro funcione hai que aceptar  
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unhas normas: cando se faga referencia a alguén se utilice o seu nome en 

non “este” ou “ela”, falar por quendas e escoitar sen interromper, expresarse 

sen faltar ao respecto e cooperar na busca de solucións. 

Esta primeira intervención é a que permite aos protagonistas serenarse antes 

de avanzar no proceso. 

 

Escoitar e falar: 

Antes de aclarar os feitos, o mediador intenta coñecer o significado que teñen 

para cada participante, como os interpreta, como lle afectan. 

Non ten que mostrar aceptación nin incredulidade, tan so ofrecer a 

oportunidade de que as dúas partes se expresen. 

O mediador parafrasea, realiza preguntas abertas, reformula e sintetiza. 

 

Integrar: 

Tratase de reformular o conflito de xeito inclusivo, tendo en conta os puntos 

de vista e sentimentos dos protagonistas. 

O mediador está atento as manifestacións de recoñecemento e valoración 

dunha persoa a outra, que son elementos clave para a reconstrución dos 

vínculos de relación. 

 

Construír: 

Os protagonistas do conflito inventan, sen analizar nin comprometerse, 

opcións e alternativas orixinais, cantas máis mellor. 

O mediador toma nota e escolle as ideas máis idóneas. O rol do mediador 

consiste en velar para que os posibles acordos sexan factibles, equitativos e 

supoñan un progreso respecto a situación inicial. 

 

Pactos e conclusións: 

So queda reseñar os compromisos que cada persoa adquire voluntariamente 

e planificar a súa execución. 

Normalmente formalizase o acto de mediación mediante un apertón de mans, 

un abrazo ou algún pequeno ritual. 
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O mediador pode preguntar aos protagonistas do conflito se aprenderon algo, 

se o seu xeito de resolver conflitos futuros cambiou e como se senten. 

É convinte gardar memoria de cada encontro en calidade de autoaprendizaxe. 

 

 

Actuacións ante situacións de conflitos entre o alumnado 

1. Pode solicitar a mediación o profesor afectado polo conflito.   

2. Será obxecto de mediación todas as cuestións que afecten á convivencia entre o 

alumnado. 

3. A primeira persoa en intervir deberá ser aquel mestre ou mestra que presencie a 

situación ou aquel a quen se lle pida axuda ou se lle dea coñecemento dunha 

situación concreta e esta persoa poñerá en coñecemento do titor ou titora enviar ao 

alumnado afectado a mediación. O mestre ou mestra solicitará a mediación 

oralmente en Xefatura de Estudos. 

4. A Dirección fixará a persoa encargada da mediación e o momento, que será o 

antes posible. Poderá ser mediador o profesorado do centro  que voluntariamente se 

preste. 

5. Se intentará que este mestre ou mestra non teña relación directa cos alumnos ou 

alumnas. 

6. Este mestre ou mestra debe posteriormente comunicar ao titor ou titora 

correspondente o acordo alcanzado entre as partes para o seguimento do 

cumprimento. 

7. Unha vez feita a mediación o mediador ou mediadora fará un informe da mesma, 

na que aparecerá entre outros, os acordos aos que chegaron as partes. 

8. Non serán obxecto de mediación os casos de condutas graves contrarias á 

convivencia que figuren contempladas no N.O.F. A xefatura de estudos obrará en 

consecuencia. 

 

 

4.4.  A ACCIÓN TITORIAL 

  Constitúe o marco indispensable e necesario para establecer unhas boas 

bases para a convivencia no grupo e por extensión á vida do colectivo total do  
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alumnado. A capacidade do titor/a para canalizar e resolver os problemas 

relacionais, así como para crear un clima afectivo e integrador no aula no que teñan 

cabida todos e cada un dos alumnos/as do grupo, representa o factor máis influinte 

na configuración das relacións persoais e é o elemento crave  nas actuacións con 

outros sectores da comunidade escolar. Potenciar o papel da titoría en tres 

aspectos: 

 

A. Atribuír importancia ao seu papel de mediador. 

B. Outorgar ao titor/a capacidade executiva en relación con algunhas situacións que 

afectan á convivencia. 

C. O titor como “mediador de conflitos” debe intervir na solución educativa dos 

problemas de convivencia, antes de ter que aplicar un réxime disciplinario máis 

estrito ou acudir á Xefatura de Estudos ou á Dirección. 

 

Obxectivos 

 

  Coñecer as características dos alumnos a nivel persoal, familiar, 

socioambiental e escolar (competencia curricular, estratexias de aprendizaxe, 

motivación e intereses) coa finalidade de programar respostas educativas 

adecuadas que contribúan ao seu desenvolvemento integral. 

 Favorecer a integración do novo alumnado, desenvolvendo accións que 

faciliten a adaptación e favorezan a súa interacción co grupo. 

 Establecer unha liña de comunicacióninformación permanente do grupo de 

alumnos e o equipo docente. 

 Promover unha exploración psicopedagóxica individual coa totalidade do 

alumnado, para contribuír ao seu coñecemento e ao axuste da intervención 

educativa. 

 Contribuír á formación integral do alumnado, en sintonía cos principios 

recollidos no PE. 

 Favorecer procesos de mellora educativa a través da implementación de 

programas e desenvolvemento de actividades formativas por parte dos 

equipos docentes, co asesoramento e apoio do Departamento de Orientación. 
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 Promover a participación das familias no labor formativo, asesorándoas e 

informándoas 

 daquilo que precisen e demanden, en especial da importancia da estimulación 

dos fillos, da promoción da súa autonomía, da potenciación dos valores, da 

relación familia alumnado profesorado e de todo aquilo relacionado co 

proceso de ensinoaprendizaxe. 

 Contribuír á mellora da coordinación entre os profesores e titores do mesmo 

ciclo e titores de ciclos diferentes. 

 Asegurar a continuidade educativa entre os distintos centros, ciclos e/ou 

etapas. 

 Favorecer a convivencia, potenciando a formación en valores, o 

desenvolvemento das habilidades sociais e a autoestima, que facilite a 

adaptación social e persoal e a resolución dialogada de conflitos. 

 

 A organización do aula, as estratexias de comunicación que se establecen 

con cada profesor/a, os vínculos relacionais, o axuste curricular e as adaptacións 

curriculares, as normas de aula e as rutinas que o titor/a utiliza no desempeño das 

súas tarefas son os elementos que vai determinar substancialmente o proceso da 

convivencia no centro. 

 

 Medidas de mellora no grupo-clase: 

 Aínda que estas medidas enmárcanse esencialmente na Acción Titorial, é 

convinte que constitúan un referente metodolóxico unificado e xeneralizado para 

todo o profesorado co fin de evitar mensaxes incoherentes ou contraditorios que 

fosen prexudiciais para a consecución dos obxectivos fixados: 

 Fomentar a aprendizaxe cooperativa. 

 Reparto equilibrado de responsabilidades e tarefas entre o alumnado. 

 Favorecer a autoestima e autoconcepto positive 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 no aula e centro cunha formulación  
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     positiva. 

 Fomentar a participación en tarefas e responsabilidades do centro. 

 

 

4.5.  ACTUACIÓN EQUIPO DIRECTIVO 

  O equipo directivo debe asumir o compromiso de estimular e garantir as 

actitudes que promovan a boa convivencia. 

 Favorecer a convivencia no colexio e garantir que o procedemento seguido 

para impoñer as correccións que correspondan se axusta á normativa vixente 

e documentos do centro. 

 Fomentar o diálogo e a convivencia entre todos os membros e sectores da 

comunidade educativa. 

 Dar audiencia a pais, nais e titores legais cando exista a posibilidade de 

supresión do dereito a asistencia ao centro. 

  Impoñer as correccións que correspondan segundo a normativa vixente. 

 Someter a consulta do claustro de profesores e do consello escolar, a 

implantación de medidas para a mellora da convivencia. 

 Prestar atención aos aspectos organizativos: Cambios de clase, asignación 

de horarios, de espazos e tempos previndo situacións de conflito e desorde, 

asignación de gardas ao profesorado tendo en conta situacións de conflito 

que poidan presentarse. 

 Presenza física de persoal suficiente en espazos onde poidan producirse 

situacións conflitivas. 

 Intervencións en grupos cando xurdan problemas de convivencia de notoria 

repercusión na mesma. 

 Intervención co alumnado afectado por problemas de convivencia  graves e 

entrevista coa familia. 

 Supervisión de cumprimento de horarios. 
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4.6.  ACTUACIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 

 Propor actividades que favorezan o clima de convivencia e pautas de 

desenvolvemento persoal axeitado, proporcionando recursos e apoios 

necesarios para realizar estas actividades. 

 Colaboración cos titores/as na prevención, detección e valoración de 

problemas. 

 Coordinación da intervención dos axentes externos que participen nas 

actividades enfocadas a resolver problemas de convivencia. 

 Realización de intervencións no Departamento de Orientación con alumnos 

afectados por problemas de convivencia, ben sexan detectados polo propio 

departamento como a petición do titor/a ou da xefatura de estudos. 

 Aplicación de cuestionarios ou probas para detectar problemas de maltrato ou 

acoso. 

 Planificar sesións, charlas, realización de entrevistas, intentando manter 

coordinación coa familia do alumnado afectado de problemas de conduta ou 

en risco de estalo. 

 Sesións colectivas para o tratamento de temas relacionados coa problemática 

xeral da convivencia e as relacións entre sectores dentro do centro, así como 

temas de saúde, igualdade e non discriminación, absentismo, … 

 Intervención en casos de alumnos/as afectados por problemas de posible 

acoso ou maltrato. 

 Desenvolvemento de actividades preventivas sobre o tema da convivencia. 

 Elaboración de materiais informativos sobre actuacións docentes adecuadas 

en relación á convivencia no centro, promovendo a súa difusión entre o 

profesorado. 

 Realización de actuacións conxuntas cos titores/as de alumnos/as que 

presenten problemas de convivencia. 

 Supervisión do Plan de Convivencia. 

 Realización de funcións de mediación. 
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4.7.  ACTUACIÓN DO PROFESORADO 

 Constitúense como os axentes fundamentais na construción da convivencia. 

 O liderado do profesorado estará baseado, entre outros factores, nun prestixio 

persoal gañado ante o alumnado, recoñecido polo mesmo e sustentado en 

posicionamentos de razón e coherencia. 

  Avaliar o fracaso escolar como un factor importante de desmotivación, que 

produce sentimentos de exclusión e actitudes reactivas de agresividade no 

alumnado. 

 Débese actuar en equipo, para evitar contradicións e ofrecer un marco claro 

de actuación ao alumnado e ás familias. 

 É preciso crear unha cultura de colaboración entre todos para o afrontamento 

dos problemas que poidan xurdir. 

 Información de incidentes e actuacións relacionadas coa convivencia. 

 Cada profesor porá en marcha estratexias que permitan mellorar a 

convivencia na aula a través do seu propio estilo docente. 

 Educará en sentimentos, actitudes e valores. 

 Deberase velar polo coidado de materiais e espazos. 

 Buscarase disposicións de alumnado que favoreza o adecuado clima de 

convivencia. 

 Procurarase que as saídas do alumnado da clase por conductas disruptivas  

sexan as imprescindibles 

 

 

4.8.  ACTUACIÓN FAMILIAS. 

 

            O proceso formativo susténtase nunha estreita colaboración entre escola e 

familia sen a cal resulta difícil e en ocasións inútil o esforzo educativo. Consideramos 

que as seguintes son propostas necesarias de cooperación a ter en conta polas 

familias: 

 

 Dar modelos positivos e intentar resolver os conflitos sen aceptar a violencia. 
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 Exercicio da autoridade que lles corresponde no proceso de educación e 

formación dos seus fillos/as. 

 Cooperación co centro en casos de indisciplina, agresividade, etc. 

 Colaboración co centro no proceso de ensino aprendizaxe e de integración 

escolar. 

 Non desautorizar ao profesorado diante dos fillos/as. 

 Fomentar nos seus fillos/as a construción de valores como o esforzo persoal, 

a constancia, a autonomía, o respecto cara aos demais. 

 Coidar o crecemento emocional, ensinándolles a poñerse no lugar do outro e 

a controlarse emocionalmente. 

 Impedir que os fillos/as accedan a contidos da TV, videoxogos ou Internet 

inadecuados á súa idade, ofrecéndolles alternativas. 

 Evitar a sobreprotección dos seus fillos/as, disculpar e xustificar as conductas 

contrarias a convivencia que reforzan a conduta negativa. 

 Revalorizar o centro escolar como un espazo de ensino e de formación. 

Estas propostas materializaranse en documentos (folletos, presentacións,...) que 

se porán a disposición da comunidade educativa. 

 

 

4.9.  COORDINACIÓN CON SERVIZOS EXTERNOS. 

 

As especiais necesidades do centro fan necesaria a existencia dunha serie de 

recursos e institucións coas que establecemos coordinación. É preciso rendibilizar 

os recursos da localidade para a realización de actividades preventivas en materia 

de convivencia, tanto a nivel xeral como para a atención de alumnos/as concretos 

(Dpto. de Servizos Sociais…) 

 

4.10.  MEDIDAS ORGANIZATIVAS. 

 

O presente Plan deber ser coñecido por toda a comunidade educativa e non 

parece axeitado á realidade que os problemas de convivencia nos centros se 

presenten só en termos de conflito e de violencia. 
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Tampouco parece adecuado o reclamar só medidas eminentemente punitivas 

e de control, normalmente dirixidas contra o alumnado, a quen se considera como 

único causante dos conflitos producidos na escola; tamén o entorno e as familias 

son causa e axentes de problemas de convivencia. 

 

As medidas encamiñadas a lograr un bo funcionamento do centro están 

recollidas nos documentos do centro, onde se marcan as directrices para alcanzar o 

clima organizativo e funcional adecuado. 

Dende o punto de vista da convivencia as medidas organizativas deben 

concretarse e adaptarse ás necesidades de cada curso. As decisións dos distintos 

equipos docentes, claustro e consello escolar, servirán para as concrecións anuais 

das medidas anteriormente expostas. 

 

Ámbito Organizativo 

 O centro facilitará para a formación permanente do profesorado. 

  O centro procurará unha maior participación das familias na vida do colexio. 

 Apertura do centro á comunidade. 

 O diálogo será a peza fundamental da convivencia no colexio, así como na 

resolución dos problemas que se presenten ou xurdan. 

 Fomentarase o respecto e a tolerancia entre todos os membros da 

comunidade educativa. 

 Desenvolver actitudes de coñecemento das Normas de Convivencia do centro 

e de  cumprimento, no que prime o concepto de responsabilidade. 

 Cooperación coas institucións do entorno para colaboracións e apoio. 

 Fomentarase a puntualidade, conservación do material, instalacións e 

limpeza. 

 Organización das aulas e do centro: 

 Sería conveniente na composición de grupos en caso necesario, que permita 

introducir desdobres ou divisións nalgunhas materias, xunto con apoios 

personalizados. 
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 Sacar da aula, momentaneamente, a un alumno/a que se manifesta 

incontrolable, agresivo, desestabilizado e que prexudica a marcha da clase. 

Ao tranquilizarse volverá ao seo da súa clase. 

 Atender á diversidade do alumnado, mediante tratamentos adecuados ás 

súas circunstancias e necesidades concretas. 

 

 

5. PROTOCOLO PARA A PREVENCIÓN, DETECCIÓN E 

TRATAMENTO DAS SITUACIÓNS DE ACOSO ESCOLAR, DE 

CONFORMIDADE CO ESTABLECIDO NO ARTIGO 30.2 DA LEI 

4/2011, DO 30 DE XUÑO. 

 

As dinámicas de funcionamento, tanto do grupo amplo que forma o alumnado 

do centro coma do grupo limitado á aula, poden favorecer relacións negativas como o 

acoso. Outros conflitos escolares non son acoso; meterse un co outro de xeito 

amigable e sen intención de facer dano ou as discusións e incluso as pelexas entre 

alumnado a un mesmo nivel, situados, polo tanto, nun equilibrio de forzas. Moitos 

modelos que reproduce o alumnado, sobre todo de series televisivas e videoxogos, 

son comportamentos aprendidos que hai que canalizar de forma normalizadora. 

É importante, xa que logo, diferenciar o acoso escolar doutras situacións 

disruptivas puntuais, que presentan a miúdo unha abordaxe diferente, aínda que 

requiren tamén dunha resposta efectiva. 

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. 

As medidas que deben adoptarse en caso de detección dunha situación de 

acoso escolar así como as propostas de actuacións de sensibilización contra o 

acoso escolar, dirixidas a toda a comunidade educativa, que axuden a previlo e a  
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preparar para detectalo e reaccionar e intervir fronte a este figuran no 

Protocolo xeral de prevención, detección e tratamento do acoso escolar e 

ciberacoso, Protocolo de acoso, enlace a páxina web da Consellería: 

http://www.edu.xunta.es/portal/node/9678 

 

6. CONCRECIÓN, EN CADA UNHA DAS ACTUACIÓNS, DAS 

MEDIDAS OU DOS PROGRAMAS, DAS PERSOAS OU DOS 

ÓRGANOS RESPONSABLES, DAS PERSOAS DESTINATARIAS E 

DOS PROCEDEMENTOS QUE SE VAN A SEGUIR PARA O SEU 

DESENVOLVEMENTO E EXECUCIÓN. 

a) Actividades de acollida para o alumnado que se matricula por primeira vez 

no centro e para as súas familias. 

 

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 Adaptación específico. Para o restante alumnado  que se incorpore ao 

centro existe un Plan de Acollida.As actuacións a realizar terán como obxectivos: 

o Axudar ao alumnado e as familias a integrarse plenamente no centro. 

o Atender as necesidades educativas e comunicativas se as houbera. 

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

 

Elaborarase un protocolo coas actuacións que a continuación se detallan: 

 

1. Equipo Directivo: 

 

 Establecer o primeiro contacto coa familia para facilitarlles información sobre o 

sistema educativo e  o centro. 

 Traslado de información ao profesorado que atenda aos alumnos e alumnas. 

Asemade, si for a preciso, ao Dpto de Orientación.  

http://www.edu.xunta.es/portal/node/9678
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 Apoio e colaboración en cuestións sociofamiliares. 

 A Xefa do departamento de Orientación é a encargada da acollida e a 

primeira toma de contacto cos nenos. 

 

2. Departamento de Orientación: 

 

 Orientar e asesorar na elaboración, seguimento e avaliación do Protocolo. 

 O orientador/a asesorará sobre as actuacións e decisións de carácter 

pedagóxico e psicolóxico. 

 Primeira toma de contacto cos alumnos e os espazos. 

 

3. Titor/a: 

 

3.1.- Coa familia: 

 Solicitar, nunha primeira entrevista, a información necesaria. 

 Facilitar á familia a información que necesite. 

 Establecer coa familia pautas para un contacto constante e frecuente co centro. 

 

3.2.- Co resto do profesorado: 

 Traslado de información. 

 Solicitar datos do profesorado. 

 Canalizar as relacións profesorado-familias 

 

3.3.- Co alumno/a: 

 Recibir ao alumno/a. 

 Determinación do seu nivel de competencia lingüística no caso de alumnado 

procedente do estranxeiro. Si fora preciso contaría co Dpto de Orientación. 

 Realizar a avaliación inicial (valoración da súa escolarización previa e das súas 

habilidades básicas en lectoescritura e matemáticas e as posibles necesidades 

específicas). E cubrilas las aplicacións informáticas ao efecto. 

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

 Integrar ao novo alumno na dinámica do centro, normas, pautas de  
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comportamento, de traballo. 

 Favorecer a socialiazación do novo alumno a través de pequeno grupo ou da 

figura do “padriño”. 

 

3.4.- Co grupo: 

 

 Informar sobre o novo compañeiro/a sensibilizando e empatizando sobre todo 

naqueles casos de necesidades especificas de apoio educativo. 

 Si fora preciso propone rao grupo voluntariamente a “figura de alumnado 

acompañante ou padriño”. 

 Organizar actividades que faciliten a súa integración escolar e afectiva. 

 Seguemento do proceso de integración 

 Adaptar a resposta educativa ás necesidades do alumno (solicitando a 

colaboración necesaria). 

 

4. Profesorado: 

 

 Proporcionar un trato afectuoso. 

 Aportar información ao titor/a. 

 Explicación de pautas e normas de comportamento. 

 Ter en conta unha visión global de todas as actividades e persoas que inciden 

no proceso de adaptación. 

 

 Criterios de adscrición ao grupo: 

 

En principio adscribirase ao alumno/a ao nivel que lle corresponda segundo o 

certificado de escolarización do centro de procedencia que achegue a familia. No 

alumnado procedente do estranxeiro, o/a orientador/a realizará a correspondente 

proposta de escolarización atendendo ao disposto na normativa. 
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Actuacións na aula: 

 

 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, informar ao grupo no coñecemento das posibles pautas culturais 

disonantes coas nosas, explicándoas no seu contexto. Buscar e procurer materiais 

que poidan favorecer a inclusion grupal nestes casos. 

 É conveniente avaliar e examinar de cando en vez colectivamente o proceso 

de integración do novo compañeiro/a, detectando posibles dificultades e fixando 

tarefas para corrixilas. 

 Aceptar o proceso coñecido como "etapa silenciosa" de adaptación pola que 

pasan moitos alumnos/as que se ven inmersos neste proceso. 

 Abordar de xeito inmediato situacións de rexeitamento, xenofobia ou 

discriminación que poidan darse, sexa no grupo ou fóra do aula, para atallalas o 

máis rapidamente posible e tratar de cambiar a actitude do alumnado implicado. 

 

 

b) Actividades para a sensibilización fronte aos casos de acoso e intimidación 

entre iguais, dirixidas á comunidade educativa. 

 

 Programas de habilidades e competencias sociais. Realizaranse desde o 

Departamento de Orientación. 

 Plan Director de Convivencia. Charlas dirixidas ao alumnado e á comunidade 

educativa sobre o acoso escolar. 

 Actividades dirixidas ao alumnando sobre navegación segura en Internet e 

uso responsable das novas tecnoloxías. 

 Calquera outra iniciativa propia do centro ou proposta por institucións e 

organismos significativos. 
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c) Actividades dirixidas á sensibilización da comunidade educativa na 

igualdade entre homes e mulleres para previr posibles situacións de violencia 

de xénero. 

 

O compromiso da tarefa formativa de desenvolver no alumnado a súa 

capacidade para adquirir habilidades na resolución pacífica dos conflitos, lévanos 

necesariamente a suscitarnos o respecto da igualdade de sexos. 

A educación para a igualdade entre homes e mulleres debe ocupar un lugar 

preeminente na educación en valores que pretendemos, pois hoxe é máis urxente 

que nunca inculcar a necesidade do rexeitamento ás desigualdades e 

discriminacións derivadas da pertenza a un determinado sexo. 

A educación escolar debe contribuír a que os alumnos e alumnas sexan 

capaces de identificar situacións nas que se produce este tipo de discriminación polo 

xénero, de analizar as súas causas e de actuar eles mesmos á súa vez de acordo 

con estes valores igualitarios. 

A escola debe ofrecer alternativas ao sexismo existente na sociedade, debe 

ser unha escola xusta e, polo tanto, coeducativa. Debe aplicar a perspectiva de 

xénero nas accións diarias do centro. 

 

 

Accións dirixidas á comunidade escolar: 

 

 Sensibilizar e concienciar ás alumnas no interese polo coñecemento científico-

tecnolóxico co fin de ampliar os campos posibles de elección nas súas expectativas 

profesionais. 

 Realización de actividades de divulgación e/ou formación (charlas, talleres, 

etc.) sobre coeducación e dirixidas á comunidade educativa. 
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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, actitudinais, 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.). 

 Tratar de erradicar os comportamentos e actitudes relacionais entre o 

alumnado que non sexan igualitarios. Romper desde a aula os estereotipos sexistas. 

 Encauzar o rol de protagonismo que ostentan os varóns cara a situacións de 

liderado compartido e relacións afectivas coas súas compañeiras. 

 A perspectiva de xénero debe estar incluída e debe ser tida en conta en todas 

as áreas. O labor máis importante respecto diso desenvólvese obviamente na titoría, 

con todo o compromiso debe ser asumido por todo o profesorado. As actuacións 

educativas serán máis efectivas canto máis interiorizadas estean polos equipos 

educativos. 

 Enfrontar o tema da violencia cara ás mulleres. Debemos abordar este tema 

como un compromiso social e educativo. A escola non pode mirar cara a outro lado e 

reforzar as ideas que sustentan a violencia contra as mulleres. A violencia de xénero 

non é un problema que afecta ao ámbito privado senón que é unha expresión 

extrema e brutal dunha desigualdade subxacente na nosa sociedade, sustentada 

nunha violencia cultural e estrutural que debe ser combatida en varios ámbitos 

simultaneamente: xudicial, policial, sanitario, medios de comunicación, publicidade, 

pero sobre todo no ámbito da educación. 

 Impulsar actividades sobre coeducación dirixidas ao alumnado (obradoiros, 

charlas, conmemoracións, etc.). 

 Colaborar con outras institucións e organismos para ofrecer recursos e 

actividades sobre coeducación. 
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d) Actividades dirixidas á sensibilización da comunidade educativa na non 

discriminación por razón de raza, sexo, procedencia e condición persoal ou 

social. 

 

 Celebración de datas que sensibilicen a toda a comunidade educativa nos 

valores democráticos: a tolerancia, igualdade, o respecto, o diálogo, a resolución de 

conflitos de forma pacífica e a non violencia: Día Internacional contra a Violencia de 

Xénero, Día da Declaración Universal dos Dereitos Humanos, Día escolar da non 

Violencia e da Paz, Día Internacional da Muller,... 

 

 

6)  Medidas de carácter organizativo que posibiliten a adecuada vixilancia dos 

espazos e dos tempos considerados de risco, como os recreos, as entradas e 

saídas do centro e os cambios de clase nos corredores. 

 

 Departamento de Orientación elaborará e desenvolverá un programa que 

contribúa á adquisición de habilidades e competencias sociais por parte do 

alumnado como complemento das medidas correctoras das condutas contrarias á 

convivencia, dirixido ao alumnado que incorra reiteradamente en condutas 

disruptivas, coa finalidade de mellorar a súa integración no centro docente. 

 Así mesmo, elaborarase e desenvolverase un programa que contribúa á 

adquisición de habilidades e competencias sociais específico para aquel alumnado 

que, como consecuencia da imposición das medidas correctoras, estea 

temporalmente privado do seu dereito de asistencia ao centro. Este programa 

aplicarase coordinadamente entre o Departamento de Orientación e o profesorado 

titor, que procurarán implicar o resto do profesorado e as familias e, de ser o caso, 

os servizos sociais correspondentes, para lograr conxuntamente o desenvolvemento 

adecuado do proceso educativo e das accións propostas. Estará baixo a supervisión 

e seguemento da Xefatura de estudos. 
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O recreo e o xogo: 

 

O período de recreo é un dos momentos onde se producen con frecuencia 

incidencias ou conflitos entre o alumnado. O patio de recreo é o espazo de xogo que 

os nenos e nenas utilizan fóra xa dos límites da aula para establecer vínculos 

relacionais máis libres e onde a interacción con outros grupos é maior. Por este 

motivo poden xurdir conflitos case sempre ocasionados pola confluencia de 

intereses, os problemas de integración social, a competitividade e as rivalidades 

persoais, a agresividade, etc. 

É por iso que resulta tamén un espazo educativo proveitoso onde se 

establecen unhas normas de funcionamento claras e precisas que todo o 

profesorado debe aplicar de forma xeneralizada e coordinada. Para iso debe haber 

unha organización definida de uso dos espazos de xogo. Esta organización 

recollerase nas Normas de Organización, Funcionamento e Convivencia. 

Asemade atenderase á organización de centro na propia PXA en canto ao 

cupo de gardas e lugares de vixilancia e de especial consideración. A vixiancia ten 

por obxecto anticiparse a situacións que poden xerar  nun conflito. A intervención do 

profesor de garda de recreo, debe ser inmediata, tomando as medidas que 

considere oportunas. 

 

 

7.- NORMAS DE CONVIVENCIA DO CENTRO COA CONCRECIÓN 

DOS DEREITOS E DEBERES DOS DIFERENTES MEMBROS DA 

COMUNIDADE EDUCATIVA E PROTOCOLO PARA A DETECCIÓN E 

INCUMPRIMENTO DELAS. 

 

A concreción dos dereitos e deberes dos diferentes membros da 

comunidade educativa recolleranse nas Normas de Organización, Funcionamento e 

Convivencia (NOF). As  axendas escolares que se distribuen a todo o alumnado a 

principio de curso, conteñen as normas básicas do centro resumidas, que se 

comentan co titor ao comezo do curso. 
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Protocolo para a detección e incumprimento das Normas de Convivencia. 

 

 Nas sesións de avaliación, dentro do apartado de avaliación da práctica 

docente e do proceso de ensino-aprendizaxe,  valorarase   o  grao  de  

cumprimento  das  Normas  de  Organización,  Funcionamento  e Convivencia en 

cada grupo, achegando na acta, se as houbera, as conclusións e as propostas 

oportunas. 

 Nas reunions da C.C. Pedagóxica determinaranse e farase un seguemento do 

grao  de  cumprimento  das  Normas  de  Organización,  Funcionamento  e 

Convivencia do centro 

 Nas reunions periódicas da Comisión de convivencia levarase a cabo tamén o 

oportuno seguemento e avalición. 

 

 

NORMAS XERAIS DE CONVIVENCIA 

 

Para ensinar e educar deben darse unhas condicións de orde e tranquilidade 

para que a convivencia sexa a máis adecuada. Para que se dean esas condicións 

faise necesaria a elaboración dunhas normas tendentes a crear unha conduta 

socializadora. Estas normas deben de cumprir os seguintes requisitos: 

 

 Entendemos que os alumnos deben estar abertos á situación de cambio que 

experimenta a sociedade, educándoos en xustiza, liberdade e respecto, servindo 

de base á convivencia do Centro. 

  Han de ser adaptables ao medio escolar. 

  Respecto á integridade física e moral e aos bens das persoas que forman a 

Comunidade Educativa e daqueloutras persoas e institucións que se relacionan co 

Centro. 

  A tolerancia ante a diversidade e a non discriminación. 

  A corrección no trato social, en especial, mediante o emprego dunha linguaxe 

correcta e educada. 
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  O interese por desenvolver o propio traballo e función con responsabilidade tendo 

respeto polo traballo e funcións de todos os membros da Comunidade Educativa. 

  A cooperación nas actividades educativas e de convivencia. 

  A boa fe e a lealdade no desenvolvemento da vida escolar. 

  O coidado no aseo e imaxe persoal e a observación das normas do Centro sobre 

esta materia. 

  A actitude positiva ante os avisos e correccións. 

  A adecuada utilización do edificio, mobiliario, instalacións e material de Centro, 

conforme ao seu destino e normas de funcionamento, así como o respecto á 

reserva de acceso a determinadas zonas do Centro. 

 No N.O.F. do centro recóllense as normas dos membros da comunidade 

educativa e establécense as medidas correctoras para modificar as condutas 

contrarias á convivencia escolar. 

 No Plan de Convivencia establecemos, no respecto ao N.O.F. unhas normas que 

pretenden facilitar a convivencia e unhas orientacións para corrixir aquelas 

condutas contrarias á convivencia. 

 Ademais establecemos un plan de actuación baseado na mediación e na 

resolución pacífica dos conflitos, buscando o consenso e os pactos entre as partes 

implicadas (alumnado, profesorado e familias) para procurar evitar chegar, na 

medida do posible, a actuacións máis punitivas. 

 

 

PROFESORADO: En relación consigo mesmo, co alumnado, co centro e coas 

familias 

  

    Reciclaxe profesional adaptándose aos novos recursos didácticos. 

    Obriga de asistir con puntualidade ás clases e ás reunións establecidas na 

dinámica do Colexio (Departamento, Claustro, Consello Escolar, Sesións de 

Avaliación,...) 

    Acatar as quendas e zonas  de vixilancia nos recreos e nas gardas. 

   Entregar programacións, plans, memorias… coa periodicidade establecida. 
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   Cumprimentar a documentación oficial con respecto aos alumnos/as nos prazos 

establecidos. 

    Gardar reserva e sixilo profesional sobre a información e as circunstancias 

persoais e familiares do alumnado. 

    Adoptar as decisión oportunas e necesarias para manter un adecuado ambiente 

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

extraescolares, corrixindo, cando lle corresponda as condutas contrarias á 

convivencia do alumnado e en todo caso seguindo o protocolo. 

    Colaborar activamente na prevención, detección e erradicación das condutas 

contrarias á convivencia e, en particular, das situacións de acoso escolar. 

    Respectar a personalidade de cada alumno/a, escoitarlle, comprenderlle e 

axudarlle, establecendo as normas de clase, pactadas co alumnado. 

    Ter un trato personalizado, cos alumnos/as intentando compensar as 

desigualdades. 

    Individualizar o ensino. 

   Responsabilizarse dos alumnos/as nas saídas e excursións, previa autorización, 

por escrito, dos familiares. 

   Non usar nin permitir o uso de termos que amosen menosprezo. 

   Facer seguimento da axenda escolar ou caderno do alumnado.  

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

integridade e dignidade persoais de todos os membros da comunidade educativa. 

     Coñecer o NOF e cumprilo. 

    Cooperar co mantemento e o bo uso do material e instalacións do centro. 

    Cooperar co mantemento da orde e a disciplina dentro do recinto escolar. 

    Manter ton e actitude de respecto. 

    Respectar a dignidade e funcións das persoas que traballan no centro. 

    Avisar con antelación (sempre que sexa posible) das faltas de asistencia. 

    Xustificar as ausencias, e cando sexan previstas, deixar tarefas para os 

alumnos. 

    Programar e preparar o traballo escolar para facer posible unha tarefa docente 

eficaz. 

    Coordinación entre todo o equipo docente. 
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    Participar de maneira activa nas actividades do centro. 

    Garantirase a dispoñibilidade dos membros do Equipo Directivo para a atención 

ás nais e pais ou ás titoras ou titores do alumnado. 

    Manter contactos periódicos e sistemáticos cos familiares do alumnado, dentro 

do horario previsto para tal fin. 

    Recibir a visita dos familiares cando o soliciten, cumprindo os horarios e normas 

establecidos para tal caso. 

    Cumprimentar as notas e datos de tutotías nos períodos establecidos. 

    Solicitar as xustificacións das ausencias e saídas do Centro por parte do 

alumnado. 

    Comunicar ás familias as faltas de asistencia dos seus fillos/as inxustificadas 

e/ou reiteradas. 

    Informar ás nais e pais ou ás titoras ou titores sobre o progreso da aprendizaxe 

e integración socioeducativa dos seus fillos/as. 

   Controlar o bo uso dos libros de préstamo, encargándose da distribución ao 

comenzo do curso e da recollida e reconto ao rematar este. 

 

PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS 

 

▪  Gardar sixilo e confidencialidade respecto das actuacións relacionadas co ámbito 

educativo das que teña coñecemento. 

▪  Gardar reserva e sixilo profesional sobre a información e as circunstancias 

persoais e familiares do alumnado. 

▪  Informar aos responsables do centro das alteracións da convivencia. 

▪  Respectar e colaborar, no exercicio das súas funcións, para facer que ser cumpran 

as normas de convivencia escolar e a identidade, integridade e dignidade persoais 

de todos os membros da comunidade educativa. 

▪  Colaborar activamente na prevención, detección e erradicación das condutas 

contrarias á convivencia e, en particular, das situacións de acoso escolar. 
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ALUMNADO: Referente a si mesmo 

 

 Asistir puntualmente ás actividades abandonando o Centro finalizadas as 

mesmas. 

 As faltas de puntualidade sen xustificar serán consideradas como unha falta de 

asistencia, e porase en coñecemento da familia por parte de cada profesor ou o titor. 

 Acudir ás clases debidamente aseado/a, coa vestimenta axeitada  á actividade. 

 Transcorrer por corredores e escaleiras compostura. 

 Durante o período de recreo non deambular por corredores, escaleiras. 

 Acudir á clase cos libros e o material preciso. 

 Utilizar os servizos hixiénicos correctamente. 

 En horario de recreo deberase usar os servizos hixiénicos do patio. 

 Recordaráselle ao alumnado a obrigatoriedade da xustificación das faltas de 

asistencia, e no caso de non facelo, o titor/a citará aos familiares para unha 

xustificación persoal. 

 Evitar os xogos violentos, e non traer todos aqueles aparellos prohibidos polo 

centro (móbiles, reproductores de música, tablets…) 

 Seguiranse as instrucións  dos profesores de garda de patio., tanto en elementos , 

xogos ou espazos. 

 

ALUMNADO: Referente aos seus compañeiros 

NORMAS DE CONVIVENCIA- CORRECCIÓN 

 

NORMAS  

 

a)    Respectar aos compañeiros/as valorando a diversidade. Falar con respecto, 

dirixíndose aos compañeiros/as polo seu nome, coa cortesía e o ton axeitado. 

 

De non cumplirse: 

 

 Participar e colaborar na mellora da convivencia escolar. 

 Diálogo  titor/a alumnos/as implicados. 
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 Toma de conciencia do dano causado. 

 Disculparse quen proceda. 

 Se é un alumno/a reincidente, deberá ser privado das situacións nas cales se 

producen os incidentes durante un tempo determinado e será aconsellable a 

realización traballos de reflexión: debuxo, redacción... Pódese dar a 

responsabilidade da non agresión ao seu compañeiro/a 

 Despois do diálogo e aclaración do incidente, se realmente houbo un 

causante e o tema o require, citarase aos familiares, faráselles partícipes da 

situación e solicitarase a súa colaboración na aplicación da corrección: 

privación de ir ao parque, cine,… ou outro aspecto preferido do alumno/a, así 

como paralelamente no centro realizará un traballo de reflexión: redacción, 

confección de resumos, descricións do compañeiro danado, propostas de 

automellora no comportamento … 

 Paralelamente o/a titor/a coa colaboración do DO incidirá co alumnado nas 

relacións e habilidades sociais. 

 Aplicaranse as medidas tipificadas no NOF. 

 

b) Respectar  as pertenzas dos demais.  Vixiar que os alumnos/as non traian cartos, 

salvo para determinadas ocasións ou circunstancias. 

 

De non cumplirse: 

 

 Devolver o subtraído, con data límite. 

 Repoñelo ou pagalo nun prazo establecido. 

 Dialogar sobre o sistema de propiedade e a necesidade de que cada cal 

valore o que ten, pero nunca comparando co que teñen os outros (Dinámica 

de grupos). Concluír coa necesidade de respectar as propiedades alleas e as 

consecuencias que iso implicaría. 
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c) Non perturbar a marcha da clase, evitando molestar, distraer ou interromper. 

 

 Participar e colaborar na consecución dun adecuado clima de estudo no 

colexio, respectando o dereito dos seus compañeiros ou compañeiras á 

educación. 

 Prever as situacións máis conflitivas dentro do aula. Dispor de actividades 

variadas e adaptadas para os alumnos/as que adoitan interromper. 

 Tarefas de responsabilidade do grupo na medida do posible. Motivando e 

felicitando (reforzo positivo). 

 

 

De non cumplirse: 

 

  Cando un alumno/a perturbe a marcha da clase, tomarase nota diso para 

valoración segundo o sistema de revisión que se estableza.  Si se mantén a 

actitude, privaráselle dunha actividade grata para el/ela. 

 Diálogo persoal titor/alumno/a: compromisos, contratos, seguimento, 

aplicación dos premios e castigos. 

 Sistema de puntos (casos individuais). O alumno/a ten 10 puntos de partida, 

vanlle restando a medida que molesta, recupera cando se porta mellor. 

Intervalos de media a unha hora. Valorar os progresos. Se mantén durante unha 

semana os 10 puntos, premiaráselle. Se perde os 10 puntos, aplicaráselle unha 

corrección de acordo cos familiares: privación de saída á rúa, de comprarlle 

cousas, da paga semanal, etc. No Centro: realizando o seu traballo só e privarlle 

das actividades que máis lle gusten (un día ou dous). 

 Se a conduta persiste, quedará reflectida nun parte de incidencias con 

notificación á familia. 

 Aplicaranse as medidas tipificadas no NOF. 
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d)  Respectar a quenda de palabra nas asembleas e diálogos da clase ou do 

colexio. 

 

 Prestar atención e non molestar cando o profesor/a esté explicando. 

 Saber pedir quenda para falar de un en un, e poder escoitar todas as opinión. 

 Non berrar, nin chillar.  

 Respetar as opinión de todos, tanto profesores como compañeiros. 

 

De non cumplirse: 

 

  Cando un alumno/a non respecte a súa quenda de palabra participará 

despois de que todos o fagan. Se persiste na súa falta privaráselle de participar 

no diálogo. 

 

e) Colaborar cos seus compañeiros/as nas actividades escolares. 

 

 Participación activa e respetuosa nas actividades escolares. 

 

De non cumplirse: 

 

 O neno/a que non colabore cos seus compañeiros nas actividades escolares 

poderá ser nomeado responsable dalgunha actividade de grupo, sendo 

portavoz do mesmo, nos casos que a actividade o requira. 

 

ALUMNADO: Referente aos profesorado e personal non docente.  

NORMAS DE CONVIVENCIA- CORRECCIÓN 

 

a) Ter un trato respectuoso co profesorado e co persoal non docente do Centro. 

 

 Esperar a que o profesorado dea por terminada a clase para recoller. 
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 Respectar a dignidade e as funcións e orientacións do profesorado no 

exercicio das súas competencias, recoñecéndoo como autoridade educativa 

do colexio. 

 Respectar a liberdade de conciencia, as conviccións relixiosas e morais, a 

igualdade de dereitos entre homes e mulleres e a dignidade, integridade e 

intimidade dos restantes membros da comunidade educativa. 

 Seguir as directrices do profesorado respecto a súa educación e aprendizaxe, 

sendo dilixente na realización das actividades escolares. 

 

De non cumplirse: 

 

 Cando un alumno/a manteña un trato irrespetuoso leve cun profesor/a do 

Centro ou outro persoal non docente tomaranse as mesmas medidas que no 

apartado de faltas aos compañeiros/as. 

 Nalgúns casos excepcionais, dependendo do neno/a e a situación, poderase 

ignorar a agresión, así como o significado e a causa da mesma. 

 Citarase aos familiares para informalos e solicitar a súa colaboración na 

aplicación dunha corrección segundo a gravidade dos feitos. 

 Privación de utilizar o espazo físico e a función do mesmo un número 

determinado de días (segundo a idade e a gravidade): aula, patio, comedor. Este 

tempo permanecerá realizando tarefas marcadas nun espazo que se determine 

(aula de reflexión) baixo a responsabilidade dun docente que esté de garda. 

 Realización de traballo extra marcado polo titor/a (procurar que sexan 

actividades prácticas). 

 Expresar verbalmente ante os compañeiros/as, a reflexión sobre a súa 

actuación. 

 Parte de incidencias con notificación á familia. 

 Aplicaranse as medidas tipificadas no NOF. 

 Prestarse ao diálogo para esclarecer as cuestións que se expoñen na vida do 

Centro. 

 Realizar diálogos escritos sobre o tema en cuestión. 
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 Marcar unhas tarefas para reflexionar e decidir dialogar sobre o que sucede 

ou pór prazos para facelo. 

 

b) Respectar e realizar o traballo programado polo profesor/a en clase. 

 

 Seguir orientacións para facilitar que o alumnado remate o traballo. 

 

De non cumplirse: 

 

 O/a neno/a terminará a súa actividade noutro momento: recreo, casa, na aula, 

etc. 

 Terase en conta na avaliación a actitude desenrolada polo neno durante o 

curso escolar. 

 O alumnado está obrigado a cumprir os procedementos e as correccións 

derivadas do incumprimento das normas. O incumprimento das mesmas 

determinará unha corrección aumentada. 

 Incoación de Expediente disciplinario. 

 

 

ALUMNADO  

 

Referente ao Centro - NORMAS DE CONVIVENCIA- CORRECCIÓN 

 

a) Facer bo uso do edificio, instalacións, mobiliario e material, 

responsabilizándose da súa conservación. 

 

 Facer bo uso das instalacións e axudar a súa conservación. 

 Ao concluír a xornada colocaranse todas as cadeiras e mesas ordenadas 

co fin de facilitar as tarefas de limpeza. 

 Cando se manche ou desordene calquera espazo do Centro deberá 

deixarse limpo e ordenado 

 Evitar malgastar o material funxible. 
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 Conservar en bo estado os libros do Centro, devolvendo no prazo 

indicado os que se reciban en calidade de préstamo. 

 Devolver os libros de texto en réxime de préstamo en bo estado ao 

rematar o curso. 

 

De non cumplirse: 

 Coidar de que as clases, corredores, servizos, etc… se manteñan limpos e 

ordenados. 

  Todo o que malgaste intencionadamente o material funxible deberá 

repoñelo no prazo dunha semana. 

 Confeccionar carteis, murais, etc. sobre a limpeza da clase, servizos 

hixiénicos e Centro. 

 Privarase do material ata que sexa reposto. 

 No caso de devolución dun libro estragado estarase obrigado ao seu 

arranxo. Se está moi deteriorado deberase repoñer cun novo exemplar. 

  En caso de extravío deberá ser substituído por outro igual ou pagarase o 

importe. 

  Non se poderán utilizarse os libros da biblioteca ata que se cumpran os 

dous puntos anteriores. 

  Cando un alumno/a esqueza o libro que ten que devolver recordaráselle a 

obriga que ten para entregalo na data acordada. 

 De ser reincidente non poderá levar libros tantos días como xornadas se 

atrasou na entrega. 

 Haberá que repoñer os libros que non estean en bo estado no momento da 

súa devolución 

  Cando un alumno/a faga mal uso dos equipos informáticos, material ou 

mobiliario do centro e este feito sexa constatable,  informarase á familia.  

  Cando os danos sexan producidos intencionadamente obrigarase a 

repoñer o dano causado, ben coa substitución do obxecto ou co importe total. 

En determinados supostos pódese considerar a aportación dun prezo 

simbólico, do cal pagarase semanalmente unha cantidade, si é preciso. 

 Aplicaranse as medidas tipificadas no NOF. 
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b) Respectar as normas de organización, convivencia e disciplina do colexio. 

 

 Respectar os espazos e tempos asinados para cada actividade. 

 Respetar as distintas opinión e valoracións. 

 Seguir as indicacións do profesorado e colaboradores en todas as 

actividades do centro, con especial mención ás que se realizan fóra da aula. 

 Aceptar as sancións e castigos que sexan impostos. 

 

De non cumplirse: 

  Amolestación verbal para obligar ó alumno a deixar de facelo.  

 Se molesta e interrumpe a actividade grupal separalo do grupo. 

 Segundo a gravidade e se a conduta persiste, quedará reflectida nun parte 

de incidencias con notificación á familia. 

 Levarase a xefetura de estudios e notificarase no mesmo intre oa seus pais 

ou titor cun aperdibimento de expulsión se volve a suceder. 

 Aplicaranse as medidas tipificadas no NOF. 

 

FAMILIAS: En relación co Centro e  co profesorado. 

 

- Coñecer, participar e apoiar a evolución do proceso educativo dos seus 

fillos/as en colaboración co centro e co profesorado. 

- Coñecer as normas establecidas polo colexio, respectalas e facelas respectar. 

- Fomentar o respecto polos restantes compoñentes da comunidade educativa. 

- Respectar  que o alumnado que comeza a súa escolarización en Educación 

Infantil, controle as normas básicas  de hixiene e limpeza con autonomía 

suficiente. 

- Os usuarios de comedor deben ser autónomos e habituados a xantar sen 

axuda. 

- Colaborar co centro na prevención e corrección das condutas contrarias ás 

normas de convivencia dos seus fillos/as. 

- Coñecer  as normas que rixen a vida do centro.  

- Atender ás citacións do Centro. 
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- Coñecer o Plan de Convivencia. 

- Absterse de visitar ao alumnado durante as horas de clase ou recreo, sen 

causa xustificada. 

- Respectar os horarios do centro e cumprir con puntualidade nas entradas e 

na recollida do alumnado. 

- Comunicar calquera variación de datos (teléfono, domicilio…) na Secretaría 

do colexio. 

- Respectar e facer respectar a autoridade e as indicacións ou orientacións 

educativas do profesorado no exercicio das súas competencias. Non 

desautorizar a acción do profesorado en presenza dos seus fillos/as. 

Escoitalos e contrastar as versións. 

- Facilitar a información e datos salientables dos seus fillos/as aos 

profesores/as. 

- Facilitar aos seus fillos/as cantos medios sexan precisos para levar a cabo as 

actividades e tarefas que lle indique o profesorado. 

- Participar voluntariamente co profesorado na programación daquelas 

actividades para as que se solicite a súa axuda. 

- Facilitar ao centro copias dos documentos relativos ao alumno necesarios. 

- Ter sempre actualizado o teléfono  de contacto no caso de ter que avisar á 

familia de forma imprevista. 

- Vixiar o coidado e a conservación do material prestado (libros, material da 

biblioteca…) 

- Facilitar o cumprimento das obrigacións dos seus fillos/as  especto do centro: 

puntualidade, orde, aseo… 

- Xustificar por escrito as ausencias e atrasos dos seus fillos/as durante o 

horario escolar. En caso de imprevistos, avisar da ausencia ao centro. 

- Estimular aos seus fillos/as no respecto ás normas de convivencia do Centro 

como elemento que contribúe á súa formación sendo consecuentes coas 

sancións ás normas dos alumnos/as. 
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8. ESTABLECEMENTO DAS CONDUTAS CONTRARIAS Á 

CONVIVENCIA E DAS CORRECCIÓNS QUE CORRESPONDAN AO 

SEU INCUMPRIMENTO 

 

A concreción e medidas de corrección das condutas contrarias á 

convivencia e das correccións que correspondan ao seu incumprimento 

recolleranse nas Normas de Organización, Funcionamento e Convivencia. 

A corrección de condutas gravemente prexudiciais para a convivencia do 

centro require a instrución dun procedemento corrector e poderá realizarse mediante 

dous procedementos diferentes: conciliado ou común. Ámbolos dous 

procedementos deberán axustarse ao disposto no capítulo IV do título III do Decreto 

8/2015. 

 

Sen prexuízo dos procedementos de corrección das condutas gravemente 

prexudiciais para a convivencia, regulados expresamente no capítulo IV do título III 

do Decreto 8/2015, poderase utilizar a mediación como estratexia preventiva, 

resolutiva e reparadora na xestión de calquera conflito entre membros da 

comunidade educativa. 

 

PROCEDEMENTOS DE ACTUACIÓN. 

 

8.1.- ALTERACIÓNS DE COMPORTAMENTO. 

 

Comunicación da situación. 

1. Os alumnos comunicarana ao profesor que esté con eles e este ao titor. 

2. As nais e pais comunicarana ao profesor titor do alumno se fose necesario. 

3. O profesorado poñerao en coñecemento do Xefe de Estudos. 

Información previa. 

O profesor titor, co asesoramiento do Xefe de Estudos e o Departamento de 

Orientación, levará a cabo a recopilación de información que permita aclarar a 

alteración de comportamento posta de manifesto (características de xeneralización, 

continuidade e gravidade). 
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Pronóstico inicial. 

O profesor-titor, co asesoramiento do Xefe de Estudos e o Departamento de 

Orientación, en relación coa información previa recollida no apartado anterior 

(características de xeneralización, continuidade e gravidade), elaborará un informe 

inicial establecendo se se trata dunha alteración producida, fundamentalmente, por 

disfuncións do proceso «ensino-aprendizaxe», por factores de tipo familiar, 

socioambiental, ou de «marxinalidad», entre outros. 

Toma de decisións inmediatas. 

A partir do anterior: 

a) No caso de alteracións casuais, leves e illadas, o profesor titor tomará as 

decisións/medidas oportunas de acordo co NOF do centro e comunicará estas 

decisións ás familias dos alumnos e aos propios alumnos. 

b) No caso de alteracións graves e permanentes o Xefe de Estudos, co 

asesoramiento do Departamento de Orientación e a participación do profesor-titor, 

valorarán e tomarán as decisións sobre: 

 

1. A aplicación dalgunha das medidas establecidas no NOF. 

2. A comunicación ás familias dos alumnos. 

3. A comunicación a outros organismos e servizos (sanitarios ou sociais) oficiais. 

4. A adopción de medidas inmediatas, en tempos e/ou espazos, que eviten a 

repetición de situacións similares. 

5. A comunicación ao Consello Escolar. 

6. A Comunicación á Inspección de Educación. 

7. O inicio das actuacións posteriores se procede. 

 

Todas as actuacións realizadas ata o momento, no caso das alteracións 

graves, quedarán recollidas nun informe elaborado polo Xefe de Estudos que estará 

depositado na dirección do centro. 

As actuacións posteriores configúranse en función das características da 

alteración do comportamento do alumno e establecen un procedemento de 

actuación alternativo, ou simultáneo segundo casos, á aplicación de, por unha 

banda, as medidas contempladas no NOF e á toma de decisións inmediata. 
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Avaliación do comportamento problemático. 

O proceso será coordinado polo Xefe de Estudos, coa participación do 

Departamento de Orientación, no seu caso, e do profesor titor do alumno. 

Neste proceso evaluaranse aspectos en relación co: 

- alumno/a (individualmente). 

- análise da situación e desencadenante do comportamento. 

- o centro docente: alumnos, profesores e outras persoas relacionadas coa 

situación. 

- a familia do alumno. 

 

O principal obxectivo é determinar, coa maior precisión posible, cal ou cales son 

os comportamentos problemáticos, así como as circunstancias en que aparecen, 

levando a cabo unha análise funcional que determine cales son os acontecementos 

que lle preceden (antecedentes) e os que lle seguen (consecuentes). 

 

En relación co pronóstico inicial e a toma de decisións inmediatas será necesario: 

- Solicitar a colaboración da familia para reunir a información suficiente que nos 

axude  ao entendemento do neno. 

- Revisar aspectos como a organización da clase e o centro, o 

desenvolvemento do curriculum, a actuación do profesor (nivel de estrés e 

modelo) e o agrupamento e motivación dos alumnos/as, especialmente se se 

trata dunha alteración do comportamento relacionada con disfuncións do 

proceso «ensino-aprendizaxe», manifestándose en condutas disruptivas de 

maior ou menor gravidade e continuidade. 

- O resultado da avaliación recollerase nun documento que quedará depositado 

na dirección do centro. 

 

 

Plan de actuación. 

1. A coordinación de actuacións levaraa o xefe de estudos, co asesoramiento e 

apoio, no seu caso, do Departamento de Orientación do centro e o titor do alumno. 
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2. O documento será redactado pola persoa designada polo xefe de estudos, 

preferentemente  un membro do Departamento de Orientación, co apoio do titor do 

alumno e presentado ao resto de profesores que interveñan con el. 

3. Este documento recollerá a actuación a levar a cabo co alumno individualmente, 

co centro docente (profesores e alumnado) e coa familia do alumno. 

4. O plan de actuación deberá incluír os seguintes bloques de traballo: 

 

a) En relación coa actuación individual co alumno: Obxectivos e criterios de 

logro, selección e aplicación de técnicas e concreción dos aspectos que 

rodean o seu comportamento. Forma de facilitar a información ao alumno coa 

maior estructuración posible, así como tempo que está previsto dedicar, 

diariamente, para levar a cabo o plan de actuación previsto. 

b) En relación co centro (profesores e alumnos): Medidas adoptadas en 

relación co comportamento desaxustado de factores como: a organización e 

dinámica da clase e/ou do centro, a interacción profesor-alumnos (niveis de 

estrés e modelado), a ubicación espacial na aula, a aceptación ou 

rexeitamento do alumno por parte dos seus compañeiros, o desenvolvemento 

do curriculum, así como a disposición de recursos. Medidas de apoio escolar 

co alumno en caso de ser necesario. Deseño de estratexias de coordinación 

entre o profesorado e abordaxe global das alteracións do comportamento, co 

obxectivo de que se entendan como un problema de todo o centro e non dun 

só profesor ou dun grupo de profesores. Formulación de programas de 

mediación escolar. 

c) En relación co ámbito familiar: Con vistas a aumentar a eficacia da 

actuación, débese establecer unha estreita coordinación familia-centro, 

proporcionando orientacións de actuación e fixando un calendario de reunións 

cos pais. 

d) En relación con outros ámbitos: Establecemento de mecanismos de 

coordinación con outros organismos e servizos (sanitarios ou sociais, ou a 

ambos). O plan de actuación incluirá o seguimiento (temporalización e 

implicados) así como a avaliación dos resultados obtidos, analizando a 

necesidade de cambio de estratexia, de finalizar as actuacións ou, no seu  
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caso,  a oportunidade de derivar o caso aos servizos de apoio especializado 

que puidese ser necesario. 

 

8.2.- POSIBLE INTIMIDACIÓN E ACOSO ENTRE ALUMNOS. (BULLING) 

 

Actuacións inmediatas «carácter urxente» 

 

Comunicación inicial. 

Calquera membro da comunidade educativa que teña coñecemento expreso, 

dunha situación de intimidación ou acoso sobre algún/a alumno/a, ou considere a 

existencia de indicios razoables, poñerao inmediatamente en coñecemento de 

calquera membro do claustro.  

 

Primeiras medidas. 

O xefe de estudos, co asesoramiento do Departamento de Orientación, no 

seu caso, e o titor do alumno, efectuará unha primeira valoración, con carácter 

urxente, posibilidade da existencia, ou non, dun caso de intimidación e acoso cara a 

un alumno, así como o inicio das actuacións que correspondan segundo a valoración 

realizada. 

As actuacións realizadas ata o momento quedarán recollidas nun informe 

escrito que quedará depositado na Xefatura de Estudos. 

As actuacións posteriores configúranse en función da existencia ou non dun 

caso de intimidación e acoso entre alumnos. 

 

8.3.- CONFIRMACIÓN DA EXISTENCIA DE COMPORTAMENTOS DE 

INTIMIDACIÓN E 

ACOSO ENTRE ALUMNOS. (BULLING) 

 

Coordinados o xefe de estudos, os titores dos alumnos implicados, baixo o 

coñecemento do equipo directivo, e co apoio do Departamento de Orientación do 

centro, no seu caso, levarán a cabo diferentes actuacións que poden adoptar un 

carácter simultáneo. 
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Adopción de medidas de carácter urxente. 

Previa valoración e dirixidas a evitar a continuidade da situación, entre elas: 

- Medidas inmediatas de apoio directo ao alumno afectado (vítima do 

acoso/intimidación). 

- Revisión urxente da utilización de espazos e tempos do centro (mecanismos 

de control). 

- Aplicación do NOF, se se estímase conveniente, tendo en conta a posible 

repercusión sobre a vítima. 

Segundo o caso, posta en coñecemento e denuncia da situación nas instancias 

correspondentes. 

 

Posta en coñecemento. Comunicación a: 

- As familias dos alumnos implicados (vítima e agresores). 

- Equipo de profesores do alumno e outros profesores relacionados. 

- Outro persoal do centro, se se estímase conveniente. 

-  Aviso a Inspección.  

 

Apertura de expediente 

Participan: Equipo Directivo, Consello Escolar, Departamento de Orientación, 

no seu caso o titor, organizando a súa participación e presenza nas diferentes 

reunións. A documentación quedará depositada na Xefatura de Estudos e no 

Departamento de Orientación,  no seu caso. 

Estratexias e instrumentos facilitadores dun pronóstico inicial (de forma 

simultánea ás actuacións dos apartados anteriores). 

Recollida de información de distintas fontes: 

1. Documentación existente sobre os afectados. 

2. Observación sistemática dos indicadores sinalados: espazos comúns do centro, 

en clase, en actividades complementarias e extraescolares. 

3. Entrevistas e cuestionarios con: alumnos afectados (vítima e agresores, inclúe 

posibilidade de aplicación de probas sociométricas ou outras), familias de vítima e 

agresores, profesorado relacionado co caso e con outros alumnos e persoas, se se 

estímase conveniente, por ser observadores directos ou porque a súa relevancia no  
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centro permita a posibilidade de levar a cabo actuacións de apoio á vítima e de 

mediación no caso. 

4. Coordinación con institucións e organismos externos (sanitarios, sociais, 

xudiciais), se procede, que poidan aportar información sobre o caso. Emisión de 

pronóstico inicial e liñas básicas de actuación (avaliación de necesidades e 

recursos): 

a. Reunión do equipo de profesores do grupo de alumno e doutros profesores 

afectados, coa participación do Xefe de Estudos e Departamento de Orientación, 

no seu caso, para analizar a información obtida, a posibilidade de solicitar outra 

nova e aportar ideas sobre as liñas básicas de actuación. 

b. Establecemento dun pronóstico inicial e das liñas básicas de actuación que 

determinarán o deseño do plan de actuación. 

c. Avaliación de necesidades e recursos: dos alumnos, de espazos e tempos de 

risco, de posibles medidas e a súa adecuación á situación, de recursos humanos 

e materiais dispoñibles e do reparto de responsabilidades. 

 

Plan de actuación. 

O Xefe de Estudos coordina a confección do documento. 

1. Cos afectados directamente. 

2. Actuacións cos alumnos: 

a. Coa vítima: Actuacións de apoio e protección expresa ou indirecta, programas 

e estratexias específicas de atención e apoio social, posible derivación a servizos 

externos (sociais ou sanitarios, ou a ambos). 

b. Con o/os agresor/es. Actuacións en relación coa aplicación do NOF (Equipo 

Directivo), programas e estratexias especificas de modificación de conduta e 

axuda persoal, posible derivación a servizos externos (sociais ou sanitarios, ou a 

ambos). 

c. Cos compañeiros máis directos dos afectados. Actuacións dirixidas á 

sensibilización e o apoio entre compañeiros. 

3. Actuacións coas familias: 

a. Orientación sobre indicadores de detección e intervención. Pautas de 

actuación. 
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b. Información sobre posibles apoios externos e outras actuacións de carácter 

externo. 

c. Seguimiento do caso e coordinación de actuacións entre familia e centro. 

4. Actuacións cos profesores 

a. Orientación sobre indicadores de detección e intervención e pautas de 

actuación terapéutica. 

5. Coa comunidade educativa. 

Actuacións no centro: 

a. Cos alumnos. Dirixidas a: A sensibilización e prevención, a detección de 

posibles situación e o apoio ás vítimas e a non tolerancia co acoso e a 

intimidación. 

b. Cos profesores. Dirixidas a: a sensibilización, prevención e detección de 

posibles situacións, a formación no apoio ás vítimas e a non tolerancia co acoso e 

a intimidación e a atención ás súas familias. 

c. Coas familias. Dirixidas a: A sensibilización, prevención e detección de posibles 

situacións, a formación no apoio ás vítimas e a non tolerancia co acoso e a 

intimidación. 

Con outras entidades e organismos. 

d. Establecemento de mecanismos de colaboración e actuación conxunta con 

outras entidades e organismos que interveñan neste campo, nos casos en que se 

estime necesario. 

 

Desenvolvemento, coordinación do plan de actuación. 

O desenvolvemento do Plan de actuación será coordinado polo Equipo Directivo, 

que proverá os medios e recursos persoais necesarios, co asesoramiento e apoio do 

Departamento de Orientación do centro e do titor do alumno. 

 

Seguimento do plan de actuación. 

 

1. Manteranse as reunións individuais que se estimen necesarias cos alumnos 

afectados, así como coas súas familias, valorando as medidas adoptadas e a 

modificación, no seu caso. 
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2. Considerarase a posibilidade de aplicar cuestionarios de recollida de información. 

3. O inspector do centro será informado polo director, quedando constancia escrita 

de todas as actuacións desenvolvidas. 

4. O peche do caso, queda pendente do funcionamento das actuacións coa 

comunidade educativa e con outras entidades e organismos. 

5. A transmisión de información das actuacións desenvolvidas, en caso de traslado 

dalgún ou algún dos alumnos afectados, estará suxeita ás normas de obligatoria 

confidencialidade e de apoio á normalización da escolaridade dos alumnos. 

 

 

 

8.4.- NON CONFIRMACIÓN DA EXISTENCIA DE COMPORTAMENTOS DE 

INTIMIDACIÓN E ACOSO ENTRE ALUMNOS. (BULLING) 

Coordinados o xefe de estudos, os titores dos alumnos implicados, baixo o 

coñecemento do equipo directivo, e co apoio do Departamento de Orientación do 

centro, no seu caso, levarán a cabo diferentes actuacións que poden adoptar un 

carácter simultáneo. 

 

Comunicación a: 

 

a. A familia do alumno afectado. 

b.Equipo de profesores do alumno e outros profesores afectados, se se 

estímase conveniente. 

c. Outras instancias externas ao centro (sociais, sanitarias e xudiciais, se se 

informou con anterioridade da existencia de indicios). 

Nos casos a e b a actuación lévaa a cabo o titor co apoio do Departamento de 

Orientación, no seu caso, e do Xefe de Estudos, se se estímase conveniente. 
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9. AS NORMAS ESPECÍFICAS PARA O FUNCIONAMENTO DA 

COMISIÓN DE CONVIVENCIA DO CENTRO, A SÚA COMPOSICIÓN, A 

PERIODICIDADE DAS REUNIÓNS E O PLAN DE ACTUACIÓN E, DE 

SER O CASO, DA AULA DE CONVIVENCIA INCLUSIVA. 

 

 

Funcións da Comisión de Convivencia: 

 

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, das actuacións desenvolvidas e das 

correccións e medidas disciplinarias impostas. 

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

poidan formar parte do equipo de mediación. 

f) Coñecer o cumprimento efectivo das correccións e medidas correctoras nos 

termos en que fosen impostas e informar o Consello Escolar sobre o grao de 

cumprimento da normativa vixente. 

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

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

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

i) Aqueloutras que lle sexan encomendadas polo Consello Escolar do centro 

docente ou polo órgano da Administración educativa con competencias na materia. 
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A Comisión de Convivencia estará integrada por: 

 

 Director/a do centro 

 Xefe/a de Estudos. 

 Oriendador do Centro 

 2 representantes do profesorado. 

 2 representantes de nais e pais. 

A Comisión de Convivencia reunirase, polo menos, unha vez ao trimestre para 

analizar as incidencias producidas, as actuacións realizadas e os resultados 

conseguidos, así como, elevar ao Consello Escolar propostas para a mellora da 

convivencia. 

A Comisión de Convivencia elaborará, ao inicio de cada curso escolar, un 

proxecto coas actuacións anuais do Plan de Convivencia que se incorporará á 

Programación Xeral Anual. 

A Comisión de Convivencia elaborará, ao rematar cada curso escolar, a 

correspondente memoria do Plan de Convivencia do centro, de acordo cos 

datos e coas conclusións extraídos do proceso de seguimento e avaliación e 

coas propostas de mellora que se consideren necesarias. 

 

AULA DE CONVIVENCIA INCLUSIVA 

 

A Conselleria con competencias en materia de educación regula o réxime de 

funcionamento das aulas de convivencia inclusiva previstas no artigo 19.3 da Lei 

4/2011, do 30 de Xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa, 

cuxa vocación é substituír o tempo de expulsión do alumnado que estivese privado 

do seu dereito de asistencia ao centro, como consecuencia da imposición de 

medidas correctoras, buscando a reincorporación do alumnado á súa propia aula no 

menor tempo posible. 

          A aula de convivencia inclusiva ten como función substituír o tempo de 

expulsión do alumnado que estivese temporalmente privado do seu dereito de  
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 asistencia ao centro, como consecuencia da imposición de medidas correctoras, 

buscando a reincorporación á súa propia aula no menor tempo posible. 

          A dirección do centro será o órgano competente para ditar a resolución pola 

que se acorda que un alumno ou alumna sexa atendido ou atendida na aula de 

convivencia inclusiva, garantindo, en todo caso, o trámite de audiencia aos pais, 

nais, titores ou titoras. E sempre dentro da normativa recollida no NOF do centro. 

         O profesorado que atenderá a aula de convivencia inclusiva, dentro do seu 

horario regular de obrigada permanencia no centro, será profesorado de garda. Para 

a atención da aula de convivencia contarase coa colaboración do Departamento de 

Orientación. 

        O Departamento de Orientación programará actuacións encamiñadas a 

favorecer un proceso de reflexión por parte do alumnado atendido na aula de 

convivencia inclusiva, que favorezan actitudes responsables e condutas positivas 

para a convivencia. 

       O horario e localización da aula establecerao a Xefatura de Estudios tendo en 

conta os espazos dispoñibles e de xeito que se incida do menor xeito posible nas 

actividades lectivas ordinarias. O profesorado titor coa colaboración do 

Departamento de Orientación facilitará o material didáctico preciso para o seu 

funcionamento. 

 

 

OBXECTIVOS DE AULA 

o Mellorar o clima de convivencia do Centro en todos os espazos escolares 

(aula, corredor, patio) 

o Crear espazos novos para aprender a resolver os conflitos de xeito pacífico, 

reflexivo, dialogado e transformador. 

o Educar para a vida, é dicir, para a integración satisfactoria na comunidade. 

o Potenciar as relacións interpersonais de cada participante coa súa contorna 

social. 

o Mellorar a conduta do alumno/a en cuestión. 
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CRITERIOS DE DERIVACIÓN DO ALUMNADO 

Terá un carácter inmediato no que o profesor ou profesores que o deriven o 

fagan no mesmo momento en que xurda o conflito. Neste caso seguiranse os 

seguintes criterios: 

1. O número máximo de alumnos nunha mesma hora será de tres. 

2. Motivos polos que se poderán derivar alumnos á aula de convivencia: 

- Pelexas e/ou ameazas entre compañeiros. 

- Falta de respecto cara ao profesor ou cara aos seus propios compañeiros 

(insultos, burlas, malas contestacións, etc.) 

- Interromper constantemente a clase con comentarios alleos ao 

desenvolvemento da mesma.  

- Comportamentos homófobos, xenófobos, racistas, etc. 

Aqueles alumnos que, coas súas condutas estean impedindo de forma grave o 

desenvolvemento das actividades lectivas e o exercicio do dereito ao ensino e 

aprendizaxe dos seus compañeiros, e estén cumplindo a corrección da conduta ,non 

poderá abandonar a aula de Convivencia, salvo no periodo de recreo que non 

coicidirá co grupo mentras dure a sanción.  

Non se enviarán casos nos que se poida resolver o conflito con actuacións dentro 

da aula. 

 

CRITERIOS PEDAGÓXICOS 

Os criterios pedagóxicos para a atención educativa do alumnado na aula de 

convivencia son: 

 . Reflexión sobre a conduta disruptiva. 

 ∙ Rexeitar a violencia 

 ∙ Escoitar para atender e aprender 

 ∙ Resolución de conflitos de forma pacífica 
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10. 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, no seu ámbito competencial, serán 

responsables de incorporar nas súas actuacións as medidas e os acordos 

adoptados, de conformidade co establecido no presente Plan. 

Os  órganos de coordinación docente incluirán as medidas e os acordos 

relacionados coa convivencia nos documentos institucionais do centro, 

concretamente nas concrecións curriculares de etapa, para asegurar a coherencia 

destes co Proxecto Educativo do centro e a Programación Xeral Anual. 

O centro establecerá a coordinación cos servizos sociais locais, así coma con 

outros organismos implicados, 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 (IES 

Cosme Lopez). 

 

Control do absentismo escolar. 

 

Coa finalidade de establecer unhas pautas elaborouse o Protocolo para a 

prevención e o control do absentismo escolar en Galicia, que ten un carácter 

básico e de referencia. Protocolo para a prevención e o control do absentismo 

escolar en Galicia: http://www.edu.xunta.es/portal/node/11632.aS  

O profesorado titor levará o control de faltas do alumnado, e de ser o caso 

iniciará o protocolo de asentismo. 

http://www.edu.xunta.es/portal/node/11632
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11. ESTRATEXIAS PARA REALIZAR A DIFUSIÓN DO PLAN DE 

CONVIVENCIA. 

 

Ademais das actuacións recollidas nos distintos apartados, o Plan de 

Convivencia estará disposición da Comunidade Educativa na páxina web do centro.  

O centro contará con varios exemplares a disposición da comunidade 

educativa. 

 

 

12. PROCESOS DE SEGUIMENTO, AVALIACIÓN E MELLORA DO 

PLAN DE CONVIVENCIA. 

 

Corresponde á Comisión de Convivencia o seguimento e coordinación do 

Plan de Convivencia. A Comisión de Convivencia reunirase, alomenos, unha vez 

ao trimestre para analizar as incidencias producidas, as actuacións realizadas e os 

resultados conseguidos, así como, elevar ao Consello Escolar propostas para a 

mellora da convivencia. 

Os equipos docentes, o Claustro de profesores e a Asociación de Nais e Pais 

achegarán as súas conclusións e propostas  de mellora para a convivencia no centro 

á Comisión de Convivencia. 

A Comisión de Convivencia elaborará, ao rematar cada curso escolar, a 

correspondente memoria. Esta memoria formará parte da memoria anual do centro. 
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Este Plan de Convivencia foi informado e valorado en sesión ordinaria de 

Claustro o día…..…. do mes de………………………de………. 

 

A Directora 

 

 

 

Asdo: 

 

 

 

 

 

Este Plan de Convivencia foi informado e valorado en sesión ordinaria de 

Consello Escolar o día…..…. do mes de……………………de…….. 

        

 

A Directora 

 

 

 

Asdo: 

 

 

 

 


