
Imaxe baixo licenza CC: Philip Martin (web do autor)

Revisión: 2  30/06/18

http://www.phillipmartin.info/clipart/homepage.htm


Índice de contidos
1.- INTRODUCIÓN.............................................................................................................................1

1.1. A convivencia............................................................................................................................1
1.2. Finalidade do plan.....................................................................................................................1

2.- DIAGNÓSTICO DA CONVIVENCIA NO CENTRO...................................................................1
2.1. Características do entorno do centro.........................................................................................1

2.1.1. O espazo físico..................................................................................................................1
2.1.2. Contexto socio-xeográfico................................................................................................2
2.1.3. Alumnado, profesorado e persoal non docente.................................................................3
2.1.4. Outros membros da comunidade educativa......................................................................3

2.2. Estado da convivencia do centro..............................................................................................4
3.- OBXECTIVOS...............................................................................................................................5

3.1. Docentes....................................................................................................................................5
3.2. Alumnado..................................................................................................................................5
3.3. Familias.....................................................................................................................................5

4.- COMISIÓN DE CONVIVENCIA..................................................................................................5
4.1. Composición.............................................................................................................................5
4.2. Funcións....................................................................................................................................6
4.3. Plan de reunións........................................................................................................................7

5. LIÑAS DE ACTUACIÓN CON OUTRAS INSTITUCIÓNS E ESTAMENTOS..........................7
6.- ACTUACIÓNS...............................................................................................................................8

6.1. Normas fundamentais para a convivencia................................................................................8
6.2. Medidas para previr conflitos...................................................................................................8

6.2.1. Medidas para facilitar a participación e integración do alumnado...................................8
6.2.2. Actividades para favorecer a relación entre as familias e a escola...................................9
6.2.3. Actividades para a sensibilización fronte ó acoso e intimidación entre iguais...............10
6.2.4 Medidas organizativas de centro......................................................................................10
6.2.5. Medidas de Atención á Diversidade no Centro...............................................................11
6.2.6.- Plan de acción titorial (P.A.T.).......................................................................................11

6.3. Procedemento para a resolución de conflitos entre o alumnado de forma autónoma.............11
6.4. Compromiso de convivencia e Contrato.................................................................................12

6.4.1. O compromiso.................................................................................................................12
6.4.2 Contrato............................................................................................................................13

6.5. Protocolo de actuación en casos de condutas contrarias á convivencia de carácter grave: 
agresións e acoso...........................................................................................................................13

6.5.1. Condutas graves: agresións físicas ou psicolóxicas........................................................13
6.5.2. Acoso...............................................................................................................................15

INFORME DO CLAUSTRO.............................................................................................................20
RESOLUCIÓN DO CONSELLO ESCOLAR...................................................................................20



1.- INTRODUCIÓN

1.1. A convivencia.

“É fundamental que o tempo que transcorre o noso alumnado na escola durante a
súa nenez e  adolescencia,  sexa considerado por  eles,  como un tempo e  un espazo
valorizado, un tempo de crecemento, de creatividade, que favoreza a construción da súa
subxectividade. Para iso a escola debe xerar, facilitar e promover tempos e espazos para
que poida circular a palabra e non os silencios, o diálogo e a discusión e non a submisión
e  acatamento,  a  análise  e  a  reflexión  sobre  as  accións  impulsivas  e  as  actuacións
violentas”  (Norberto  Daniel  Ianni,  no  documento  “La  convivencia  escolar:  una  tarea
necesaria, posible y compleja”)

Con esta cita queremos resumir a intención deste documento. Queremos un Plan
de Convivencia práctico e útil que permita artellar os recursos e protocolos necesarios
para  contribuír  a  unha  relación  positiva  e  construtiva  entre  todos  os  membros  da
comunidade educativa. En consecuencia, é un documento sempre aberto ás achegas de
todos e todas, construído día a día. O fin último non é outro que conseguir que o noso
alumnado remate as etapas de infantil e primaria co convencemento e a sensación de ser
alguén estimado e respectado e coa formación e experiencias suficientes para asumir a
súa responsabilidade de contribuír a facer o mesmo cos demais.

1.2. Finalidade do plan.

Polo  tanto,  perseguimos  favorecer  propostas  que  axuden  a  conseguir  unha
formación  no  respecto  de  dereitos,  no  exercicio  da  tolerancia,  dentro  de  principios
democráticos de convivencia e mellorar a cohesión grupal e relacións internas.
Máis concretamente tratamos de:

• Fomentar  a  práctica  de valores  cívicos  e democráticos  (respecto  polas  demais
persoas,  polo  mobiliario  e  bens  comúns,  tolerancia,  solidariedade,  dereitos
humanos, medio natural, igualdade entre homes e mulleres ...) 

• Mellorar  o  clima  escolar  (habitabilidade  dos  espazos,  ambiente  ordenado  e
tranquilo, relacións dentro da aula ...). 

• Complementar os mecanismos e ferramentas dos que dispoñemos para atender á
diversidade.

2.- DIAGNÓSTICO DA CONVIVENCIA NO CENTRO

2.1. Características do entorno do centro.

   2.1.1. O espazo físico.

As instalacións do centro son moi antigas, concretamente datan de comezos dos
anos 70. Nunca se fixo unha remodelación importante das mesmas, só arranxos puntuais
a  cargo  do  Concello  de  Teo  como  responsable  do  seu  mantemento  e  da  Xefatura
Territorial que é o órgano responsable da Consellería para solucionar os problemas de
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funcionamento. Actualmente son moitas as demandas que a comunidade educativa ten
solicitadas para unha mellora estrutural  seria  do centro e que teñen unha vinculación
directa coa convivencia ao condicionar o funcionamento normal e os propios dereitos de
algúns alumnos e alumnas (o máis destacable é a imposibilidade de acceso ás plantas
superiores por persoas con dificultades de mobilidade).

Outra das dificultades que ofrecen as dependencias é o reducido tamaño das aulas
que  entorpece enormemente  a  práctica  educativa  con metodoloxías  dinámicas ó  non
permitir  agrupamentos flexibles. O propio feito de ter ventás en dúas das paredes da
maioría  das  aulas  limita  o  espazo  para  a  utilización  de  moitos  recursos  didácticos,
ademais de ser un problema para o aforro enerxético.

Destacar tamén que o aumento de matrícula dos últimos anos provoca, ademais de
aulas masificadas tanto en cantidade absoluta como relativa por metro cadrado, ter que
prescindir  de  espazos  de  traballo  do  profesorado,  como  a  sala  de  persoal  que
actualmente  está  habilitada  nun  despacho  demasiado  reducido  para  o  número  de
profesionais do centro.

O resto dos espazos (ver  documento das N.O.F. e do P.X.A.  que os definen e
regulan) son amplos e non manifestan problemas a maiores da súa antigüidade, polo que
en relación á convivencia non deberían presentar inconvenientes.

Destacar, pola súa importancia na vida do centro e nos servizos á comunidade que
o centro dispón de transporte e comedor escolares.

   2.1.2. Contexto socio-xeográfico.

    O CEIP da Ramallosa está situado no Concello de Teo. Escolariza alumnos/as
procedentes na súa maioría do medio rural onde se combina unha actividade agrícola e
gandeira  con outros  traballos,  principalmente  na cidade de Santiago nos sectores  da
construción e servizos. Nos últimos anos consolidouse un crecemento veciñal na zona de
influencia do colexio coa aparición de novas urbanizacións e vivendas próximas ó centro.
Este crecemento contribúe a incrementar ano tras ano a matrícula. Na mitade dos niveis
de primaria temos liña 3 (cando o centro está deseñado para liña 2), e contamos con
cinco aulas de educación infantil.

 Desde  fai  algúns  cursos  véñense  escolarizando  alumnos/as  procedentes  do
estranxeiro, na maioría dos casos coa escolarización xa iniciada noutros países, e de
adopcións internacionais. É tamén salientable a incorporación de familias de moi diversa
procedencia con destino temporal no Concello, relacionadas coa asistencia terapéutica ao
centro FOLTRA, que supón a matrícula de nenos e nenas familiares ou mesmo pacientes
do mesmo.

   En  canto  á  lingua,  maioritariamente  emprégase  o  galego  no  contorno  familiar,
aínda que unha pequena parte do alumnado, sobre todo procedente de urbanizacións
recentes e de distintos lugares do Estado, é castelán falante. Tamén é o galego a lingua
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habitualmente utilizada pola comunidade en xeral  nos distintos  ámbitos  sociais,  polas
distintas entidades asociativas e culturais e por parte do Concello.

   2.1.3. Alumnado, profesorado e persoal non docente.

O Concello de Teo está dividido en 13 parroquias e ten tres centros de educación
infantil e primaria, un C.R.A (centro rural agrupado) de infantil e primaria e un instituto de
educación secundaria.

A zona de influencia do ceip da Ramallosa abrangue as parroquias de: Cacheiras
(parcialmente,  repartida  co  ceip  dos  Tilos),  Luou  (parcialmente,  repartida  co  ceip  da
Igrexa-Calo),  Lucí,  Bamonde,  Oza,  Rarís,  Recesende,  Reis,  Teo  e  Vilariño.  Algunhas
destas parroquias teñen unitarias do C.R.A., polo que o alumnado incorpórase ó centro en
1º ou 3º de primaria, segundo a oferta educativa das mesmas.

A  media  de  matrícula  dos  últimos  anos  sitúase  ó  redor  dos  400  alumnos  e
alumnas, dos que aproximadamente un 75% utiliza os servizos de transporte e comedor.

O catálogo de postos de traballo da Consellería de Educación e O.U. establece 5
unidades de educación infantil e 15 de educación primaria. En total, o cadro de persoal do
centro está organizado do seguinte xeito:

Persoal docente:

• 32 mestras/es.
◦ 6 especialistas de educación infantil.
◦ 15 especialistas de educación primaria.
◦ 3 especialistas de lingua estranxeira (inglés)
◦ 2 especialistas de educación física.
◦ 1 especialista de educación musical.
◦ 2 especialistas de pedagoxía terapéutica.
◦ 1 especialista de audición e linguaxe.
◦ 1 profesora de relixión católica.
◦ 1 orientadora.

 Persoal non docente:

• 1 coidador.
• 1 conserxe.
• 1 cociñeira oficial 2ª .
• 2 auxiliares de cociña.

   2.1.4. Outros membros da comunidade educativa.

É de destacar o traballo da ANPA do centro que colabora activamente na vida do
centro.  Nos  últimos  anos  ven  desenvolvendo  actividades  complementarias  para  o
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alumnado  e  ofrecendo  apoio,  asesoramento  e  formación  ás  familias  da  comunidade
educativa.  Ademais  manteñen un contacto  fluído  e cordial  co  equipo directivo  para  a
colaboración mutua.

2.2. Estado da convivencia do centro.

Ó través das enquisas nas que ten participado o alumnado e as súas familias e
sobre  todo  da  experiencia  do  persoal  do  centro,  podemos  destacar  as  seguintes
conclusións:

O ambiente xeral do centro é, historicamente, moi  positivo.  Apenas  hai  conflitos
salientables e os que hai enmárcanse nun perfil  de conflitividade ocasional e de nivel
baixo en canto á súa gravidade e incidencia nas preocupacións individuais do alumnado e
as familias. O máis habitual consiste en:

• Problemas puntuais de disciplina (incumprimento de algunha norma).
• Condutas que entorpecen a dinámica das aulas (distraccións, ruídos...)
• Conflitos  ocasionais  relacionados  con  intereses  persoais  (enfrontamentos  polo

protagonismo nunha situación determinada, en situacións de lecer relacionadas co
deporte e/ou o xogo libre...)

• Bromas, roces e accións de presión sobre compañeiras/os (típicas da convivencia
prolongada nos mesmos espazos nestas idades).

Para a prevención destas situacións, e de todas as que se poidan producir, convén
poñer o foco de atención nos seguintes aspectos da vida cotiá do centro:

• Vixilancias e gardas.
• Normas de conduta na aula.
• Xogo libre nos patios.
• Protocolos de entradas e saídas.
• Normas no transporte escolar e control do mesmo.
• Normas do comedor escolar.
• Entradas e saídas no recinto e nos edificios do centro.
• Relación e comunicación coas familias.

É preciso, para garantir  un correcto funcionamento de todos os recursos (NOF,
Plan de Convivencia...)  manter unha estratexia permanente de atención e mellora dos
seguintes aspectos:

• Información e formación do profesorado de nova incorporación.
• Funcionamento en equipo do persoal docente e non docente do centro.
• Acción titorial para a ed. Infantil e ed. Primaria.
• A complicidade entre o traballo da escola e das familias para o desenvolvemento

dos nenos e as nenas.
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3.- OBXECTIVOS

Os obxectivos que tratamos de conseguir son os que deseguido se formulan en
relación cos docentes, alumnado e familias:

3.1. Docentes.

• Establecer procedementos que posibiliten a resolución de conflitos de forma non
violenta.

• Dotarnos de ferramentas para a detección, abordaxe e resolución de conflitos de
convivencia.

• Clarificar as vías de actuación que permitan resolver, derivar ou notificar posibles
situacións conflitivas e/ou de risco que se detecten.

• Coñecer as normas xerais de convivencia do centro e as medidas correctoras.

3.2. Alumnado.

• Sensibilizalo  sobre  o  seu  papel  para  recoñecer,  eludir  e  controlar/resolver  os
conflitos.

• Desenvolver  habilidades  persoais  de  auto-protección  e  habilidades  para  a
resolución de conflitos..

• Coñecer as normas xerais de convivencia do Centro e as medidas correctoras.

3.3. Familias.

• Sensibilizalas sobre a importancia de previr condutas violentas.
• Dotalas de ferramentas para detectar a implicación dos seus fillos/as en conflitos e

ofrecerlle pautas de actuación.
• Favorecer a reflexión sobre a importancia do estilo de interacción familiar.
• Fomentar  a  súa  colaboración  de  cara  á  detección  de  conflitos  en  diferentes

espazos.
• Coñecer os recursos existentes no entorno.
• Coñecer as normas xerais de convivencia do centro e as medidas correctoras.

4.- COMISIÓN DE CONVIVENCIA

4.1. Composición.

Segundo o Artigo 6.2 do Decreto 8/2015 (DOG 27/01/15),  na súa composición,
integrará  o  principio  de  igualdade  entre  mulleres  e  homes  de  todos  os  sectores  da
comunidade educativa. Estará composta polas persoas representantes do alumnado, do
profesorado, das familias e do persoal de administración e servizos, todas elas na mesma
proporción en que se encontran representadas no consello escolar do centro ou órgano
equivalente. Será presidida pola persoa titular da dirección do centro e unha das persoas

  Plan de convivencia                                              páx. 5                                                         CEIP da Ramallosa



integrantes  actuará  como  secretaria  ou  secretario,  quen  levantará  a  acta  das  súas
reunións.  O  nomeamento  das  persoas  integrantes  da  comisión  de  convivencia  nos
centros educativos corresponde ao director ou á directora por proposta dos colectivos
representados. Os seus membros poden coincidir cos do consello escolar, pero non teñen
que ser os mesmos necesariamente.

Ademais, no artigo 6.5 establece que, cando a comisión de convivencia o considere
oportuno, e co obxecto de que informen no ámbito das súas respectivas competencias,
poderá solicitar o asesoramento dos/ as profesionais do departamento de orientación que
interveñen  no  centro,  do  profesorado  titor  relacionado  co  tema  que  se  analice,  do
educador ou educadora social do concello onde estea o centro educativo ou doutros ou
doutras profesionais segundo a problemática de que se trate, así como das asociacións
do sector que poidan colaborar na mellora da convivencia.

Atendendo ó anteriormente exposto, neste centro queda composta por:

• O/A director/a do centro.
• O/A xefe/a de estudos.
• Tres representantes do profesorado.
• Tres representantes das familias (nais/pais).
• Un/unha representante da ANPA.
• Un/unha representante de administración e servizos.
• Un/Unha representante do concello.
• Orientador/a.

4.2. Funcións.

O Decreto 8/2015 no Artigo. 6.4 (DOG 27/01/15) establece como funcións:

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

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

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

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

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

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

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

4.3. Plan de reunións.

Segundo a normativa vixente desenvolveranse tres reunións de carácter ordinario,
a razón de unha por trimestre. Así mesmo a comisión terá capacidade para reunirse, a
petición de calquera dos seus integrantes, en calquera momento que o estime oportuno
para garantir o éxito da súa función como observatorio da convivencia.

5. LIÑAS DE ACTUACIÓN CON OUTRAS INSTITUCIÓNS E ESTAMENTOS.

Manterase sempre unha comunicación fluída coas familias e outras institucións do
entorno. Estas relacións susténtanse en:

• Reunións iniciais coas familias de cada grupo de alumnas/os.
• Entrevistas individuais coas familias.
• Difusión  de  información  sobre  hábitos,  conduta  e  mellora  dos  aspectos

relacionados coa convivencia.
• Reunións cos servizos pertinentes do concello.
• Reunións con profesionais externos que interveñan co alumnado do centro.
• Difusión do programa “Plan Director” e participación no mesmo co alumnado de 5º

e 6º de primaria.
• Coordinación e colaboración coa ANPA do centro.
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6.- ACTUACIÓNS

6.1. Normas fundamentais para a convivencia (extraídas das N.O.F.)

• Todo o alumnado deberá asistir diariamente a clase con puntualidade, ben aseado
e co material preciso.

• O alumnado deberá seguir as orientacións do profesorado.
• A relación entre os diferentes membros da comunidade educativa basearase no

respecto entre os mesmos.
• Ningún membro da comunidade educativa  pode ser  discriminado por  razón de

nacemento, raza, sexo ou calquera outra circunstancia.
• Debemos coidar e utilizar correctamente todo o mobiliario e instalacións do centro

e respectar as pertenzas dos outros membros da comunidade educativa.
• Ó longo do desenvolvemento da xornada escolar: evitaremos correr e dar voces

polos corredores e escaleiras e trataremos de facer as entradas e saídas sempre
cunha orde razoable.

• Non se debe permanecer nos corredores ou saír ós servizos nos cambios de clase
sen o permiso dun docente. 

• Fóra do horario lectivo, o alumnado non pode permanecer nos corredores nin nas
clases sen a debida autorización e sempre cunha persoa responsable. Nos recreos
non poden permanecer nas aulas sen un docente ó cargo.

• O profesorado de garda de recreo deberá atender as demandas e problemas que
poidan xurdir nos patios. Procuraremos que eses problemas queden solucionados
no patio para que se trasladen o mínimo ás posteriores clases.

• As normas de convivencia deben respectarse tanto en período lectivo coma nas
actividades complementarias e extra-escolares.

• Non está permitido o acceso ás aulas de persoas alleas ó centro durante a xornada
lectiva.

• Toda a comunidade educativa debe de respectar as normas, plans, procedementos
e protocolos existentes no centro.

Estas normas de carácter xeral, así como as medidas correctoras correspondentes,
concrétanse, amplíanse e compleméntanse coas demais nos diferentes apartados das
N.O.F.

6.2. Medidas para previr conflitos.

   6.2.1. Medidas para facilitar a participación e integración do alumnado.

a)  Acollida  de  alumnado  de  novo  ingreso:  por  un  lado,  seguirase  o  procedemento
establecido nas N.O.F. para o período de adaptación para alumnado de educación infantil.
Por outro lado, desenvolveranse actividades no contexto da Titoría no caso de que se
produzan incorporacións a un curso non previsto no Plan de adaptación de EI.
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b) Coñecemento por parte do alumnado das normas: especificación de dereitos e deberes
e correccións, no seu caso. Para este fin utilizaranse tempos dedicados á titoría.

c)  Accións dirixidas a incidir  na educación en valores e na mellora do entorno físico:
coidado e mantemento limpo dos espazos,  organización do xogo no patio  durante os
recreos (plan de patios), por exemplo.

d) Desenvolvemento do Plan de Acción Titorial. Accións e protocolos.

   6.2.2. Actividades para favorecer a relación entre as familias e a escola.

O  equipo  directivo,  o  profesorado  e  demais  persoal  do  centro  terá  sempre  a
máxima disposición para manter o contacto preciso coas familias para informarlles e para
facilitarlles a súa participación nas cuestións do seu interese.

Ademais a filosofía do equipo docente ven sendo a de promover a participación
familiar en todas as actividades que sexa posible (festa de final de ano, entroido, Letras
Galegas, fin de curso...).

Como queda recollido neste documento a relación e colaboración coa ANPA do
centro é permanente.

Teremos en conta o procedemento para garantir o coñecemento das normas do
centro, información sobre acoso e medidas básicas a adoptar.

a) Procedemento para que coñezan as normas do centro

Utilizaranse como canle de comunicación:

• As reunións iniciais e tamén outras periódicas.
• As entrevistas individuais.
• Folletos e notas informativas.
• Sesións formativas (en colaboración coa ANPA)
• Páxina “web” do centro.

b) Información sobre acoso/intimidación/abuso entre iguais e medidas.

Información proporcionada tanto en reunións grupais coma individuais, a través de
campañas organizadas polo centro ou por outras institucións... Pero tamén a través de
documentos que inclúan suxestións e indicacións como as que seguen:

• Se o seu neno ou a súa nena sufre acoso/abuso na escola, tratar de escoitalo/a
con calma para que explique o que está a ocorrer, sen recriminacións.

• Comunicarlle  á  dirección  do  centro  ou  ó  profesorado  para  que  poidan  adoptar
medidas.

• Se a resposta non é suficiente, contactar con outras instancias e buscar recursos
para intervir.
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• A  comprensión  na  casa  é  esencial  para  afrontar  os  feitos,  pero  non  a
sobreprotección. Do que se trata é de fomentar a confianza en si mesmo/a. 

• Se nos preocupa que o noso fillo ou filla sexa un agresor/a, é importante falalo para
valorar as súas relacións.

• Asumir a responsabilidade de coñecer se o noso fillo ou filla están molestando a
outros nenos ou nenas.

• Tratar de traballar e inculcar o respecto cara ós demais co noso fillo ou filla.
• Informar ó centro do que está a facer para posibilitar unha axuda coordinada entre

familia e escola.

   6.2.3. Actividades para a sensibilización fronte ó acoso e intimidación entre iguais.

Trataranse de forma sistematizada no contexto da titoría tarefas que incidan no
ámbito das habilidades sociais.

Tamén  desenvolveremos  no  centro,  de  xeito  colectivo,  e  nas  propias  aulas,
actividades con carácter máis puntual, mediante os documentos oportunos (día da Paz,
por exemplo)

   6.2.4 Medidas organizativas de centro.

Nas  N.O.F.  formulamos  procesos  relacionados  co  rexeitamento  de  condutas
discriminatorias,  educación  para  a  resolución  pacífica  de  conflitos,  coordinación  e
cooperación entre o profesorado, fomento de traballo cooperativo ... Ademais, nas N.O.F.
e/ou no P.X.A. incluímos, entre outras, medidas referidas a:

• Funcións  e  competencias  dos  diferentes  órganos,  equipos  e  profesionais  que
traballan no centro.

• Criterios de adscrición do profesorado.
• Criterios para a inclusión do alumnado nos grupos-clase.
• Criterios de uso dos distintos espazos.
• Dereitos e deberes dos distintos compoñentes da comunidade educativa.
• Organización de vixilancias, entradas e saídas, así como os cambios de clase.
• Canles de comunicación entre os diferentes órganos e profesionais que traballan

no centro.

Procedemento para informar sobre as normas do centro ós profesionais que se
incorporan de novo:

• Acollida por parte do xefe de estudos que informará e facilitará ó acceso a toda a
documentación  que  precise  e  amosará  as  dependencias.  Tamén  será  o
intermediario para o primeiro contacto coas compañeiras e compañeiros.

• Acollida pola/o coordinadora/or do equipo docente dos niveis correspondentes, que
axudará a situarse e coñecer os acordos e documentos propios do equipo.

• Acollida polo equipo docente dos niveis de traballo do novo membro do equipo.
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• Inclusión e presentación do sistema dixital  de comunicación (correo-e propio do
centro, calendario do centro, páxina web e aula virtual)

   6.2.5. Medidas de Atención á Diversidade no Centro.

No centro dispoñemos de Plan de atención á diversidade (P.A.D.) na que se recolle
tamén  a  atención  a  alumnado  procedente  do  estranxeiro,  que  combinado  co  P.X.A.
establecen, entre outros aspectos, os seguintes:

• Criterios para a distribución do alumnado.
• Actividades realizadas en colaboración  con diversas institucións (principalmente

con  distintos  departamentos  do  concello)  e  fundamentalmente  en  formato
obradoiro, que inciden en distintos ámbitos (autoestima, igualdade, saúde, ...).

• Colaboración  e  asesoramento  do  DO  naqueles  aspectos  que  se  lle  require,
ademais de ofrecendo suxestións de cara á intervención en titoría.

• Atención por parte do profesorado de PT e AL de alumnado con NEE.

   6.2.6.- Plan de acción titorial (P.A.T.)

No  P.A.T.  recóllense  accións  coas  que  se  pretende  promover  valores  de
convivencia, con referencias explícitas a:

• Coñecemento do alumnado en relación con diferentes ámbitos.
• Favorecer a integración do alumnado no grupo.
• Contribuír á formación do alumnado en relación con resolución de conflitos, toma

de decisións, así como coa tolerancia, respecto,....
• Promoción da participación das familias, asesorándoas e informándoas naquilo que

poden colaborar en relación cos seus fillos e fillas: autonomía, valores, normas...

6.3.  Procedemento  para  a  resolución  de  conflitos  entre  o  alumnado  de  forma
autónoma.

Recursos necesarios:

• Aula ou despacho que permita a suficiente privacidade da actuación.
• Pictograma simbolizando o protagonismo na fala (boca, por exemplo)
• Pictograma simbolizando a escoita activa (orella, por exemplo)

A intención desta estratexia é que o alumnado inmerso nun conflito de intereses
aprenda a solucionalos tratando de chegar a un compromiso.

a) Para poñer en práctica a estratexia teremos en consideración as seguintes puntos: 
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• A criterio  da  persoa  que  rexente  a  titoría,  buscarase  a  posibilidade  de  que  o
alumnado poida poñer en práctica o procedemento. Valoraremos se é conveniente
que o fagan no momento do conflito ou resulta unha mellor opción pospoñer a
posta en marcha da actuación.

• Deberemos ter en conta que as persoas implicadas acepten participar.
• Deberemos ter traballado co alumnado unha pauta para que a teñan interiorizada.
• Pode ser necesaria a presenza dunha persoa que observe. Esta persoa poderá ser

un adulto ou un neno ou nena.
• Quen fala ponse ó lado do debuxo da boca e quen escoita ó lado da orella.
• A  utilización  deste  procedemento  non  implica  que  non  se  apliquen  as

consecuencias que estean estipuladas para a falta cometida, se é o caso.

b) O alumnado implicado utilizará estes pasos:

Por quendas cada quen explica o seu punto de vista respectando unhas normas:

• Escoito á outra persoa sen interromper.
• Falo sen ofender nin insultar.
• Describo o que pasou.
• Expoño o motivo polo que respondín como o fixen.
• Digo o que quería conseguir.
• Digo o que conseguín.
• Explico como me sinto.

Propoñemos alternativas/solucións: 

• “Para solucionar esta situación, eu necesitaría...”
• Acordamos unha solución na que estean de acordo as dúas persoas en conflito. 
• A persoa que observa recolle por escrito o acordo.

c) No caso de que o conflito se produza no patio, proporáselles que traten de chegar a un
acordo de forma pacífica no propio patio.  Se non acadan un acordo, trasladarase ó/á
titor/a, que decidirá os pasos a seguir segundo as propostas deste documento.

6.4. Compromiso de convivencia e Contrato.

   6.4.1. O compromiso (Anexos III, IV, V e VI)

Irá dirixido a casos de alumnado:
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• Que habitualmente non acepta as normas na aula ou no centro.
• Con moitas faltas de asistencia que dificultan o seu desenvolvemento académico e

integración.
• Con problemas de atención e aprendizaxe que inflúan no seu comportamento.
• Que a familia colabora.

Con este instrumento poderemos tratar problemáticas relacionadas con:

• Asistencia ó colexio.
• Asistencia co material escolar preciso.
• Realización de tarefas na casa.
• Faltas de conduta.

Pasos para o seu desenvolvemento:

• O titor/a  subscribe o compromiso por  propia iniciativa,  por  suxestión do equipo
docente ou da familia.

• No Compromiso estableceranse os obxectivos, as medidas, as obrigas de cada
parte, as datas de revisión e de contacto coa familia, así como os procedementos
para  valorar  a  efectividade.  Informarase  ó  equipo  docente  dos  niveis
correspondentes e á xefatura de estudos.

• Cada mestre ou mestra valorará o comportamento durante a súa hora de clase,
podendo realizar observacións. 

   6.4.2 Contrato.

A súa finalidade é a mesma que o compromiso, pero para incidir en aspectos de
conduta graves e/ou sistemáticas e de faltas de responsabilidade. Precisa do compromiso
do neno ou nena, pero tamén da familia. Un exemplo móstrase no Anexo VII. 

6.5.  Protocolo  de  actuación  en  casos  de  condutas  contrarias  á  convivencia  de
carácter grave: agresións e acoso.

   6.5.1. Condutas graves: agresións físicas ou psicolóxicas.

Aplicarase o establecido tanto nas N.O.F. coma no P.A.D., sen prexuízo de que se
efectúe unha intervención sistematizada dirixida a mellorar a conduta.

Recurso necesario: AULA DE CONVIVENCIA

Para o desenvolvemento deste protocolo creamos a “Aula de Convivencia”, cuxo
funcionamento axustarase ás seguintes pautas: 
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a) Finalidade e destinatarios.

 A finalidade do protocolo é tratar de ordenar e complementar a intervención dirixida
a reconducir condutas graves contrarias ás normas de convivencia que se produzan nas
aulas e entorpezan seriamente ou impidan o desenvolvemento das clases e ao mesmo
tempo colaborar na súa eliminación e na instauración das alternativas máis adecuadas.

Empregamos o que poderiamos denominar un servizo específico de atención a
este tipo de alumnado, en momentos puntuais e en formato de “tempo fóra” .

b) Obxectivos.

• Complementar  as actuacións establecidas nas N.O.F. en relación con condutas
contrarias ás normas de convivencia.

• Conseguir que se estabilice o alumnado obxecto de atención.
• Facilitar a incorporación do alumnado á súa aula no menor tempo posible.
• Instaurar condutas acordes coas normas de convivencia do centro.

c) Profesionais responsables e espazos vinculados.

Este  servizo  desenvolverase  mediante  a  intervención  de  profesorado  de  garda
asignado en cada franxa horaria para este fin. Por este motivo, este profesorado debe
permanecer á disposición do xefe de estudos e/ou da dirección do centro durante a garda
se non ten unha encomenda previa. En total, este centro dispón de 32 docentes. Durante
as sesións lectivas hai  unha media de 5 profesionais de garda que se ocuparán das
substitucións e da propia aula de convivencia. De ser necesario, participarán tamén a
xefatura de estudos e a xefatura do departamento de orientación.

Non  dispoñemos  dun  espazo  que  poidamos  destinar  con  carácter  fixo  a  esta
actuación (e cremos que en educación infantil  e primaria tampouco é imprescindible).
Faremos, pois,  uso do espazo que estea libre e facilite a intervención no momento en que
sexa preciso. Se é preciso utilizaremos a aula de apoio ou os despachos de orientación e
do equipo directivo, nesta orden de prioridade.

c) Procedemento de actuación.

• Ó informar das normas de clase ó alumnado, explicámoslle que en determinados
casos (cando se produzan condutas gravemente prexudiciais para a convivencia
que  comporten  un  obstáculo  para  o  desenvolvemento  da  clase),  poderán  ser
enviados xunto a outro/a docente ata que se tranquilicen.

• Ante unha situación na que un neno ou nena presente un episodio de conduta
grave contra as normas de convivencia, a/o profesional que estea impartindo clase
comunicarallo  ó  xefe  de  estudos  inmediatamente  para  que  designe,  dentro  do
persoal de garda, a persoa que asumirá a intervención. 
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d) Metodoloxía.

A/o profesora/or que recibe o neno ou nena, cinguirase a:

• Pedirlle  que  se  acomode,  para  conseguir  un  estado  o  máis  tranquilo  posible.
Explícaselle que saíu da aula debido ó seu comportamento e que poderá volver a
clase cando se tranquilice. Non intervimos máis ca nena ou neno, simplemente a/o
acompañamos tratando de tranquilizala/o.

• Esperar que se calme. No caso de que as circunstancias o requiran, dirixirase á
alumna/o unicamente para lembrarlle o motivo e o fin para o que está.

• Unha vez estabilizada a situación, lembrarlle que en pouco tempo poderá ir á súa
aula, pero se persiste na conduta inadecuada retornará á aula de convivencia.

• Valorará a posibilidade de permitirlle o retorno á súa aula segundo a evolución do
estado anímico da/o nena/o.

• Se  a  situación  é  complexa  e  non  é  quen  de  relaxar  a  situación  solicitará  a
intervención da/o orientadora/or.

• No caso de que durante unha intervención deste tipo se produza un cambio no
horario que implique tamén un cambio da/o profesional responsable na actuación,
a/o xefa/e de estudos, ou se é o caso a/o orientadora/or valorarán se é preferible
manter no seguinte tramo horario á mesma persoa ou se é viable o seu relevo.
Sempre é prioritario o traballo de cada profesional no seu horario, polo que se é
complexa a situación a/o orientadora/or asumirá o relevo da/o profesora/or.

Esta actuación non obsta para que se apliquen medidas correctoras doutra índole.

   6.5.2. Acoso.

Cando se presente unha situación na que exista a posibilidade de que se estea a producir
unha conduta de acoso, seguiremos os seguintes pasos:

1.- Identificación, comunicación e denuncia da situación (Anexo VIII).

Calquera membro da comunidade educativa que teña coñecemento ou sospeita
dunha situación de acoso ten a obriga de poñelo en coñecemento dun mestre ou mestra,
titor/a,  da  persoa  responsable  do  Equipo  Directivo,  segundo  o  caso  e  o  membro  da
comunidade  que  teña  coñecemento  da  situación.  En  calquera  caso,  quen  reciba  a
información  sempre  a  poñerá  en  coñecemento  da  Dirección  ou  dalgunha  persoa  do
equipo directivo.

2.- Actuacións inmediatas.

Despois da comunicación, reunirase o Equipo Directivo, titor ou titora e a persoa
responsable de orientación para analizar e valorar a intervención necesaria.
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3.- Medidas de urxencia e recollida de información.

Adoptaranse as medidas de urxencia que se requiran para evitar o acoso e sobre
todo protexer á vítima do mesmo:

a) Medidas que garantan a inmediata seguridade, así como medidas de apoio e axuda:

• Vixilancia  de  espazos  de  risco,  solicitar  axuda  de  compañeiros,  entrevista  coa
vítima por parte da persoa que ofreza maior confianza, con cautela e de forma
confidencial, para obter información dos feitos, transmitirlle apoio...

b) Medidas co alumnado agresor unha vez confirmado o abuso/intimidación. 

• Deixar claro que non se vai permitir e que haberá sanción, se é o caso. Tamén
servirá para analizar as repercusións na vítima e posibles causas que provocan a
súa  forma de  comportarse.  Incluirá  ,  ademais,  un  ofrecemento  de  axuda  para
cambiar (compromiso, contrato ... ou, se é o caso, pedirlle que suxira alternativas).

Adoptadas  as  medidas  de  urxencia,  o  equipo  directivo  complementará  a
información sobre o feito das seguintes fontes (Anexos IX e X):

• Información existente sobre o alumnado afectado.
• Observación sistemática dos indicadores sinalados: en espazos comúns, na aula,

actividades extra-escolares e complementarias...
• A dirección  poderá  solicitaralle  ó  departamento  de Orientación  que  complete  a

información  en  colaboración  co  titor  ou  titora.  Para  isto,  efectuarase  unha
observación  do  alumnado  afectado,  contrastando  os  datos  coas  opinións  de
compañeiros  e  compañeiras,  ademais  da  facilitada  polo  alumnado  afectado  e
mediante entrevistas coas familias.

Durante o proceso debe terse en conta que é preciso:

• Garantir a protección dos menores.
• Preservar a súa intimidade e a das familias.
• Actuar de forma inmediata.
• Tratar de crear un clima de confianza entre os menores.
• Recoller todo tipo de probas e indicadores.

Recollida toda a información, o equipo directivo elaborará un informe cos datos
obtidos contrastando a información achegada polas diferentes fontes (Anexo XI-a e XI-b ).

4.- Traslado á familia.

A titora/or e a persoa responsable de orientación, previo coñecemento do equipo
directivo, mediante entrevista, poñerá o caso en coñecemento das familias do alumnado
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implicado, achegando información sobre a situación e sobre as medidas que se estean
adoptando.

5.- Información ó resto dos profesionais que atenden ó alumnado acosado.

• A dirección  informará  da  situación  ó  equipo  docente  implicado.  Se  se  estima
oportuno, tamén se lle comunicará ó resto do persoal  do centro e a instancias
externas.

6.- Aplicación de medidas disciplinarias.

• Recollida e contrastada a información, a dirección adoptará co alumno ou alumna
agresor as medidas establecidas a tal efecto nas N.O.F.

7.- Comunicación á Inspección Educativa e á Xefatura Territorial, se a gravidade o require.

• A dirección  remitiralle  igualmente  o  informe  ó  Servizo  de  Inspección  cando  a
situación o requira, logo dunha comunicación inmediata se a situación é grave.

8.- Elaboración dun plan de actuación por parte da Dirección.

• Será elaborado en colaboración cos servizos da Consellería pertinentes para cada
caso concreto, definindo as medidas a aplicar no centro, na aula afectada e as
medidas co alumnado en conflito, que garantan o tratamento individualizado tanto
da vítima coma  das/os agresoras/as e do alumnado achegado que convive ou
conviviu coa situación conflitiva. Todo isto,  sen prexuízo de que se apliquen as
medidas correctivas recollidas nas N.O.F.

Os obxectivos deste plan serían:

• Impedir que continúe o abuso.
• Determinar as responsabilidades do alumnado, das familias e do persoal do centro

nas accións previstas.
• Organizar os recursos.
• Temporizar as medidas.
• Planificar a avaliación do plan.

O plan recollería:

• Actuacións co alumnado acosado: de apoio e protección, derivación e seguimento
a servizos sociais,  se procede...  así  como traballo relativo a habilidades socias
(asertividade...).

• Actuacións co alumnado agresor: aplicación das medidas establecidas nas N.O.F e
no  Plan  de  Convivencia,  programas  de  modificación  de  conduta,  compromiso,
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contrato,  axuda persoal,  derivación e seguimento nos Servizos Sociais,  se fose
preciso.

• Actuacións co alumnado que conviviu coa situación: actividades de sensibilización,
programa de habilidades sociais, mediación...

• Actuacións coas familias: orientacións sobre como axudar a fillos e fillas vítimas ou
agresores,  comunicación  sobre  o  apoio  ó  proceso  educativo,  sobre  apoios
externos...

• Actuacións co profesorado e co persoal non docente: orientacións sobre o manexo
na aula, sobre indicadores de detección e intervención, programas de mediación...

Seguimento do Plan: 

• Establecer tempos de reunións de profesionais implicados, familias e institucións
externas, se é o caso.

A avaliación do Plan: 

• A través  de  reunións  dos  profesionais,  cuestionarios  apropiados,  entrevistas  e
observación dos indicadores utilizados para determinar o acoso/abuso.

Responsables das diferentes actuacións:

• A dirección  responsabilizarase  de  que  se  leven  a  cabo  as  medidas  previstas
informando  ó  Consello  Escolar,  á  Comisión  de  Convivencia,  ás  familias  e  á
inspección  do  grao  de  cumprimento  das  mesmas  e  da  situación  escolar  do
alumnado.

10.- Comunicación ás familias.

• Proporcionándolle información confidencial sobre as medidas adoptadas.

7.- Difusión, seguimento e avaliación do plan.

O plan de convivencia compleméntase cos seguintes documentos:

• Proxecto Educativo do Centro (P.E.C)
• Plan de Acción Titorial (P.A.T.)
• Plan de atención á diversidade (P.A.D.)
• Normas de Organización e Funcionamento (N.O.F.)
• Regulamento do comedor escolar.
• Plan Xeral Anual (P.X.A.)
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A comisión de convivencia valorará o cumprimento con carácter xeral das medidas
que  se  adopten  nunha  reunión  anual  e  mediante  aquelas  outras  reunións  que  se
considere necesario ó longo do curso, no relativo a medidas concretas adoptadas.

Proporcionaráselle información ás familias do alumnado afectado en base ós datos
que se recopilen sobre o resultado das medidas que se desenvolvan en cada caso. Para
este  fin,  utilizaranse  entrevistas  convocadas  pola  dirección  e  nas  que  participarán,
ademais, a persoa responsable da titoría e de orientación.

Igualmente, proporcionaráselle información a través da Comisión de Convivencia ó
resto da comunidade educativa sobre o Plan de Convivencia e sobre aqueles aspectos
relacionados co mesmo que se estime preciso.

Finalmente, tamén a través da Comisión de Convivencia, recolleranse propostas
relativas a melloras que se puideran introducir no plan.
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INFORME DO CLAUSTRO

O documento do PLAN DE CONVIVENCIA do centro foi  presentado e informado polo
Claustro de  Profesores  en sesión  ordinaria  celebrada o día......................................  de
2.017.

RESOLUCIÓN DO CONSELLO ESCOLAR

En reunión ordinaria do Consello Escolar do Centro, celebrada o día ....  de ........... de
2.017, foi aprobado o PLAN DE CONVIVENCIA deste  centro  e que figura nas páxinas
anteriores a esta certificación.

En Teo, a ... de .......................... de 2.017

                             Selo do centro:

O Xefe de Estudos O Director O Secretario

Asdo: Benxamín Salgado Gómez Asdo: José M. Ferreirós Piñeiro Asdo: Celso Fernández Arias
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