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INTRODUCIÓN – XUSTIFICACIÓN 

 

O obxectivo central do noso Colexio debe ser o de manter un ambiente de convivencia 

que facilite o desenvolvemento de actitudes positivas.  

Na nosa institución escolar convivimos persoas de diferentes idades, carácteres, 

intereses, motivacións… e todos/as temos o dereito a sentirnos a gusto e o deber de 

conseguir esta mesma situación para os demais. 

De forma xenérica, todos e todas, debemos ocuparnos en cada acto, en cada 

actividade e en cada situación, en: 

 

• Respectarnos a nós mesmos e ás persoas coas que convivimos, evitando 

gritos, subidas de ton ou alteracións do contacto socialmente establecido. 

• Coidar e axudar ao mantemento de todas as instalacións: aulas, servizos, 

patios, paredes, árbores, xardíns, plantas, fontes, elementos de xogo, 

bancos… e todo tipo de materiais que o Centro pon ao dispor da Comunidade 

Educativa. 

• Vir ao colexio convenientemente aseados e vestidos e en disposición de 

establecer relacións de empatía cos outros membros da Comunidade Escolar. 

 

Para facilitar un bo ambiente de convivencia debe favorecerse: 

 

A necesidade de pertenza. Todos os alumnos/as necesitan formar parte dun 

grupo e sentirse integrados nunha Comunidade Educativa na que se recoñeza 

e se acepte a diversidade. O clima das relacións de aprendizaxe debe estar 

baseado na participación e na inclusión de todo o alumnado. 

A necesidade de participación. Todo o alumnado necesita ser tido en conta e 

participar na toma de decisións aos niveis que lle corresponda. Na medida en 

que o alumnado participe dos proxectos do Centro, comprometerase máis e 

responsabilizarase do seu cumprimento. 

 

A necesidade de competencia. Os nenos e nenas necesitan ter éxito escolar, sentir 

que se enfrontan con éxito ao que a nosa escola lle encomenda. 

 

Unha actuación transversal prioritaria estará referida á promoción da socialización, 

con accións preventivas sobre actitudes e comportamentos sexistas. A comisión para 

a Convivencia e a persoa encargada da coeducación velarán pola sensibilización 

contra os estereotipos de xénero. 

 

Outra actuación igualmente importante será a prevención e tratamento de 

posibles situacións de acoso escolar mediante a realización de campañas de 



sensibilización entre todos os membros da Comunidade Educativa. 

 

O Plan de Convivencia que a continuación desenvolvemos tomará como base a Lei da 

Convivencia e participación “Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e 

participación da comunidade educativa” aprobada polo Parlamento de Galicia e 

publicada no Diario Oficial de Galicia Nº 136, do venres 15 de xullo de 2011, e o 

Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011. 

 

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

escolar, que garante unha educación no exercicio dos dereitos e das liberdades dentro 

dos principios democráticos de convivencia, así como na prevención de conflitos e a 

súa resolución pacífica. 

 

ANÁLISE DA SITUACIÓN 

1.Características do contorno e do centro 

 

O CEIP Manuel Rodríguez Sinde é un centro situado no centro da vila de A Guarda. 

A vila de A Guarda conta cunha Biblioteca Municipal, unha Centro Cultural, o Museo 

do Mar, Museo do pobo Castrexo, a Casa dos Alonsos onde se ofrecen todo tipo de 

actividades culturais e exposicións, conservatorio de música, centros de idiomas, 

centro de saúde, piscina municipal, residencia da terceira idade, e unha sociedade 

recreativa privada, entre outros. 

En canto a colexios públicos contamos con tres e dous concertados, con un IES e un 

centro de educación especial. Para os máis pequenos unha gardería municipal que é 

insuficiente para atender a todos/as nenos/as da vila, polo que os centros concertados 

acollen a gran parte da poboación en idade do primeiro ciclo de educación infantil. 

Unha parte do alumnado procede de familias onde o pai realiza o seu traballo no 

sector primario, en traballos relacionados coa pesca. 

Outra parte tanto a nai como o pai dedícanse ao sector 

servizos(comercio,empregados..) 

Actualmente a crise afecta notablemente as familias do centro, atopándose nalgúns 

casos o pai e a nai en paro. 

Por todo o anterior cremos que as familias dos nosos alumnos están dentro dunha 

clase social media e media-baixa. 

 

O centro a pesar da dificultade que presenta o seu acceso pola imposibilidade de 

acceder cun vehículo as instalacións,por atoparse nun alto e ter que acceder por 

escaleiras , podemos dicir que cumpre coa lexislación vixente en canto ás barreiras 



arquitectónicas, conta con ascensor que comunica as tres plantas do edificio, e 

cuartos de baño adaptados. 

O centro Manuel Rodríguez Sinde conta con seis unidades de educación primaria e 

tres de educación infantil, mestra de Pedagoxía terapéutica, Xefe de Departamento de 

Orientación e mestra de Audición e linguaxe ambos compartidos co CEIP Nicolás 

Gutiérrez Campo 

 

2.ANÁLISE DA SITUACIÓN ACTUAL 

 

Con respecto ao clima de convivencia do noso Centro podemos afirmar que é bo, xa 

que a vida no mesmo, nos seus tempos de acceso, permanencia e abandono 

transcorre nas máximas condicións de seguridade, distensión e harmonía nas relación 

humanas. 

Para analizar a situación actual do clima de convivencia no centro levouse a 

cabo unha enquisa as familias , alumnado e profesores do centro. A partir da 

información extraída dos cuestionarios cubertos polo alumnado e polas familias e o 

profesorado do noso centro destancanse os seguintes datos: 

A) Estado das relacións e da participación na vida do centro por parte do 

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

servizos e de atención educativa complementaria, así como doutras institucións 

e entidades do contorno. 

A relación entre os distintos membros da comunidade educativa ( profesorado, 

alumnado, familias, persoal de servizos, así como doutras institucións e entidades do 

contorno) é fluída e activa. 

O profesorado reúnese habitualmente cos pais e nais do alumnado para informalos, 

telos ao día e resolver dúbidas con respecto do proceso de ensino-aprendizaxe, da 

convivencia ou doutros aspectos que lles competen. O horario de atención a pais/nais 

é os martes de catro a cinco, aínda que tamén se poden atender noutro momento en 

caso de que sexa preciso.  

Con respecto ás familias, a maioría delas, responde positivamente a todo o que se lle 

solicita dende o centro. 

O centro participa en actividades con entidades do contorno no ámbito social que 

favorecen a convivencia. 

En xeral, o alumnado é participativo. As situacións de conflito son as propias da súa 

idade e resólvense dentro do ámbito da titoría. 

B) Conflitividade detectada no centro e sectores implicados nestes 

Como resultado das enquisas levadas a cabo ao profesorado, pais/nais e alumnado ( 

de 3º a 6º de primaria) sacáronse as seguintes conclusións. 



A valoración dos conflitos, a frecuencia e os lugares onde se producen segundo o 

profesorado 

Os conflitos máis frecuentes prodúcense entre o propio alumnado e entre o alumnado 

e o profesorado. Destacar como principais conflitos as faltas de respecto, 

contestacións, insultos entre alumnado, faltas de puntualidade e algún episodio de 

intimidación.   

A maioría destes conflitos prodúcense durante os cambios de clase, entradas e saídas 

ao centro e o recreo. 

O profesorado propón as seguintes iniciativas para mellorar estas condutas: 

• Reforzar as normas 

• Chegar a un acordo entre alumnado e profesorado sobre as mesmas 

• Unificar criterios de actuación entre o profesorado e favorecer o traballo 

cooperativo 

•  Informar as familias sobre estratexias para a resolución de conflitos. 

 A valoración dos conflitos, a frecuencia e os lugares onde se producen segundo o 

alumnado 

Os resultados das enquisas amosan que en xeral as relación cos seus compañeiros e 

o clima de traballo son bos. 

Os conflitos que se producen con maior frecuencia son entre o propio alumnado. 

Sinalan como máis frecuentes , o incumprimento das normas establecidas, faltas de 

respecto, malas contestacións, así como a existencia de grupos que non se levan ben 

entre sí, así coma os nenos/as que non se atopan integrados neles.  

Estes conflitos prodúcense sobre todo nos corredores, cambios de clase, recreo e  

baños. 

Na súa opinión sería útil consensuar normas entre o alumnado e o profesorado, a 

creación de grupos máis reducidos e favorecer o traballo cooperativo. 

 A valoración dos conflitos, a frecuencia e os lugares onde se producen segundo os 

pais / nais 

Segundo o que amosan as enquisas, os pais e nais consideran que a súa relación de 

convivencia cos outros pais/ nais e profesorado é  favorable.   

O conflito que se produce con maior frecuencia dáse  entre pais/nais e fillos/as.. 

 

(Modelo de cuestionario de convivencia escolar no centro educativo para profes, 

alumnos e familia, facilitado polo Departamento de Orientación (ver Anexo I) 

C) Detección de necesidades. 

Os problemas de convivencia poderíanse agrupar nos seguintes apartados: 

• Agresións físicas reais ou finxidas: Beliscar, trabar, golpear, empurrar, destruír 

obxectos. 



• Apropiación indebida de obxectos que pode ir desde esconder pertenzas, 

facerse cun obxecto pola forza, ata o “roubo”. 

• Absentismo escolar que pode ser puntual, intermitente ou inicial. 

• Agresións verbais: disputas, insultos, ironías malévolas. 

• Diversas formas de rexeite. 

•  Disrupción escolar é dicir condutas que alteran o correcto funcionamento do 

proceso ensino-aprendizaxe. Por exemplo: 

a) Falta de rendemento que se caracteriza por una grande pasividade, 

desinterese por aprender e un sentimento de apatía cara a todo o 

relacionado co proceso de ensino-aprendizaxe. 

b)  Todas aquelas condutas que van dirixidas a “molestar na aula”(falar 

na clase, non deixar explicar ó profesor, gastar bromas que interrompen 

na clase, molestar a alumnos que sí queren traballar,etc. 

  c) Absentismo (chegar tarde, faltas non xustificadas, etc.) 

Dentro de cada apartado debemos considerar a frecuencia con que se producen 

 

 

3. OBXECTIVOS DO PLAN DE CONVIVENCIA 

a) Garantir un ambiente educativo de respecto mutuo que faga posible o cumprimento 

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

xeito óptimo os recursos a disposición do alumnado no posto escolar. 

 

b) Educar 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) Previr e tratar as situacións de acoso escolar mediante medidas eficaces. 

 

d) Sensibilizar aos distintos sectores que interveñen na educación sobre a 

importancia da convivencia como parte fundamental para o desenvolvemento persoal 

e social do alumnado.  

 

e) Corresponsabilizar a nais e pais ou as titoras ou titores do mantemento da 

convivencia nos centros docentes, como un dos principais deberes que lles 

corresponden en relación coa educación dos seus fillos ou fillas ou pupilos ou pupilas. 

 

f) Mellorar a comunicación entre o profesorado e as nais e pais ou as titoras ou 



titores para facilitar a estes o exercicio dos dereitos e o cumprimento dos deberes que 

lles corresponden en relación coa educación dos seus fillos ou fillas ou pupilos ou 

pupilas. 

 

g) Recoñecer ao profesorado as facultades precisas para previr e corrixir as 

condutas contrarias á convivencia. 

 

h) Contribuír á formación integral do alumnado, en sintonía cos principios de 

tolerancia, igualdade, respecto, solidariedade e paz, e cara á participación razoada e 

responsable na solución dialogada dos conflitos. 

 

i) Coñecer e valorar as características do grupo de alumnos e alumnas, tanto 

desde o punto de vista persoal, como no relativo á competencia curricular, ás 

estratexias de aprendizaxe, aos intereses, ás preocupacións, ás relacións persoais… 

coa finalidade de producir as respostas educativas adecuadas. 

 

l) Fomentar a integración do novo alumnado e profesorado, desenvolvendo 

de accións que favorezan a adaptación dos novos alumnos e alumnas, profesores e 

profesoras, a súa interacción co resto do alumnado e do profesorado. 

 

m) Avanzar no respecto entre todos os membros da Comunidade Educativa e na 

mellora da convivencia escolar. 

 

n) Contribuír á información e sensibilización da Comunidade Educativa sobre a 

importancia dunha boa convivencia escolar e sobre os procedementos para mellorala. 

 

 

4. DESCRICIÓN DAS ACTUACIÓNS MEDIDAS OU PROGRAMAS PARA 

FAVORECER A CONVIVENCIA E CONCRECIÓN EN CADA UNHA DAS 

ACTUACIÓNS, MEDIDAS OU PROGRAMAS, DAS PERSOAS OU DOS ÓRGANOS 

RESPONSABLES, DAS PERSOAS DESTINATARIAS E DOS PROCESOS QUE SE 

VAN A SEGUIR PARA O SEU DESENVOLVEMENTO E EXECUCIÓN. 

 

A convivencia no noso centro educativo está presente, ademais de neste documento, 

no Plan de Acción Titorial, NOF , no Proxecto Educativo e no proceso de ensino- 

aprendizaxe, tal e como se recolle na Lei 4/2011, de 30 de junio, de convivencia e 

participación da comunidade educativa, e no Decreto 8/2015 polo que se 

desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da 

comunidade educativa en materia de convivencia escolar. 



Partimos da idea de que un bo plan de convivencia ten que deseñarse sobre a 

base duns sólidos obxectivos preventivos. 

A resposta educativa do centro está relacionada co desexo de promover unha 

maior participación no centro, mellorar as canles de diálogo, respecto e comunicación 

para solucionar calquera conflito e a necesidade de potenciar a mellora da convivencia 

a través da adquisición de habilidades de enfrontamento aos conflitos.  

Entendemos o conflito como a confrontación que se produce entre diversos 

intereses. Temos en conta que a actitude coa que cada un se enfronta a un conflito é a 

miúdo máis importante que a do conflito mesmo. Polo tanto, os esforzos deben 

centrarse en buscar solucións cun talante colaborador e de flexibilidade para o cambio. 

Polo tanto a autoridade do adulto e o respeto mutuo serán considerados os 

dous alicerces fundamentais que van a facilitar a convivencia no noso centro. 

Desenvolver unha convivencia adecuada no centro precisa que exista un bo 

nivel de coordinación e consenso entre o equipo docente. O traballo coordinado do 

equipo docente será importantísimo, establecendo as normas co grupo desde o inicio 

do curso, as medidas que se tomarán como sancións e como reforzos positivos.  

As decisións tomadas serán transmitidas ás familias (tipo de intervención 

tomada ou información do caso), para que coñezan e apoien nas casas as normas que 

se traballen no centro. 

O traballo realizarase a través dunha estreita relación entre o titor ou titora do 

alumno coa familia, dando a coñecer sempre ao resto do equipo as medidas que se 

tomen e as normas seguidas. 

Tamén a Acción Titorial será un instrumento de grande importancia para 

desenvolver a convivencia. A través dela, o profesorado pode dispor dinámicas de 

consolidación do grupo-clase, achegar información aos compañeiros e mailas familias, 

desenvolver actitudes de comunicación, intercambio e coñecemento mutuo, de 

habilidades sociais, de formas de recoñecerse a si mesmos coas súas emocións e 

comportamentos así como de expresar as súas opinións.  

 Entre as actuaccions que se desenvolven no centro para favorecer a convivencia 

enumeramos a seguintes. 

 

-Realización dunha reunión informativa para o alumnado e familias de nova 

incorporación ao Centro en Educación Infantil de 3 anos, coa explicación dos fins 

educativos que perseguimos, normas básicas de funcionamento, pautas a seguir para 

facilitar á incorporación escolar, mostra das instalacións do Centro. 

 

-Desenvolvemento de explicacións acerca do funcionamento do Centro 

durante o proceso de admisión, durante a matriculación, nas transicións 

de etapa. 

 



-Realización de entrevistas individuais ás familias ao inicio da súa escolarización e 

revisión do expediente persoal de cada alumno/a, para un previo coñecemento da 

súa realidade. 

 

-Desenvolvemento da avaliación inicial do alumnado. 

 

-Información, ao alumnado a ás familias, ao comezo do curso sobre a vida 

no Centro, especialmente dos principais aspectos que figuran no NOFC e na 

Programación Xeral Anual (normas de funcionamento, calendario, horarios, 

entradas e saídas, coidado das instalacións e dos recursos, xustificación das 

faltas, normas de convivencia, horarios de titoría, actividades complementarias e 

extraescolares, criterios de avaliación e de promoción…). 

 

-Establecemento dun horario semanal de atención individual ás familias que 

posibilite a súa participación, tanto a nivel de profesorado, titoría, orientador e equipo 

directivo e, comunicación por escrito, de dito horario a principios de curso por parte da 

Dirección do Centro. 

 

-Planificación de reunións xerais coas familias e das temáticas que se van a 

abordar. 

-Establecemento dunha liña de coordinación entre os distintos cursos  a través dos 

acordos alcanzados nas xuntanzas de Comisión de Coordinación Pedagóxica, 

Claustro, comisión para a Convivencia e Consello Escolar. 

 

-Control da puntualidade e das faltas de asistencia, informando puntualmente á 

Xefatura de estudos, á Dirección e á familia. 

 

-Información ao Departamento de Orientación, Xefatura de Estudos e Dirección 

sobre o alumnado que presenta desaxustes no seu comportamento, incluído o 

rendemento académico. 

 

-Colaboración co Departamento de Orientación nos programas previstos para 

cada nivel , especialmente nas medidas de atención á diversidade 

(alumnado con necesidades específicas de apoio educativo, alumnado 

inmigrante, alumnado de minorías étnicas, alumnado en situación de 

desvantaxe sociocultural…). 

 

-Disposición para atender e orientar as diferentes inquedanzas do alumnado, 

reforzando as titorías. 

 



-Fomento da socialización do alumnado a través da realización de actividades 

conxuntas: festas populares como o Magosto ou o Entroido, 

festivais como o de Nadal,  ou o das Letras Galegas, saídas, visitas de persoeiros, 

conta contos e escritores, proxeccións, charlas, exposicións, como a de pintores 

galegos, concursos, intercambios de experiencias entre cursos do mesmo ou de 

distinto curso, festa fin de curso 

. 

-Dende o Centro tamén se propoñen actividades de convivencia conxunta: 

Colexio (alumnado e profesorado) e familias, co obxectivo de achegar a 

 estas á vida escolar dos seus fillos/as: elaboración de cabazas polo Samaín, 

colaboración para a realización de determinadas actividades escolares como a 

exposición de fotografía, asistencia das familias (pais/nais, avós…) aos festivais e 

festas tradicionais… 

 

-Traballo sobre os eixes transversais dende a organización de actividades  

específicas para abordar a educación para a paz, a coeducación… 

 

-Asesoramento ás familias sobre o seu papel no proceso de maduración e 

desenvolvemento dos seus fillos e fillas. Propiciar dende o Centro a celebración de 

charlas, conferencias, etc. sobre a infancia, a adolescencia, a educación… 

mesmamente colaborando con outras institucións. 

 

-Incorporación da convivencia aos aspectos que se contemplan nas Sesións de 

Avaliación dos distintos grupos de clase. 

. 

-Incorporación do informe sobre a convivencia á Memoria Anual de cada 

curso. 

O profesorado do Centro en xeral e os titores e titoras en particular, mediante a propia 

acción titorial e gracias ao permanente contacto co seu alumnado e a regular relación 

coas familias, serán os encargados de adoptar as medidas educativas necesarias para 

previr os conflitos no Centro. Entre as medidas para previr os conflitos contemplaranse 

as seguintes: 

 

a) Actividades encamiñadas a facilitar a integración e a participación do alumnado. 

• Plan de Acollida. 

• Asambleas de clase. 

 

b) Medidas para dar resposta á diversidade do alumnado. 

• Plan de Acción Titorial. (PAT) 

• Plan de Atención á diversidad. (PAD) 



• Plan de Acollida 

 

c) Actividades dirixidas a favorecer a relación das familias co Centro. 

• Atención ás familias polo Equipo Directivo. 

• Atención dos titores en horario de Titoría. 

• Asembleas de Titoría a comezos de curso e antes de cada entrega de 

boletínsde cualificacións ao finalizar cada trimestre. 

• Reunións coas familias cando sexa necesario. 

• Participación das familias a través do Consello Escolar. 

 

d) Actividades dirixidas á sensibilización da comunidade educativa na 

 Igualdade entre homes e mulleres. 

• Actividades dirixidas baixo a responsabilidade do Profesorado 

• Medidas promovidas polo membro da comisión o encargado de velar pola 

Coeducación. 

 

e) Medidas de carácter organizativo que posibiliten a adecuada vixiancia dos 

espazos e tempos considerados de risco (entradas, saídas, recreos) 

5. NORMAS DE CONVIVENCIA DO CENTRO, COA CONCRECIÓN DOS DEREITOS 

E DEBERES DOS DIFERENTES MEMBROS DA COMUNIDADE EDUCATIVA, ASÍ 

COMO UN PROTOCOLO  QUE CONTRIBUÍA Á DETECCIÓN OU AO 

INCUMPRIMENTO DESTAS 

 

Segundo o establecido na Lei 4/2011do 30 de xuño de convivencia e participación na 

comunidade educativa e no Decreto 8/2015 polo que se desenvolve a Lei 4/2011, 

do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa en 

materia de convivencia escolar, polo que se crea e regula o Observatorio Galego da 

Convivencia Escolar, os órganos de goberno do Centro, así como o Observatorio de 

Convivencia,adoptarán as medidas preventivas necesarias para garantir os dereitos 

dos alumnos, e para impedir a comisión de feitos contrarios ás normas de convivencia. 

As normas de convivencia e uso correcto das instalacións do noso Centro están 

recollidas no NOFC e as mesmas han de contribuír á nosa convivencia. Ditas normas 

públicas serán divulgadas nas reunións xerais de pais/nais de 

principio de curso e a nivel de cada titoría, favorecendo a confección de listaxes de 

normas en cada aula. Os mestres/as dedicaremos o tempo preciso para mellor 

coñecer e practicar co noso alumnado estas normas de convivencia. 

 

 

 



5.1.- NORMAS XERAIS: 

 

DEREITOS E DEBERES  

 

-Dereitos do profesorado 

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

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

2. A desenvolver a súa función docente nun ambiente educativo adecuado no que se 

preserve en todo caso a súa integridade física e moral. 

3. Utilizar as instalacións, medios e materiais pedagóxicos dispoñibles no Centro con 

fins educativos. 

4. Esixirlle ao alumnado puntualidade, bo comportamento, atención e traballo e que 

veña provisto do material necesario para a súa participación activa na clase. 

5. Elixir e a ser elixido representante no Consello Escolar do Centro. 

6. Seren informados periódica e puntualmente de cantas disposicións, 

acontecementos e aspectos da xestión e administración, afecten ao Centro en xeral e 

ao Profesorado en particular. 

7. A participar directamente no proceso educativo cando sexa consultado pola 

Administración educativa. 

8. Fomentar actividades culturais e deportivas que promocionen o nivel educativo e 

físico do alumnado. 

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

e da educación integral do alumnado. 

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

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

extraescolares. 

11.Á protección xurídica adecuada ás súas funcións docentes. 

12. Poder consultar toda a documentación oficial do Centro. 

13 .Acceder á formación necesaria na atención á diversidade e na conflitividade 

escolar e recibir os estímulos máis axeitados para promover a implicación do 

profesorado en actividades e experiencias pedagóxicas de innovación educativa 

relacionada coa convivencia e a mediación. 

 

-Deberes do profesorado 

 

1. Asistir con puntualidade a clase e demais actividades docentes convocadas. 

2. Rexistrar as faltas de asistencia do alumnado. 

3. Informar ao alumnado e ás familias sobre os contidos, a metodoloxía, criterios de 

avaliación e recuperación da súa programación, nas horas establecidas para tal fin, ou 

no seu defecto, noutra hora previo acordo entre as partes. 



4. Impartir a programación completa do curso. 

5. Atender a todo o alumnado dentro do Centro por igual, prestándolle unha especial 

atención a quen presente máis dificultade no proceso de ensino-aprendizaxe. 

6. Controlar a entrada do alumnado á clase. 

7. O profesorado que por motivo da especialidade ou actividade que imparte deba 

trasladar ao alumnado de aula, deberá acompañalo dende o lugar de orixe ata o de 

destino, procurando non facer balbordo para non interromper outras actividades. 

8. Tomar parte na vixilancia dos recreos nos termos que establece a lexislación 

vixente e resolver os conflitos que xurdan entre o alumnado durante este tempo. 

9. Ensinarlle ao alumnado as probas, exames e traballos unha vez corrixidos. Atender 

as reclamacións que se produzan e orientar sobre o plan de recuperación. 

10. Cumprir tódalas funcións e tarefas que legalmente teña encomendadas segundo o 

organigrama xeral do Centro (cargos unipersoais, titores...) e acatar as resolucións 

tomadas polos respectivos equipos de traballo. 

11.Tratar a tódolos membros da Comunidade Educativa con educación e respecto. 

12. Actualizarse sempre que a Administración así o facilite. 

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

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

14. Adoptar as decisións oportunas e necesarias para manter un adecuado ambiente 

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

extraescolares, corrixindo, cando lle corresponda a competencia, as condutas 

contrarias á convivencia do alumnado ou, no caso 

contrario, poñéndoas en o coñecemento dos membros do equipo directivo do centro. 

15. Colaborar activamente na prevención, detección e erradicación das condutas 

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

16. Informar ás nais e pais ou ás titoras/es sobre o proceso da aprendizaxe e 

integración socioeducativa dos seus fillos/as ou pupilos/as, cumprindo as obrigas de 

dispoñibilidade dentro do horario establecido no centro. 

17. Informar aos responsables do centro docente, de ser o caso, á Administración 

educativa das alteracións da convivencia, gardando reserva e sixilo profesional sobre 

a información e as circunstancias persoais e familiares do alumnado. 

18. Avisar á Dirección, o antes posible, da súa ausencia do Centro. 

19. Coidar e velar polo mantemento das instalacións e materiais do Centro. 

20. Apuntar o importe do consumo de teléfono, fax e fotocopias para unha finalidade 

exclusivamente persoal nas follas de rexistro habilitadas para o efecto. 

 

 

 

 

 



DEREITOS E DEBERES DO ALUMNADO 

 

-Dereitos: 

1. A recibir unha formación integral e coeducativa que contribúa ao pleno 

desenvolvemento da súa personalidade nun ambiente educativo de convivencia, 

liberdade e respecto mutuo. 

2. A que se respecten a súa identidade, integridade e dignidade persoais. 

3. A que a súa dedicación, esforzo e rendemento sexan valorados e recoñecidos con 

obxectividade. 

4 .A recibir orientación educativa para conseguir o máximo desenvolvemento persoal e 

social, segundo as súas capacidades, aspiracións ou intereses. 

5 .Á protección integral contra toda agresión física ou moral, e en particular contra as 

situacións de acoso escolar. 

6 .A participar directamente no proceso educativo. 

7. A participar na confección das normas de convivencia e na resolución pacífica de 

conflitos e a participar na toma de decisións do centro en materia de convivencia. 

8. A participar no funcionamento e na vida do Centro, de conformidade co disposto nas 

normas vixentes formulando diante do profesorado ou da Dirección cantas iniciativas, 

suxestións ou reclamacións estimen oportunas para mellorar o funcionamento do 

Centro. 

9 .A recibir as axudas e os apoios precisos para compensar as carencias e 

desvantaxes de tipo persoal, familiar, económico, social e cultural, especialmente no 

caso de presentar necesidade específica de apoio educativo, que impida ou dificulte o 

acceso e a permanencia no sistema educativo. 

10. Á protección social, no ámbito educativo, nos casos de infortunio familiar ou 

accidente. 

11. A reclamar as cualificacións que se adopten ao finalizar un ciclo ou curso e a 

manifestar a súa discrepancia coas decisións educativas que lle afecten. 

12. A que a actividade educativa se desenvolva nas debidas condicións de seguridade 

e hixiene. 

13. A utilizar as instalacións escolares, mobiliario e medios materiais e pedagóxicos 

dispoñibles, necesarios para a súa formación, sempre que sexa posible e baixo a 

responsabilidade dalgún membro do profesorado. 

14. Recibir explicacións axeitadas ao seu nivel de comprensión e a seren informados 

polo profesorado da programación da súa materia, con especial referencia aos 

obxectivos, aos contidos mínimos e aos criterios e instrumentos de avaliación. 

15. Elixir aos/ás seus/súas representantes: Delegados/as e Subdelegados/as. 

 

 

 



-Deberes 

1. Estudar e esforzarse para conseguir o máximo desenvolvemento segundo as súas 

capacidades. 

2. Participar e colaborar na mellora da convivencia escolar e na consecución dun 

adecuado clima de estudo no centro, respectando o dereito dos seus compañeiros /as 

á educación. 

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

dignidade, integridade e intimidade de todos os membros da comunidade educativa. 

4. Respectar as normas de organización, convivencia e disciplina do Centro educativo. 

5. Participar nas actividades formativas escolares e complementarias. 

6. Seguir as directrices do profesorado respecto da súa educación e aprendizaxe. 

7. Asistir á clase con puntualidade e co material preciso. 

8 .Intervir en todo aquilo que afecte a convivencia dos seus respectivos centros 

docentes. 

9. Conservar e facer bo uso das instalacións e dos materiais do centro. 

10. Permanecer dentro do recinto escolar en horario lectivo, a menos que unha persoa 

responsable legal solicite a súa ausencia. Reflectirase esta ausencia no libro de 

rexistro previsto para estas ocasións. 

11. Camiñar polos corredores e escaleiras civilizadamente e en silencio para evitar 

molestias. Sen correr, brincar ou berrar. 

12. Deixar as dependencias ordenadas despois das últimas sesións lectivas do día 

sen deixar lixo polo chan. 

13. Conservar e facer bo uso das instalacións, mobiliario e medios de que dispón no 

Centro. Calquera desperfecto ou rotura provocado polo uso indebido será pagado polo 

infractor ou infractores ou os seus responsables legais. 

14. Usar as papeleiras do patio para botar os papeis e residuos de merendas. 

15. Moderar a súa linguaxe. 

16. Coidar a súa hixiene persoal, e vir á clase debidamente limpos e cun atuendo 

axeitado. 

17. Os baños do Centro usaranse de xeito correcto e axeitado á súa función; nunca 

para xogar. 

18. Durante as horas de recreo e non lectivas, o alumnado non poderá permanecer no 

edificio escolar, a menos que estean baixo a tutela do profesorado, ou monitor en caso 

de actividades complementarias e extraescolares, que se fará responsable do 

alumnado. Isto supón que tampouco pode haber alumnado nos corredores, salvo 

emerxencias para ir ao baño dende a biblioteca. 

19. Non mascar chicle nin comer durante os períodos lectivos na clase. 

 

 

 



 

 DEREITOS E DEBERES DOS PAIS/NAIS 

 

-Dereitos dos pais/nais 

Os pais ou titores, en relación coa educación dos seus/súas fillos/as, teñen os 

seguintes dereitos: 

1. A ser respectados e recibir un trato adecuado polo resto da comunidade educativa. 

2 .A que os seus fillos reciban unha educación, coa máxima garantía de calidade, 

conforme cos fins establecidos na Constitución, no Estatuto de Autonomía e nas leis 

educativas. 

3. A que reciban a formación relixiosa e moral que estea de acordo coas súas propias 

conviccións. 

4 A estar informados sobre o progreso da aprendizaxe e integración socio-educativa 

dos seus fillos/as para o que se lles facilitará o acceso ao profesorado e aos membros 

dos equipos directivos. 

5. A recibir información sobre as normas que regulamentan a convivencia nos centros 

docentes. 

6. A ser oídos nos procedementos disciplinarios para a imposición de medidas 

correctoras de condutas contrarias á convivencia dos seus fillos /as. 

7. A participar no proceso educativo a través de consultas e outros procedementos de 

participación directa. 

8. A participar na organización, funcionamento, goberno e avaliación do Centro 

educativo, nos termos establecidos nas leis. 

9. A elixir aos seus representantes nos órganos de goberno do Centro. 

10. A ser oídos naquelas decisións que afecten á orientación académica e profesional 

dos seus fillos. 

11. O pai ou nai separados ou divorciados que non teñan asignadas a garda custodia 

legal dos seus fillos e desexen obter información sobre os resultados da avaliación 

destes deberán solicitala ao Centro a través de escrito dirixido á Dirección, achegando 

copia fidedigna da sentencia xudicial de divorcio, separación ou nulidade. O Centro 

aterase ao disposto nesa sentencia, no caso de que tivese unha declaración expresa 

sobre o particular. 

No caso de que a sentencia non tivese declaración expresa sobre o particular, o 

Centro emitirá tamén a información sobre o rendemento escolar do seu fillo ou filla ó 

proxenitor que non ten encomendada a custodia do alumno ou alumna, sempre que 

non fose privado ou excluído da patria potestade. Neste último caso non se dará 

información ningunha ó solicitante. 

 

 

 



-Deberes dos/as pais/nais 

1 Proporcionar, na medida das súas dispoñibilidades, os recursos e as condicións 

necesarias para o progreso escolar. 

2. Vixiar a saúde, hixiene e alimentación do alumnado. 

3. En educación infantil, proporcionar vestimenta e calzado axeitados para a idade, 

segundo as recomendacións do profesorado, a fin de evitar posibles accidentes. 

4. Xustificar as faltas do alumnado. 

5 .Estimular ao alumnado para que leve a cabo as actividades de estudo que se lles 

encomenden. 

6 .Evitar castigos corporais e humillantes ao alumnado. 

7. Participar de xeito activo nas actividades que se establezan en virtude dos 

compromisos educativos que os centros establezan coas familias, para mellorar o 

rendemento dos seus fillos. 

8. Colaborar cos centros docentes na prevención e correción das condutas contrarias 

ás normas de convivencia. 

9. Coñecer, participar e apoiar a evolución do seu proceso educativo, en colaboración 

cos profesores e os centros. 

10. Asistir ao Centro cando o solicite o Profesorado Titor, a Secretaría, a Xefatura de 

Estudos ou a Dirección. 

11. Coñecer as normas establecidas polos centros docentes, respectalas e facelas 

respectar, así como respectar a autoridade e as indicacións ou orientacións educativas 

do profesorado no exercicio das súas competencias. 

12. Fomentar o respecto polos restantes compoñentes da comunidade educativa. 

13. Non entrar no Centro unha vez que encomece a xornada lectiva, salvo por motivo 

urxente que deberán comunicar previamente na Secretaría ou á persoa que estea de 

guarda nese intre, ou por unha citación expresa do profesorado 

 

DEREITOS E DEBERES DO PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS 

 

-Dereitos do persoal de administración e servizos 

Ao persoal de administración e de servizos dos centros docentes, dentro do marco 

legal establecido e no ámbito da convivencia escolar, recoñécenselle os seguintes 

dereitos 

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

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

2.  A desenvolver as súas funcións nun ambiente adecuado no que se preserve en 

todo caso a súa integridade física e moral. 

3. A participar, no exercicio das súas funcións, na mellora da convivencia escolar. 

4.Á protección xurídica adecuada ás súas funcións. 



5. A participar directamente no proceso educativo cando sexa consultado pola 

Administración educativa, nos termos previstos nesta lei. 

 

.-Deberes do persoal de administración e servizos 

1. Respectar e colaborar, no exercicio das súas funcións, para facer que se respecten 

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

todos os membros da comunidade educativa. 

2. Colaborar activamente na prevención, detección e erradicación de condutas 

contrarias á convivencia escolar e a identidade, integridade e dignidade persoais de 

todos os membros da comunidade educativa. 

3. Informar aso responsables do centro docente, de ser o caso, á Administración 

educativa das alteracións da convivencia, gardando reserva e sixilo profesional sobre 

a información e as circunstancias persoais e familiares do alumnado. 

4. Gardar sixilo e confidencialidade respecto das actuacións relacionadas co ámbito 

educativo das que teña coñecemento. 

 

6. CONDUTAS CONTRARIAS A CONVIVENCIA NO CENTRO 

 

1.- Condutas prexudiciais para a convivencia  

• Impuntualidade na 1ª hora. 

• Agresións, inxuria ou ofensa de carácter leve. 

• Actos de discriminación leves contra membros da Comunidade Educativa. 

• Actos de indisciplina ante calquera membro da Comunidade Educativa. 

• Deterioro do material da aula e do centro. 

• Portar obxectos, substancias ou produtos prohibidos. 

• Inexistencia inxustificada a clase e faltas de puntualidade. 

• Reiterada asistencia ao Centro sen o material e equipamento necesario. 

• Realización de comentarios sexistas, racistas ou de menosprezo. 

• Condutas que alteren o ritmo da clase e do Centro:  Risas indebidas, 

conversas, ruídos molestos,tirar papeis ó chan ou desperdicios,levantarse sen 

permiso. 

• Usar un vocabulario inapropiado (tacos, palabras malsoantes,…) 

• Correr polos corredores, facer ruídos molestos nas horas de clase e cambios 

das mesmas,molestar nas actividades que sexan en grupo. 

• Falta de disciplina ao referente ao cumprimento do Plan de Autoprotección. 

• Calquera outra conduta que atente contra comportamentos cívicos. 

• Prescriben ao mes da súa comisión e comezará a contarse dende o día que a 

conduta se leve a cabo. 

•  



 

2.- Condutas gravemente prexudiciais para as normas de convivencia do centro 

• Agresións, inxurias, ofensas, ameazas e coaccións de carácter grave. 

• Actos de discriminación graves contra membros da Comunidade Educativa. 

• Actos de desafío á autoridade de calquera membro da Comunidade Educativa. 

• Danos graves causados de forma intencionada ás instalacións e aos materiais 

e documentos do Centro. 

• Portar obxectos, substancias ou produtos perigosos e resistirse a entregalos. 

• Fumar, consumir bebidas alcohólicas e/ou estupefacientes. 

• Gravación, manipulación e difusión por calquera medio de imaxes ou 

informacións que atenten contra o dereito da honra, dignidade ou intimidade 

persoal. 

• Actuacións que constitúan acoso escolar. 

• Suplantación de personalidade en actos da vida docente e a falsificación, 

alteración ou subtracción de documentos académicos. 

• Actos inxustificados que perturben gravemente o normal desenvolvemento das 

actividades do Centro en xeral. 

• Actuacións gravemente prexudiciais para a saúde ou incitación a elas. 

• Uso do teléfono móbil no Centro durante o horario lectivo. 

• Uso ou exhibición de prendas ou calquera outro tipo de material que conteña 

mensaxes racistas ou xenófobos. 

• Uso de gorros, sombreiros ou calquera prenda que cubra a cabeza durante o 

período lectivo.  

• A agresión, física ou moral contra os demais membros da comunidade 

educativa, ou  discriminación por opción sexual, raza, relixión ou xénero. 

• A reiteración nun mesmo curso escolar de condutas contrarias ás normas de 

convivencia do Centro. 

• Incumprimento das sancións impostas. 

• Prescriben aos catro meses da súa comisión, e comezará a contarse a partir 

do día que a conduta se leve a cabo 

 

7 .PROTOCOLOS E PROGRAMAS ESPECÍFICOS 

 

7.1 PROTOCOLO PARA A PREVENCIÓN, DETECCIÓN E TRATAMENTO DAS 

SITUACIÓNS DE ACOSO ESCOLAR  

 

Consideramos que o acoso escolar é 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. 

Adoptaranse en todo caso as medidas precisas para garantir ao alumnado víctima de 

situacións de acoso escolar a protección integral da súa integridade e dignidade 

persoais e do seu dereito á educación, debendo primar sempre o interese da vítima 

sobre calquera outra consideración no tratamento destas situacións. A protección da 

vítima garantirase mediante medidas cautelares que impidan a ameaza, o control ou o 

contacto entre vítima e causantes da situación de acoso. Arbitraranse medidas para o 

seguimento dos causantes da situación de acoso que impidan a continuación de 

eventuais condutas acosadoras. 

Para a prevención do acoso escolar no noso Centro realizaranse campañas de 

sensibilización do profesorado, das nais e pais ou das titoras ou titores e do alumnado 

que axuden a previlo e preparen a todos os membros da comunidade educativa para 

detectalo e reaccionar fronte a el. 

Para a detección do acoso escolar practicaremos a observación sistemática e a 

recollida de información para detectar sinais que exterioricen unha posible situación de 

acoso escolar  

 

Protocolo de actuación unha vez detectado o acoso: 

É importante diferenciar outro tipo de manifestacións violentas (sen continuidade no 

tempo, sen inferioridade dalgunha das persoas participantes…) dos casos de 

verdadeiro acoso escolar. As situacións de acoso veñen definidas pola coincidencia 

simultánea de : 

- Evidente intención de facer dano. 

- Condutas agresivas reiteradas. 

- Desequilibrio de forzas entre a persoa ou persoas acosadoras e a      vítima. 

Calquera membro da nosa Comunidade Educativa ten a obriga de poñer en 

coñecemento do Equipo directivo a posible existencia de indicios razoables dunha 

situación de posible acoso escolar. A partir desta detección hai que realizar unha 

recollida de información e contraste da mesma, que permita tomar a decisión máis 

axeitada en cada momento. 

Unha vez constatado que realmente se está ante un caso de acoso escolar, 

seguiranse os seguintes pasos: 

- A persoa titular da Dirección designará a unha persoa responsable da atención á 

vítima entre o persoal do propio Centro, procurando, cando sexa posible, que a 

designación recaia sobre unha persoa coa que a vítima garde unha relación de 

confianza ou proximidade. 

 

- A Dirección redactará un informe no que se reflictan os datos significativos. 



 

- As situacións de acoso escolar que se detecten serán comunicadas á Inspección 

Educativa, xunto coas medidas que se adopten para poñer fin a elas e os correctivos 

impostos. No caso de condutas de especial gravidade, informarase da situación e das 

medidas aos servizos sociais do correspondente concello, aos servizos especializados 

do departamento competente en materia de benestar e, se é o caso, á Fiscalía de 

Menores, para facilitar as medidas que lles corresponda adoptar nos seus respectivos 

ámbitos competenciais. 

 

- Cando por razón das circunstancias ou da gravidade da situación de acoso se faga 

preciso, poderase prever a intervención de persoas mediadoras alleas ao persoal do 

Centro, que serán designadas pola Administración educativa. 

 

- A Dirección manterá informado do proceso que se está a seguir ao Claustro, a 

comisión da Convivencia e ao Consello Escolar. 

 

- O Centro arbitrará medidas, complementarias ás correctivas, que permitan paliar os 

efectos negativos da situación de acoso e eviten que se repita. Estas actuacións 

levaranse a cabo coa vítima, coa persoa ou persoas agresoras e a 

Fiscalía de Menores para facilitar as medidas que lles corresponda adoptar nos seus 

respectivos 

 

En caso de atoparse ante unha situación de acoso escolar remitiremonos o seguinte 

protocolo: 

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/acoso_e_ciberacoso_protocolo_xeralrec

tificado_tlf_05_02_16.pdf 

 

7.2-PROTOCOLO DE DETECCIÓN DO INCUMPRIMENTO DAS NORMAS. 

 

Establécese un protocolo para a resolución de Conflitos no Centro. 

Mediante este modelo de resolución de problemas trátase buscar reforzos 

positivos que melloren a convivencia do alumnado no centro. 

Tamén se trata de buscar mecanismos que colaboren na maduración dos nosos nenos 

e nenas e na mellora do seu autocontrol e autodisciplina. 

 

As normas de aula deben ser acordadas entre o titor, o profesorado e o alumnado. É 

conveniente 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 das nosas metas. 

 



Ao titor correspóndelle a labor de coordinación das normas  de aula. Deberase te en 

conta  os seguintes criterios para a elaboración de estas normas: 

•Deben ser claras e concretas, para que resulte fácil determinar se se cumpren ou 

non. 

•Enunciadas, preferiblemente, en positivo, mellor expresar un comportamento correcto 

que unha prohibición. 

•Que resulten realistas e fáciles de cumprir. 

•Non excesivas en número. 

•Non poden ir contra as normas establecidas no centro nin contra outras de rango 

superior. 

•Deben elaborarse nas primeiras clases de cada curso académico. 

•Cada norma incumprida será informada ao alumno ou alumna infractor, co obxecto de 

evitar que se repita e, conlevará unha medida correctora, no caso de intencionalidade 

e /ou reiteración. 

•Resulta imprescindible que todo o profesorado e alumnado as cumpra. 

A cada norma debe acompañar un tipo de medida correctora para o caso de 

incumprimento. 

Algúns criterios para elaborar estas medidas: 

-Deben ser realistas e factibles. 

-Deben gardar proporción coa falta cometida. 

-Deben ser eficaces á hora de corrixir o comportamento inadecuado. 

-Sempre que sexa posible, deben ir orientadas a correxir o problema ocasionado 

polo infractor, polo que deben gardar unha lóxica co tipo de falta cometida. 

-Non deben ir contra os dereitos fundamentais da persoa. 

-Cada norma debe levar unha ou varias medidas correctoras graduadas, en 

función da magnitude do daño causado e considerando unha posible reincidencia. 

Entre ALGUNHAS MEDIDAS posibles propóñense as seguintes: 

1. Ante calquera conflito o primeiro que se fará é pedir perdón á persoa 

afectada ou ofendida o que podería atenuar a corrección imposta. 

2. O profesorado titor actuará de mediador sen que iso lle impida pedir a 

colaboración do alumnado no proceso de mediación. 

3. As consecuencias das condutas contrarias ás normas de convivencia serán 

evidentes e inmediatas, a través de actuaccións coma: 

• Advertencia razoada do profesor/a, oral, en público. 

• Advertencia razoada do profesor/a, oral, en privado, ao final da 

clase. 

• Advertencia razoada do profesor/a por escrito. 

• Un recreo suplementario no centro co profesor/a (cumprimento de 

tarefas e/ou comprometéndose en cambios de conduta.) 



• Unha chamada telefónica aos pais (por parte do profesor/a ou 

titor/a). 

5. En caso de reincidencia ou conflitos máis graves, tomaranse as medidas propias 

dunha falta grave. 

8. PLAN DE ACTUACIÓN  

8.1 PRINCIPIOS BÁSICOS DUNHA EDUCACIÓN PARA A CONVIVENCIA 

 

Convivir significa vivir uns con outros sobre a base dunhas determinadas relacións 

sociais e uns códigos, no marco dun contexto social determinado. Dentro desta 

relación debemos aceptar o feito de que os conflitos son inseparables da convivencia 

e, nese sentido, non podemos pretender que a educación transcorra sen conflitos, nin 

tampouco pensar que estes resultarán necesariamente negativos. 

 

Aprender a convivir é un dos obxectivos do noso plan de convivencia. Os conflitos 

poden ser útiles e valiosos se se xestionan construtivamente posto que ofrecen a 

todos os implicados a posibilidade de utilizar e desenvolver o seu razoamento teórico e 

os seus valores morais, á vez que adestran unhas relacións sociais máis satisfactorias 

para todos. 

 

Para previr os conflitos no noso centro debemos considerar que é preciso ter en conta 

OS SEGUINTES PRINCIPIOS. 

•A educación en valores 

•As estratexias para previr o racismo e a xenofobia 

•As estratexias para previr a violencia de xénero 

•O desenvolvemento das habilidades de comunicación 

•O desenvolvemento das habilidades sociais 

•O desenvolvemento das habilidades para a resolución de conflitos 

•A toma de decisións 

•A mellora da autoestima 

•O desenvolvemento do autocontrol 

•O uso efectivo do reforzo positivo e negativo 

 

OS VALORES QUE DEFENDEMOS 

Os valores son características morais que toda persoa posúe. Estes están 

interiorizados e determinan en gran medida a súa personalidade e orientan a súa 

conduta. Debemos ter como meta e obxectivo o conseguir que o noso profesorado, 

alumnado e persoal non docente se guíe polos valores que posibilitan o exercicio 

activo da cidadanía activa e democrática e unha  boa convivencia, tales como: 



•A XUSTIZA: no ámbito educativo consiste en tratar a todo o alumando con criterios 

de equidade, sen prexuízos e sen exclusións, respectando a diferenza. 

•A LIBERDADE: é un valor que designa a facultade do ser humano que lle permite 

decidir, levar a cabo ou non unha determinada acción segundo a súa intelixencia ou 

vontade. 

•A RESPONSABILIDADE: é un valor que se exerce cando cada persoa ofrece unha 

actitude adecuada para solucionar as tarefas que lle corresponden. 

•A IGUALDADE: é un valor que representa a defensa e respecto dos mesmos dereitos 

e oportunidades para todas as persoas, sen ningún tipo de discriminación. 

•A SOLIDARIEDADE: é un valor que consiste na axuda e cooperación mutua e 

desinteresada, que debe existir entre as persoas. 

•O RESPECTO: é o valor que faculta ao ser humano para o recoñecemento, aprecio e 

valoración das calidades dos demais, persoas, animais ou cousas, sen o uso dos 

prexuízos. 

•A TOLERANCIA: é unha actitude persoal de respecto ante o que é diferente aos 

propios valores morais, cultura e/ou xénero. 

•A PAZ: designa un estado interior, exento de violencia, odio e máis xeralmente de 

sentimentos negativos. 

•O DIÁLOGO: é unha conversación entre dúas ou máis persas, mediante a cal  se 

intercambia información e se comunican pensamentos, sentimentos e desexos. No 

ámbito educativo é moi importante como método para resolver cos conflitos. É 

necesario saber escoitar e defende con argumentos as propias propostas. 

•A PARTICIPACIÓN: é un valor que nos permite exercer os nosos dereitos, expressar 

as nosas opinións e defendemos os nosos ideais. 

•A EMPATÍA: é un valor que consiste en recoñecer as emocións alleas. Consiste en 

ser capaz de poñerse na pel da outra persoa e sintonizar especialmente coas súas 

emocións, aínda que non se manifesten claramente. 

•A AUTONOMÍA: representa un conxunto de capacidades prácticas que permiten que 

o alumnado se prepare para a vida, atope recursos para afrontar as situacións de cada 

día. A pesar de que consideramos a autonomía como un valor eminentemente 

individual, ten unha gran transcendencia social, na medida que implica 

comportamentos libres e responsables. Representa tamén a capacidade de ter e 

manter un criterio propio impermeable a presións externas. 

•A DIVERSIDADE: educar na diversidade significa referirse á consciencia educativa 

de que todo o alumnado, profesorado, centros, etc. Son diferentes. E partir da idea de 

que cada un é un ser orixinal e único. E entendida como unha serie progresiva de 

respostas adaptativas, dende as decisións de centro e aula, ata as individuais, para 

responder adecuadamente a esa rica diversidade humana. 

8.2 O ESTILO EDUCATIVO QUE QUEREMOS PROMOVER 

 



O estilo educativo desenvolvido polo profesorado fai referencia á filosofía educativa 

que sigue cada docente e que condiciona a súa forma de actuar diariamente nas 

aulas. 

Entendemos por estilo educativo o conxunto de ideas, crenzas, actitudes e hábitos de 

comportamento que pais/nais  e profesores/as manteñen respecto á educación dos 

seus fillos/as e alumnos/as e que guían e condicionan a súa tarefa diaria como 

educadores/as. 

O estilo educativo ten unhas consecuencias claras e significativas sobre a 

comunicación entre o educador/a e o educando e, no contexto da aula, sobre o clima 

de convivencia que se establece. Por suposto, tamén inflúe  sobre a formación da 

personalidade global da mocidade á que impartimos docencia. 

Os autores estudosos do tema reducen a catro as posibles estilos educativos: 

educación sobre-protectora, educación inhibicionista, educación punitiva e educación 

asertiva. 

Cremos que o estilo educativo máis axeitado é o Estilo asertivo, os profesores/as que 

o practican: 

•Fixan a súa atención nos progreso e nos elementos máis positivos da conduta do 

alumnado. 

•Eloxian o esforzo e os logros. 

•Castigan con firmeza as condutas inaceptables 

•Diferencian claramente entre a persoa, á que sempre aprecian, comprenden e 

valoran, e a conduta, que pode non ser a adecuada en certos momentos. 

•Teñen paciencia activa: confían no progreso do educando. 

•Aclaran perfectamente as expectativas, as normas, as demandas, os procedementos. 

•Manteñen sentido de equidade e do trato para todos baixo criterios de igualdade.  

•Dispensan atención  individualizada aos alumnos/as. 

•Exercen unha autoridade directiva e non de autoritarismo: dan razóns e explicacións 

sobre as propostas, tratan de convencer e negociar máis ca de impoñer, respectan o 

punto de vista dos demais, empatizan co alumnado. 

•Coidan da “ecoloxía da clase”: unha clase limpa, agradable, ordenada, ben decorada, 

personalizada segundo os gustos do alumnado invita á tranquilidade e á calma, e 

prevé o vandalismo. 

•Evitan actitudes que poden provocar, sen pretendelo, disrupción no alumnado, 

altibaixos emocionais, agresividade, falta de respecto cara os alumnos, uso do 

sarcasmo... 

As consecuencias beneficiosas para a conduta do alumnado son: 

•O eloxio  e o recoñecemento reforza os comportamentos adecuados do alumno/a e 

incrementa a autoestima. 

•O alumno/a desenvólvese con seguridade en si mesmo, con autonomía persoal e con 

interese por acadar metas maiores. 



•O alumnado aprecia e respecta ao seu educador. 

 

Aspectos útiles durante o desenvolvemento das tarefas na aula que favorecen a 

convivencia pacífica e evitan conflitos: 

 

1.- Motivación: 

•Valorar as contribucións creativas e incorporalas ao grupo, se é posible. 

•Loar, retroalimentar. 

•Manter un ritmo, cambiar sen sobresaltos ( as transicións son fonte de moita 

disrupción)  

•Non interromper o fluír das clases innecesariamente e deixar para o final as cousas 

que van xurdindo. 

•Axudar aos alumnos/as que o requiran. 

 

2.- Contidos e procedementos: 

•Aclarar dúbidas, preguntar polas dificultades. 

•Non permanecer demasiado tempo nun tema. Ter preparadas tarefas a diferentes 

niveis ( atención á diversidade) 

 

3.- Supervisión: 

•Non permitir que un grupo ou unha persoa monopolice a atención. 

•Aconsellar, anotar, organizar, reprender, escolar... 

•Optimizar a situación espacial: diante, entre os pupitres, ao final, movéndose para ver 

as tarefas do alumnado. 

 

4.- Ao recoller e saír: 

•Preparar e organizar o final da clase: deixar tempo. 

•Resumir o que se fixo e conectalo cos plans para o futuro. 

•Ter unhas breves palabras con aqueles alumnos/as que non colaboraron. 

 

8.3 OBXECTIVOS POR DESTINATARIOS 

 

Neste Plan de Convivencia é preciso que se involucren TODOS OS SECTORES DA 

COMUNIDADE EDUCATIVA. 

 

OBXECTIVOS PARA O PROFESORADO  

A.- A DIRECCIÓN DO CENTRO debe: 

* Incoporar a mellora da convivencia no proxecto educativo  do centro. 

* Pór ao servizo do plan os recursos do centro. 

* Crear condicións para favorecer a participación de toda a comunidade educativa. 



* Coordinar as actuacións xunto co equipo que compón a Comisión de Convivencia. 

* Incorporar o plan aos documentos institucionais. 

* Introducir os cambios necesarios para o desenvolvemento do plan nas estruturas 

organizativas e a xestión do centro. 

* Favorecer un desenvolvemento coherente do plan a través da coordinación 

pedagóxica. 

B.- O PROFESORADO debe: 

* Colaborar nas actividades do proceso de elaboración do plan de convivencia. 

* Realizar na súa práctica docente os cambios necesarios para actuar en coherencia 

cos principios educativos do plan e orientar aos seus alumnos e alumnas en 

consecuencia. 

* Implicarse nas diferentes actuacións xerais de desenvolvemento do plan. 

* Reflexionar sobre o proceso seguido para mellorar o plan de convivencia. 

1. Propor medidas e iniciativas que favorezan a convivencia escolar. 

2. Conseguir un entorno educativo adecuado para o proceso de aprendizaxe. 

3. Promover e desenvolver actividades encamiñadas a conseguir a mellora das 

habilidades sociais e do fomento do diálogo e a comunicación, bases dos valores 

democráticos, así como a adquisición de responsabilidades por parte do alumnado. 

4. Manter unha liña común na prevención, tratamento e resolución de conflitos. 

5. Coñecer a cualificación das condutas que perturban a convivencia e os tipos e 

medidas de corrección. 

6. Coñecer o protocolo a seguir e as posibilidades de actuación ante un conflito: 

convivencia,violencia, acoso...  

OBXECTIVOS PARA O ALUMNADO 

1. Participar no regulamento das normas de convivencia do centro e asumir as 

consecuencias derivadas do seu incumprimento. 

2. Aceptar as diferenzas e valoralas como algo positivo e enriquecedor, evitando 

calquer tipo de discriminación. 

3. Utilizar o diálogo e o consenso como primeira estratexia de resolución de conflitos. 

4. Aprender a utilizar estratexias para resolver conflitos xerados, de xeito pacífico. 

5. Manifestar unha actitude de responsabilidade e respecto no uso e coidado do seu 

entorno: material e instalacións. 

6. Facer un uso positivo da linguaxe, libre de violencia e prexuízos 

OBXECTIVOS PARA AS FAMILIAS 

1. Participar no desenvolvemento da convivencia no centro a través dos distintos 

organismos: Consello Escolar, Ampa, comisión da Convivencia. 

2. Coñecer cales son as condutas que perturban a convivencia, así como os tipos e 

medidas de corrección. 

3. Colaborar e asumir medidas de prevención e corrección das posibles condutas 

perturbadoras da convivencia. 



4. Asesorarse sobre como actuar adecuadamente ante un conflito ou para poder previr 

os mesmos. 

OBXECTIVOS PARA O PERSOAL NON DOCENTE 

1. Participar no desenvolvemento da convivencia no centro a través dos distintos 

organismos: Consello escolar e comisión de convivencia. 

2. Coñecer cales son as condutas que perturban a convivencia, e poñelas en 

coñecemento do equipo directivo. 

 

8.4 ACCIÓNS PREVISTAS 

 

A) MEDIDAS PARA REGULAR E RESOLVER CONFLITOS 

 

Partimos de que a mediación escolar é un método de resolución de conflitos, mediante 

a intervención dunha terceira persoa, con formación específica e imparcial, co obxecto 

de axudar ás partes a obter por elas mesmas un acordo satisfactorio. Nestes 

momentos, estase traballando para poñer en marcha un sistema de mediación, no que 

o alumnado teña un papel máis activo, para iso tense que formar a un equipo 

apropiado para poder levar a cabo a tarefa de maneira correcta, contando sempre co 

apoio do profesorado. 

OBXECTIVOS 

Os principais obxectivos da mediación escolar, segundo autores como Xesús 

Jares, son os seguintes: 

1.       Favorecer e estimular a comunicación, diálogo e consenso entre as partes en 

conflito. 

2.       Promever que ambas partes comprendan o conflicto de xeito global e non só 

dende a súa perspectiva individual. 

3.       Axudar a que ambas partes analicen as causas do conflicto, separando os 

intereses dos sentimentos. 

4.       Favorecer a conversión das diferenzas en formas creativas de resolución de 

conflicto. 

5.       Restablecer, sempre que sexa posible, as feridas emocionais que poidan existir 

entre as partes enfrontadas.  

A mediación parece estar especialmente indicada para conflictos coma: 

- Rumores, insultos, alcumes molestos, queixas, malentendidos… 

-Disputas e pelexas. 

-Amizades deterioradas. 

-Ameazas, presións ou encosdios. 

-Situacións vivenciadas como desagradables ou inxustas. 

-Problemas de relación entre membros adultos: profesores, familias, persoal non 

docente. 



As características e capacidades da persoa mediadora, segundo autores como José 

Antonio Sanmartín son as seguintes: 

• Capacidade de ser neutral: non tratar de favorecer a ninguna das partes. 

• Capacidade deser flexible nas súas ideas, non aferrándose absolutamente a 

ningún presuposto. 

• Capacidade de ser responsable: saber responder con seriedade e 

profesionalidade ás demandas do papel. 

• Capacidade de ser paciente, sendo quen de superar con facilidade o 

nerviosismo, a ansiedade ou a impaciencia, debendo aportar paciencia, 

serenidade, saber escoitar con interese, boas formas no trato ás persoas en 

conflito. 

• Capacidade de empatía, tratando de ver as cousas como cada unha das partes 

as ve, sendo quen de ponerse no seu lugar. 

• Capacidade para gardar todo o tratado en secreto, confidencialidade. 

• Capacidade de escoitar activamente, sabemdo sintetizar datos, reformulando a 

información recibida, refrictindo os sentimentos, mostrando que entende o que 

lle pasa ao que fala, adoptando unha postura física de aten ción. 

• Capacidade de absterse de xulgar, arbitrar e aconsellar. 

• Capacidade para saber encaixar os golpes ou ataques que poida recibir¨gardar 

a distancia e ter capacidade de encaixe, non inmutarse nin sentirse agredido. 

• Capacidade de ser respectuoso, admitindo o modo de ser, pensar, sentir e 

actuar dos outros, evitando impoñer os criterios propios e restectando a súa 

autonomia. 

• Capacidade de ser obxetivo, tratando de ver o problema dende o máximo de 

perspectivas posibles. 

• Capacidade de ser honrado e honesto. 

 

B)  AS MEDIDAS CORRECTORAS 

 Despois de insistir nas medidas de prevención que se desenvolven na aula e no 

centro tamén queremos tratar de dar resposta a conflitos de convivencia que 

sobrepasan o ámbito da prevención e entran no ámbito do tratamento ( medidas 

correctoras) 

O profesorado, titor/a e alumnado pactan as normas de clase. Do incumprimento das 

normas crease unha lista de medidas correctoras acordadas que cada profesor deberá 

executar co seu alumnado. 

Ante o estoupido dun conflito, sexa da natureza que sexa, non existe un procedemento 

único e invariable para ser aplicado con garantías de éxito absoluto. Sen embargo 

podemos ter en conta o que segue: 



* Empregar estratexias de desescalada dos conflitos: calmarse, manterse sereno, 

evitar o enfrontamento, sobre todo diante do grupo clase, non perder os papeis nin 

mostrar un enfado incontrolado. 

*Debemos impoñer unha autoridade asertiva, mediante estratexias coma: 

  - Apoiarse nas normas, nos dereitos dos demais, na tarefa… 

  - Emprazar ao alumno para falar con el fóra da aula. 

  - Deixarlle un respiro, un tempo para que se calme, centrando a atención noutra 

acción. 

  - Permitirlle que saia un tempo fóra da aula e que se incorpore cando estea máis 

calmado. 

  -  Ofrecerlle alternativas claras para que elixa como quere resolver o problema. 

  - En todo caso, terase moito coidado de non favorecer situación de “ti gañas, eu 

perdo”, xa que, do contrario, a súa saída de ton quedaría reforzada e tendería a 

perpetuarse no futuro. 

  - Ignorar, na medida do posible, os comportamentos disruptivos de pouca intensidade 

(efecto extinción), para non romper constantemente o ritmo da clase. 

- Existen moitas condutas que non poden ser ignoradas: agresións graves, insultos 

ofensivos e reiterados, continuos retos ás directrices do profesor, linguaxe sexista e/ou 

racista… 

- A outra cara desta medida consiste en presentarlle atención ao alumno disruptivo só 

cando se está portando ben. 

* Facer uso, sistemáticamente, dunha serie de rutinas concretas, á hora de reprender 

o comportamento disruptivo do alumnado: 

- Facer sempre referencia aos comportamentos, ás normas que se vulneran ou ao 

estado da situación, e nunca á persoa ou á personalidade do alumno/a. En lugar de 

“Xa estás facendo o vago e molestando”, é mellor dicir, por exemplo: “ Agora estamos 

en clase, tócanos facer o exercicio”. 

- Dirixir os comentarios correctores a algún alumno/a concreto, e non a todos á vez. 

- Emitir mensaxes curtas, claras, directas, con firmeza e tranquilidade. 

- Facer referencia á conduta actual que se quere corrixir e non recordar episodios 

anteriores ( “Xa estás coma o outro día”), nin realizar comparacións con outros 

compañeiros/as. 

- Se se optase polas medidas correctoras, presentalo coma unha consecuencia natural 

da conduta disruptiva (“A perda de tempo falando leva asociada a recuperación do 

mesmo no recreo”). 

- Empregar un ton de voz medio, unha postura relaxada, sen xestos ameazantes coma 

sinalar co dedo. 

* Empregar medidas de presión indirecta sobre os implicados/as: 

- Centrarse no líder do grupo para que exerza o seu poder sobre os demais. 

- Empregar a presión do grupo (“ Empezamos cando xxxxxx estea en silencio”) 



- Evitar, na medida do posible, o castigo colectivo dunha clase ou dun grupo. 

 

C) O TRABALLO COS PAIS E NAIS 

Somos conscientes de que todo o proceso formativo se sustenta nunha estreita 

colaboración entre escola e familia sen a que resulta difícil e en ocasións inútil o 

esforzo  educativo pola súa colaboracón para resolver os conflitos cos seus fillos. 

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. 

* Exercer a autoridade que lles corresponde no proceso de educación e formación dos 

seus fillos. 

* Cooperar co centro en casos de indisciplina, agresividade, etc. 

* Colaborar co centro no proceso de ensino aprendizaxe e de integración escolar. 

* Non desautorizar ao profesorado diante dos fillos. 

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

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

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

controlarse emocionalmente. 

* Impedir que os fillos accedan a contidos da TV, videoxogos ou Internet inadecuados 

á súa idade, ofrecéndolles alternativas. 

* Evitar a sobreprotección dos seus fillos. 

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

  

D) ACTIVIDADES DURANTE  O CURSO: 

 

1. Debate e discusión ao principio de curso sobre o Plan de Convivencia e as 

Normas de Convivencia cos pais e alumnos. 

- Responsable: Equipo Directivo, titores e orientadora. 

- Recursos: NOF e Normas de Convivencia. 

- Metodoloxía: Reunións informativas. 

 

2. Analizar en titoría a marcha da convivencia da clase unha vez ao trimestre e 

informar nas Xuntas de Avaliación. 

- Responsable: Equipo Directivo e titores. 

- Recursos: Diálogo, Normas de Convivencia. 

- Metodoloxía: Democrática e participativa. 

 

3. Asembleas de clase. Tratarase cando o titor o considere necesario, calquera 

aspecto que afecte as boas relacións e a convivencia do grupo. 

- Responsable: Titores, 



- Recursos: Diálogo e aplicación Normas de Convivencia. 

- Metodoloxía: Democrática, consensuada e participativa. 

 

4. Abordarase ao longo do curso calquera incidencia puntual que altere a 

Convivencia do centro co alumnado implicado e a súa familia, se procede. 

- Responsable: Equipo Directivo, titores e orientadora. 

- Recursos: Diálogo, aplicación Normas de Convivencia. 

 

5. Actividades de fomento dos valores democráticos: a tolerancia, igualdade, o 

respecto, o diálogo, a resolución de conflitos de forma pacífica e a non violencia etc.  

- Responsable: Titores e orientadora. 

- Recursos: Formación nas reunións de titoría e material concreto para a 

súa aplicación no aula. 

 

6. Participación do centro en programas e actividades que fomenten a 

Convivencia no centro e  con outros centros centro. (Semana cultural, día da paz, dia 

das letras galegas, marchas, entroido, etc). 

- Responsable: Equipo directivo, titores e orientadora. 

- Recursos: Desenvolvemento de actividades que destaquen a importancia das 

normas de convivencia no centro 

9. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN: 

1. Espazos e tempos. 

Espazos: Para a avaliación serán os empregados habitualmente para as reunións que 

teñen lugar non centro. 

Tempos: A avaliación será continua, tendo alo menos 3 momentos puntuais 

intermedios ao final de cada trimestre, para avaliar o desenvolvemento do plan ata ese 

momento, e realizar unha avaliación formativa, e facendo os axustes que procedan. 

2. Instrumentos. 

Para avaliar o Plan de convivencia tómanse como referente as actuacións marcadas. 

Cada unha delas debe ter persoas responsables individualmente, equipos, grupo 

formado para este fin… e uns prazos para facelo.  

 

PROPOSTAS DE MELLORA. 

  

 

 

Avaliado e aprobado polo Consello Escolar o día 30 de xxuño de 2016. 

Avaliado e aprobado polo Consello Escolar o día 30 de xuño de 2016. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


