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1. CENTRO DOCENTE. CARACTERÍSTICAS E ENTORNO 

 

Remitímonos  ó PEC no que aparece un amplo estudo  do Centro e do noso 

entorno. Queremos destacar dúas características que teñen repercusión neste plan de 

convivencia: 

1.- O elevado número de alumnado que temos no Centro. Inicialmente as 

instalacións e o catálogo de profesorado están deseñados para un Centro de liña dúas. 

No curso 2015/16 debido á presión demográfica do entorno no que estamos situados, 

continuamos con liña tres na maioría dos niveis, a pesares de que existen centros no 

Concello con prazas vacantes. A comunidade educativa a través dos seus órganos, 

claustro e consello escolar, está a manifestar o desacordo coa administración, porque 

non toma as medidas necesarias para evitar esta masificación no Centro. 

2.- Unido a isto temos un número cada vez máis alto de alumnado con 

necesidades  específicas de atención educativa, pero non temos persoal suficiente para 

poder atendelo. 

 

 

2. DIAGNOSE DA CONVIVENCIA NO CENTRO  

 

   Entendemos por convivencia  a  arte de vivir en paz e harmonía coas persoas e o 

medio que nos rodea. A convivencia baséase no exercicio da liberdade, da 

responsabilidade e do respecto á diferenza e á capacidade dos integrantes do noso 

Centro de ensino para elixir a conduta axeitada e, en caso contrario responder das 

consecuencias  das nosas accións. 

Para iso o noso Centro dótase de normas operativas claras e acordos precisos 

que permitan o exercicio dunha convivencia que contribúa ao desenvolvemento integral 

dos membros da nosa comunidade escolar. Con esas normas todos os integrantes do 

Centro deberemos ser capaces de identificar, recoñecer e superar os nosos erros e 

limitacións. 

O noso Centro, no seu proceso de ensino- aprendizaxe, desenvolverá valores 

privilexiando entre eles o esforzo, a creatividade, a lealdade, a xenerosidade, a 

autenticidade, a responsabilidade persoal e o diálogo.  

A comunidade educativa debe actuar con flexibilidade, moderación e criterio, 

tendo en conta  as diferenzas individuais do alumnado e, que as  medidas correctoras 
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que se apliquen, se perciban coma xustas, necesarias, sentidas, comprendidas e 

aceptadas para  que así se convertan en motivación para un cambio positivo. 

Na actualidade o clima de convivencia no Centro é bo. Os resultados dos 

cuestionarios que, dende a Administración educativa (no marco da Estratexia galega de 

Convivencia Escolar 2015-2020), se elaboraron e administraron para a recollida de datos 

en todos os sectores da comunidade educativa (familias, alumnado, profesorado, 

persoal non docente e dirección),  amosan que  a visión xeral que se ten da convivencia 

no Centro, é construtiva e positiva.  Non se observan problemas serios entre o 

alumnado. Aparecen algúns conflitos esporádicos que se resolven fundamentalmente a 

nivel de titoría, mediante o  diálogo ou de medidas correctoras de carácter menor. 

En algún caso os conflitos chegan ó equipo directivo que aplica os protocolos de 

actuación que temos acordados nas normas de convivencia. 

Cando se considere oportuno farase unha revisión para comprobar posibles 

variacións en canto ao diagnóstico do clima de convivencia do Centro. Poden utilizarse 

as enquisas que figuran no ANEXO 1 (ou outras que se consideren máis axeitadas nese 

momento). 

 

3. OBXECTIVOS QUE PRETENDEMOS ACADAR CO DESENVOLVEMENTO DO 

PLAN 

 

A. OBXECTIVOS XERAIS 

 

 Mellorar a convivencia entre todos os membros da comunidade educativa. 

 Promover a relación de igualdade entre nenos e nenas. 

 Previr comportamentos disruptivos e de acoso.  

 Atender a diversidade.   

 Implicar aos distintos sectores da comunidade educativa. 

 Promover os dereitos e deberes dos membros da comunidade educativa. 

 Procurar a autoestima persoal e profesional de todos os sectores da comunidade 

educativa. 

 Desenvolver as normas e procedementos de resolución de conflitos. 

 Realizar o seguimento e avaliación do Plan de Convivencia. 
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B. OBXECTIVOS ESPECÍFICOS 

 

 O uso do diálogo, dado que o alumnado ten os seus propios puntos de 

      vista que enriquecen o proceso educativo e que deben ser, polo menos, 

      escoitados e contrastados. 

 A posta en práctica da aprendizaxe cooperativa, fronte á competitiva 

      e á individualista. 

 A xestión alternativa de problemas, para o que é preciso crear o clima, definir e 

discutir o problema, explorar solucións alternativas... 

 A afirmación da dignidade das persoas, favorecendo a súa autoestima e a 

autoconfianza. 

 O establecemento de normas no marco dunha democracia participativa, 

escoitando as opinións dos alumnos e das alumnas naqueles puntos que lles 

atinxen. 

 O afrontamento positivo do conflito, tomándoo coma unha oportunidade para 

educar e para conseguir que os alumnos e as alumnas melloren as súas 

capacidades persoais e sociais. 

 A implicación das partes na xestión do conflito, coma o mellor  camiño para 

resolvelo realmente. 

 O rexeitamento da exclusión, o medo, as ameazas, a submisión, a ridiculización 

ou a humillación. 

 O respecto a un mesmo, aos demais e ao contorno. 
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4. ACCIÓNS PREVISTAS PARA FAVORECER A CONVIVENCIA 

 

Contemplamos as intervencións e programas coa implicación de toda a comunidade 

educativa, con coherencia e compromiso. 

A. A nivel de centro 

B. A nivel de aula 

C. A nivel de familias 

D. A nivel de profesorado 

E. Outras medidas 

 

A. A nivel de centro 

 

OBXECTIVOS 

Marcar un estilo de facer as cousas. Un “aire” que se perciba nas relacións 

entre os membros da comunidade educativa. Unhas formas de actuar nas 

que dominen  o respecto á diferenza, a tolerancia e a cortesía 

a) Ser un centro de “acollida” cálido e cercano para as familias, o 

profesorado  e  o alumnado.  

b) Queremos un centro no que os momentos de ocio e recreo  estean 

libres de conflitos.  

c) Propoñemos un Centro no que o coidado do medio ambiente  estea 

integrado na convivencia diaria.  

d) Propoñemos un Centro no que funcione a coherencia entre  todos os    

que somos parte activa na  educación. 

 

RESPONSABLES: 

Equipo directivo 

DESTINATARIOS: 

Profesorado 
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Claustro de profesores 

Persoal non docente 

Alumnado 

Alumnado 

Familias 

ACCIÓNS 

 Día da paz. 

 Somos diferentes, somos iguais. 

 Mala educación Cero”. 

 Un plan de acollida do profesorado novo ou substituto. ANEXO 2 

Un plan de acollida para as familias de alumnos e alumnas que 

acceden por primeira vez ó Centro. ANEXO 3 

Un plan de acollida para o alumnado que chega novo  ou procedente do 

estranxeiro. ANEXOS 4 e 5 

 Recunchos do diálogo. 

Quiosco dos xogos cooperativos. 

Equipo de xogos de aula. 

Patrullas de xogos populares. 

Recreos sen aparellos. 

 Creación das BRIGADAS VERDES que, en colaboración co equipo de 

medio ambiente, son as encargadas de  coordinar as diferentes 

actuacións que se propoñan: coidado e limpeza dos patios, plantación 

de especies decorativas no interior e no exterior do centro, campañas 

de reciclado… 

 Elaboración  dunhas normas comúns adaptadas a cada ciclo ou nivel.  
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B. A nivel de aula 

 

OBXECTIVOS 

a) Fomentar o sentido de pertenza a un grupo de amigos e de 

compañeiros para traballar e convivir. 

b) Buscar un equilibrio nas relacións. Relacións sociais máis positivas e 

máis ricas. 

c) Respectar e usar a cortesía nas formas de comunicación. 

d) Respectar as normas consensuadas por todos. 

e) Crear un clima de traballo que proporcione benestar. 

f) Respectar a diferenza. 

g) Crear unha actitude positiva e construtiva cara os compañeiros. 

h) Buscar unha actitude positiva ante o profesor, de respecto e confianza. 

i) Fomentar  boa comunicación entre profesor e alumnado, a escoita 

activa e a mellora nas relación interpersoais. 

j) Resolver os conflitos de xeito interno, mediante o diálogo e a reflexión, 

co obxectivo de modificar as condutas disruptivas e que non  teñan que 

chegar a outras instancias. Ser quen de autorregularse. Utilizar a 

intelixencia emocional. 

RESPONSABLES: 

Profesorado titor 

D. O. 

DESTINATARIOS: 

Alumnado 

 

ACCIÓNS 

 O sociograma. Cuestionarios do clima social no aula. CES. Modelo Dafo 
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de análise de datos. (*) 

 Asemblea de aula. (*) 

 Elección de responsables de tarefas.  

 Elección de delegados de curso.  

 Proxectos de traballo comúns: crear un corto de video, representación 

dunha  obra de teatro…  

 Traballos cooperativos.  

 Coidado e responsabilidade do espazo e os materiais propios e 

comunitarios.  

 Planificación, por parte do grupo, dunha actividade complementaria: 

excursión,  formación dun equipo de algún deporte…  

 Participación nunha tarefa de centro segundo calendario: coidado das 

plantas, recollida do papel reciclado, limpeza de patios…  

 Elaboración de normas de aula. (*) 

 Programas de relaxación.  

 Programas de habilidades sociais.  

 Programas de intelixencia emocional.  

 Estratexias de resolución de conflitos dentro do grupo. Comunicación. 

Escoita activa.  (*) 

(*) No disco duro en rede (ao que se pode acceder nos ordenadores do 

colexio) haberá un BANCO DE RECURSOS na carpeta de Convivencia, onde 

encontraremos guías  para poñer en práctica todas estas actividades e 

programas. Poderán incorporarse a este Banco de Recursos outras propostas 

que se consideren de interese.  

 



CEIP Ramón Mª del Valle Inclán 10             Plan de Convivencia 

C. A nivel de familias 

 

OBXECTIVOS 

a) Establecer boas relacións e comunicacións claras para poder afrontar 

proxectos comúns.  

RESPONSABLES: 

Claustro de profesores 

Familias 

DESTINATARIOS: 

Profesorado 

Alumnado 

Familias 

ACCIÓNS 

• Escola de pais e nais. 

• As entrevistas. 

• Resolución de conflitos. Técnicas de comunicación e escoita . 

• Canles de comunicación: páxina Web, circulares, blogs, notificacións… 

• Promover, ao longo do curso,   algunha actividade (lúdica e/ou 

educativa) na que colaboren alumnado- familias- profesorado. 

 

 

D. A nivel de profesorado 

 

 

OBXECTIVOS 

a) Ampliar a formación pola necesidade  de novas ferramentas para 

afrontar novos retos.  
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RESPONSABLES: 

Equipo directivo 

Claustro de profesores 

DESTINATARIOS: 

Profesorado 

 

ACCIÓNS 

Actividades de formación centradas en: 

• Educación Emocional 

• Comunicación efectiva. PNL 

• Psicoloxía positiva. As fortalezas . A felicidade. A asertividade. 

• Resolución de conflitos. 

 

 

 

E. Outras medidas  

OBXECTIVOS 

a) Mellorar a integración no centro docente do alumnado que incorre 

reiteradamente en condutas disruptivas. 

b) Favorecer actitudes responsables e condutas positivas para a 

convivencia no alumnado  que, como consecuencia da imposición de 

medidas correctoras, estea temporalmente privado do seu dereito de 

asistencia á aula.  

RESPONSABLES: 

D.O. 

 D. O./ Profesorado titor  

Dirección/ X. E./ Profesorado 

DESTINATARIOS: 

Alumnado con condutas disruptivas 

Alumnado apartado da aula por 

medidas correctoras 
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ACCIÓNS 

• Elaboración e desenvolvemento dun programa de habilidades e 

competencias sociais para o alumnado que presenta reiteradamente 

condutas disruptivas e que complementará as medidas correctoras que 

se lle impoñan. Será competencia do D.O. 

• Utilización  da aula de convivencia inclusiva nos seguintes termos: 

- a localización e material para o funcionamento desta aula serán 

designados ao inicio do curso escolar, en función dos espazos dispoñibles. 

- será atendida preferentemente polo profesorado de garda e contará coa 

colaboración do departamento de orientación. 

- durante o tempo que o alumnado permaneza nesta aula realizará, entre 

outras, as actividades propostas polo D.O. encamiñadas a favorecer un 

proceso de reflexión sobre a súa conduta. 

- o órgano competente para resolver que un alumno/a sexa atendido/a na 

aula de convivencia é a dirección do centro, previa audiencia aos pais, 

nais, titores ou titoras.  

- seguiranse os criterios pedagóxicos establecidos pola comisión de 

coordinación pedagóxica, recollidos nas normas de organización e 

funcionamento do centro.  
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5. MEDIDAS DE TRATAMENTO DOS CONFLICTOS. PROTOCOLOS E 

ACTUACIÓNS. 

 

A. Protocolo de actuación ante unha queixa ou conflito. 

 

Ademais das accións incluídas no punto anterior, encamiñadas a mellorar a convivencia 

escolar, no caso de queixas por parte dalgún membro da comunidade educativa o 

protocolo que recomendamos aplicar é o seguinte: 

 

PROCEDEMENTO DESEXABLE A NIVEL INTERNO (ALUMNADO, PROFESORADO) 

 

      Debe dirixirse a   

 

 

 

Se non da resultado   

 

Se non da resultado        

 

PROCEDEMENTO DESEXABLE CANDO INTERVEÑEN AS FAMILIAS 

 

      Debe dirixirse a   

 

 

 

Se non da resultado   

 

Se non da resultado   

 

En última instancia       

 

 

Cando unha queixa ou conflito chega a unha instancia distinta á persoa directamente 

implicada: 

Profesor/a 

Alumno/a 

Persoa directamente 

implicada 

Titor/a 

Dirección 

Pai/ Nai/ 

Titor/a  legal 
Profesor/a e/ou titor/a 

Titor/a 

Dirección 

Inspección educativa 
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1) Indicar o procedemento desexable e animar a que o utilicen. 

2) Se iso non resolve o problema, recoller información sen emitir xuízos de valor nin 

compromisos. 

3) Falar coa persoa directamente implicada para valorar posibles saídas: 

- Encontro a tres bandas. 

- Resposta escrita, valorando quen a debe facer. 

- Convocatoria dos órganos colexiados oportunos (Consello Escolar, 

Comisión de Convivencia, Claustro de profesorado...). 

- Apertura expediente informativo.   . 

 

No caso de aquel  alumnado que presenta alteracións condutuais que dificultan a 

convivencia seguirase o establecido no NOF delimitando en primeiro lugar o carácter da 

incidencia e quen debe intervir  en cada caso. 

 

 
B. Protocolo para a prevención, detección e tratamento das situacións de 

acoso escolar. 

 

É imprescindible diferenciar claramente os casos de verdadeiro acoso escolar  doutro 

tipo de manifestacións violentas (sen continuidade no tempo, sen inferioridade dalgunha 

das persoas participantes...). As situacións de acoso veñen definidas pola coincidencia 

simultánea de: 

-  Evidente intención de facer dano. 

-  Condutas agresivas reiteradas. 

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

Non debemos esquecer tampouco que calquera membro da comunidade educativa ten a 

obriga de poñer en coñecemento do equipo directivo do centro a posible existencia de 

indicios razoables dunha situación desta índole. 

 

Estratexias de prevención  

Consideramos que todas as actuacións  encamiñadas a mellorar e favorecer a 

convivencia no Centro (expostas no punto 4 deste documento) son medidas de 
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prevención da violencia escolar e, por extensión, do acoso escolar. Incluímos aquí 

outras estratexias organizativas e de prevención máis directamente relacionadas co 

tema do acoso, e que tamén contribuirán a mellorar o clima xeral do centro: 

 

Estas estratexias de prevención incluiranse tamén  nas  normas de organización e 

funcionamento (NOF). 

 

-A nivel de centro 

• Promover a participación na elaboración e revisión dos documentos do centro, 

destacando os valores e normas que pretenden desenvolver actitudes prosociais 

de igualdade, respecto e diálogo, fomentando o consenso na toma de decisións. 

• Potenciar o funcionamento da comisión de convivencia do centro. 

• Estilo de dirección que favoreza a participación e a comunicación dos problemas 

(liderado). 

• Solicitar o apoio e o asesoramento do orientador ante os indicios ou situacións 

que poden derivar en posible acoso. 

• Reunións periódicas dos titores por niveis co obxecto de deseñar accións 

conxuntas para a mellora da convivencia no centro. Adoptar estratexias 

organizativas que posibiliten a implicación de todo o profesorado nos labores 

titoriais. 

• Garantir que todos os membros da comunidade educativa coñezan os seus 

dereitos e deberes. 

• Organización do centro respectuosa coa diversidade e aceptación desta como un 

valor positivo, fomentando a inclusión. 

• Rexistro dos conflitos que se producen no centro co fin de ter unha visión global e 

introducir as modificacións necesarias na regulación da convivencia do centro. 

• Divulgar entre o profesorado, alumnado e familias orientacións básicas sobre o 

acoso e a súa prevención. 

• Utilizar sesións de titoría e xuntas de avaliación para detectar posibles situacións 

de acoso e/ou ciberacoso, analizando tamén os casos de absentismo escolar. 

• Protocolos de información ante unha situación de acoso. 

• Establecer canles para a denuncia de situacións de acoso con garantía de 

confidencialidade: caixa de reclamacións, queixas e suxestións, taboleiro de 

denuncias e queixas vía telemática, correo electrónico de solicitude de axuda... 
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• Vixilancia en zonas comúns: aseos, corredores, recreos, entradas e saídas...  

• Mellorar as zonas de ocio, organizar grupos de xogo... 

• Introdución de estratexias específicas de desenvolvemento emocional, 

habilidades sociais e axuda persoal. 

• Aplicar medidas de seguridade nos equipos informáticos escolares (controlar o 

software instalado, as contas de usuario, o almacenamento de documentos, quen 

utiliza os equipos en cada hora etc.).  

• Establecer normas de uso dos equipos na aula (definir que pode e que non pode 

facer o alumnado, como debe organizar o seu material, respectar o material 

doutro alumnado, onde pode ou non pode acceder etc.).  

• Empregar sistemas de control e filtrado (facer revisións periódicas, monitorizar os 

equipos do alumnado mentres traballan –co seu coñecemento–, filtrar e bloquear 

páxinas, contidos ou programas non desexados etc.).  

• Formación do profesorado e de familias: sensibilización sobre o uso saudable e 

razoable das TIC, aprender a lles transmitir aos menores a confianza suficiente 

para que poidan recorrer a eles en caso necesario, aprender a apoiar ao menor 

en caso de confirmarse o ciberacoso e, en caso de ameazas graves, presentar a 

correspondente denuncia no organismo competente. 

• Formación ao alumnado: potenciar o uso positivo das TIC e o espírito crítico ante 

os contidos aos que acceden, ser coidadoso cos datos persoais -onde aparecen e 

a quen se proporcionan-, non responder a provocacións a través dos medios 

tecnolóxicos; cando unha ameaza é persistente, hai que gardar o que se poida a 

xeito de proba do sucedido, pechar a conexión e pedir axuda a unha persoa 

adulta. 

 

- A nivel de aula 

• Inclusión no Plan de acción titorial da elaboración de normas de convivencia en 

cada clase, incluíndo de xeito explícito normas contra o acoso entre os 

compañeiros ou compañeiras, nas que se sensibilice sobre o dano que produce o 

maltrato e se faga explícito o rexeitamento de todos os tipos de violencia, así 

como propostas de recuperación en caso de incumprimento das normas. 

• Realizar actividades de titoría programadas no grupo referidas a: Relacións no 

grupo, fomento da amizade, tarefas colaborativas. 
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• Sensibilización fronte ao maltrato (respecto pola diferenza, promover a empatía 

emocional, rachar con mitos como o do chivato, aprender a ofrecer e pedir axuda, 

diferenciar entre amigos/as e compañeiros/as...). 

• Traballar no grupo habilidades sociais asertivas e de autocoñecemento que 

capaciten o alumnado para dar respostas axeitadas en diferentes contextos: 

• Educar para as relacións interpersoais igualitarias baseadas na valoración mutua 

e no respecto. 

• Exercitar técnicas de autocontrol, empatía e resistencia á frustración. 

• Desenvolver a través de métodos cooperativos habilidades prosociais e destrezas 

para a xestión das emocións. 

• Formar comisións de alumnos/as para a mellora da convivencia en xeral: equipos 

de mediación, axudantes de recreo... 

• Manter a través da acción titorial contactos periódicos coas familias para 

compartir información e asegurar unha mutua colaboración. 

• Seguimento do clima relacional da aula. Aplicación e valoración de cuestionarios 

sociométricos. 

• Promover o respecto e a prudencia no uso das ferramentas tecnolóxicas. 

• Pedir axuda inmediatamente a familiares e profesorado ante as primeiras 

evidencias de acoso.  

• Mentalizarse de que o acoso é un problema de todos, e non admitir que outros 

teñan actitudes negativas ou exerzan presión sobre terceiras persoas.  

 

 

Detección do acoso escolar 

 

Para poder identificar unha situación de acoso é necesario coñecer tanto as súas formas 

coma as súas consecuencias.  

Respecto das formas de acoso, temos que ter presentes manifestacións de maltrato 

tanto verbal –a través de insultos, alcumes, desprestixio...– coma físico, contra a persoa 

vítima ou os seus obxectos persoais. Tamén hai que ter en conta posibles situacións de 

intimidación, tales como ameazas, chantaxes, roubos… e, por último, situacións de 

illamento.  

De xeito esquemático podemos considerar os seguintes tipos ou manifestacións do 

acoso (informe do Defensor do Pobo - UNICEF, 2000 e 2007): 
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Tipos de acoso Modalidade de acoso Manifestación 

Exclusión e marxinación 
social 

Activa  Non deixar participar. 

Pasiva  Ignorar. 

Agresión verbal Directa  Insultar, poñer alcumes 
ofensivos... 

Indirecta  Falar mal de alguén ás súas 
costas. 

Agresión física Directa  Pegar. 

Indirecta  Agachar cousas. 

 Romper cousas. 

 Roubar cousas. 

Maltrato  Mixto  Ameazar para meter medo. 

 Ameazar con armas. 

 Obrigar a facer algo con 
ameazas (chantaxe). 

Acoso sexual físico  Actos. 

Acoso sexual verbal   Comentarios. 

 

Exemplos de manifestación cando se produce agresión física: incomodar (descolocarlle 

as cousas, tirar da roupa), intimidacións (ameazas de violencia física, amago de 

pegarlle…), maniféstase a través de agresións leves ou graves directas (asustar, golpes 

illados, empurróns, patadas, puñados, beliscos, golpes, tundas, pegar...), extorsións, 

furtos, roubos, danar as pertenzas da vítima, agocharlle as cousas (maltrato indirecto), 

uso de calquera obxecto para arremeter contra a persoa, outros. 

Exemplos de manifestación cando se produce exclusión e marxinación social:  minan a 

autoestima da persoa e fomentan a súa sensación de temor, rexeitamento, marxinación, 

humillación, ridiculización das súas opinións, burlas, acoso ou xestos de asco, desprezo 

ou agresividade dirixidos contra a vítima, pretende illar á persoa do resto do grupo e 

compañeiras ou compañeiros, no grupo e no centro. Exclusión, non dirixirlle a palabra, 

difusión de rumores e calumnias contra a vítima e o seu aspecto…, na súa presenza ou 

na súa ausencia, comentarios relativos sobre o grupo ao que pertence (sexo, raza, 

relixión…), outros.  
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Exemplos de manifestación cando se produce agresión verbal: palabras insultantes, 

humillacións, alcumes, ameazas, provocacións, desprestixio ou difusión de falsos 

rumores, menosprezos e ridiculización en público, resaltar defectos físicos, outros. 

 

Algunhas destas manifestacións de acoso poden exercerse a través das novas 

tecnoloxías da información e da comunicación (TIC): teléfono móbil, redes sociais... 

(ciberacoso). Algúns exemplos de manifestación a través das TIC son: mensaxes de 

móbil ofensivas, intimidatorias ou non desexadas; correos electrónicos ofensivos, 

intimidatorios ou non desexados; utilización da súa imaxe sen permiso, gravacións de 

sucesos co móbil sen permiso, outros. 

Os momentos e os lugares, e mesmo os medios, nos que pode producirse o acoso son 

múltiples: durante o recreo e nos patios, na fila, nos baños, nos corredores…; na aula, 

cando a profesora ou o profesor mira o encerado para dar unha explicación ou mentres 

se atende a algunha alumna ou alumno; nos cambios de clase, no comedor, no 

transporte escolar, nas entradas ou saídas do centro, no exterior do centro, a través do 

móbil (mensaxes, chamadas anónimas …), por internet, a través das redes sociais, chat 

ou correo electrónico, outros. 

Polas características da vítima pode haber manifestacións específicas de acoso: racista, 

homofóbico, sexista, dirixido a alumnado con discapacidade ... 

 

Protocolo de actuación 

 

A persoa responsable da dirección do centro ou, de ser o caso, calquera outro membro 

do equipo directivo por delegación expresa daquel, dirixirá todas as actuacións que 

deriven deste protocolo. 

Unha vez detectados indicios da existencia no centro dunha posible situación de acoso 

escolar, é imprescindible que se actúe de xeito inmediato e decidido tanto co alumnado 

implicado (vítima, agresor ou agresores e espectadores) coma coas súas familias. 

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

proponse adoptar diferentes fases:  

 fase primeira: coñecemento, identificación e comunicación da situación. 

 fase segunda: recollida de información e rexistro. 

 fase terceira: análise da información e adopción de medidas. 

 fase cuarta: seguimento e avaliación das medidas adoptadas.  
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Os documentos e pautas para cada unha destas fases poden consultarse nas Normas 

de Organización e Funcionamento do Centro (NOF). Cómpre recordar que toda a 

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

diferentes fases do protocolo terá carácter confidencial. 

 

6. NORMAS DE CONVIVENCIA DO CENTRO 

 

Estas normas pretenden contribuír a acadar un clima escolar que facilite os obxectivos 

educativos e o éxito escolar. 

Compleméntanse coas Normas de Organización e Funcionamento do Centro. 

 

A. SON ESIXIBLES EN  TODO MOMENTO, LUGAR E SITUACIÓN AS 

SEGUINTES NORMAS BÁSICAS: 

 

 Respecto a todas as persoas, á súa dignidade e integridade física e moral, aos 

seus dereitos e ás súas pertenzas, rexeitando o uso da violencia en calquera das 

súas formas. 

 Respecto ó traballo de todas as  persoas que integran a comunidade educativa, 

sen perturbar o normal desenvolvemento da vida escolar e traendo os libros e o 

material escolar que sexa preciso. 

 Asistencia ás clases e actividades obrigatorias, cumprindo con puntualidade os 

horarios. 

 Respecto aos documentos do Centro e ás comunicacións entre este e as familias 

(Xovesí, notas do profesorado, ...)  

 Respecto e coidado das instalacións e materiais do centro: usando as papeleiras, 

non poñéndose de pé nos bancos... 

 

B. NOS CORRREDORES, ESCALEIRAS E AULAS 

 

 Debemos desprazarnos camiñando de forma tranquila e ordenada, sen berros nin 

carreiras. 

 Chamamos á porta antes de entrar. 
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 Podemos xogar nas clases  cos xogos de aula, nos tempos establecidos. 

 Nos corredores e escaleiras non se pode xogar con balóns ou outros xoguetes. 

 Respecto ás  normas establecidas para o uso de aulas ou salas específicas 

(música, informática, biblioteca, usos múltiples, pavillón e  comedor). 

 

C. NOS ASEOS 

 

 Facer unha utilización adecuada e responsable do papel hixiénico, da auga e do 

xabón. 

 Tirar da cadea. 

 Lavar as mans despois de facer uso do aseo. 

 Facer uso deles preferentemente nos  tempos establecidos. 

 Avisar en caso de avaría ou suciedade. 

 

D. NOS PATIOS CUBERTOS 

 

 Debemos adecuar o noso comportamento á actividade ou momento no que 

esteamos  (non é o mesmo nas entradas e saídas que no recreo). 

 Debemos facilitar que todos e todas poidamos xogar. 

 No patio cuberto do edificio B pódese xogar á goma, á corda, etc. e cando non 

chove tamén ao brilé (sempre cun balón brando). 

 No patio cuberto do edificio A non se pode xogar con balóns cando chove. 

 

E. NO PATIO EXTERIOR 

 

 Respectamos ó alumnado que ten preferencia de uso das diferentes zonas e 

pistas de xogo.  

 Podemos compartir as pistas sempre que non causemos problemas. 

 Non se poden utilizar balóns duros fóra das pistas. 

 

 

 

 



CEIP Ramón Mª del Valle Inclán 22             Plan de Convivencia 

7. CONDUTAS CONTRARIAS ÁS NORMAS DE CONVIVENCIA. CORRECCIÓNS. 

As condutas contrarias á convivencia, tipificadas como faltas, clasifícanse en: 

a) Condutas gravemente prexudiciais para a convivencia. 

b) Condutas leves contrarias á convivencia. 

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

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

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

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

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

telemáticos ou tecnolóxicos que teñan causa nunha relación que xurda no ámbito 

escolar. O acoso escolar terá a consideración de conduta gravemente prexudicial para a 

convivencia.  

Para o caso de comisión de condutas que deriven en actos que puidesen ser cons-

titutivos de delito ou falta penal, a dirección do centro, por instancia propia ou de 

calquera membro da comunidade educativa, deberao pór en coñecemento da 

Administración educativa e dos corpos de seguridade correspondentes, ou do Ministerio 

Fiscal, sen prexuízo de tomar as medidas preventivas oportunas.  

O incumprimento das normas de convivencia corrixirase valorando a situación e 

condicións persoais de cada alumno/a así como a súa idade. 

As correccións que se impoñan: 

a) Terán unha finalidade educativa e reparadora, procurando a mellora das relacións 

entre todos os membros da comunidade educativa. 

b) Terán en conta a idade do/a alumno/a, así como as súas circunstancias persoais, 

familiares ou sociais. 

Ningunha alumna ou alumno poderá ser privada/o do seu dereito á educación, nin, para 

o caso da educación obrigatoria, do seu dereito á escolaridade. 

Non poderán imporse correccións contrarias á integridade física e á dignidade persoal 

do alumnado. 

Para a consideración das condutas contrarias á convivencia como leves ou graves, así 

como para a aplicación das medidas correctoras  seguirase o establecido no NOF. 
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Os proxenitores ou representantes legais do alumnado deberán ter información puntual 

sobre as correccións de condutas que lles afecten, nos termos previstos na lexislación 

vixente e nas normas de organización e funcionamento do centro. 

 

 

8. COMISIÓN DE CONVIVENCIA 

 

A comisión de convivencia, de carácter consultivo, estará presidida pola persoa titular da 

dirección do centro e contará con membros dos sectores con representación no Consello 

Escolar (profesorado, familia e persoal non docente) na mesma proporción na que están 

nese órgano, aínda que non teñen que ser os mesmos necesariamente. 

 Serán nomeados polo director ou directora, por proposta dos colectivos representados, 

integrando o principio de igualdade entre homes e mulleres. Unha das persoas 

integrantes  actuará como secretaria ou secretario, e levantará acta das súas reunións. 

Manterán tres reunións anuais de carácter ordinario, unha por trimestre, e con carácter 

extraordinario cantas veces sexa convocada pola súa presidencia, por iniciativa propia 

ou por proposta de, polo menos, unha terceira parte dos seus membros. 

A comisión de convivencia exercerá por delegación do consello escolar as seguintes 

funcións:  

a) Elaborar o Plan de Convivencia do Centro e dinamizar todos os sectores da 

comunidade educativa.  

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. 

d) Propor ao Consello Escolar as medidas que considere oportunas para mellorar a 

convivencia, así como dar conta a este, cando menos dúas veces ao longo do curso, 

das actuacións desenvolvidas e das correccións e medidas disciplinarias impostas.  

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

formar parte do equipo de mediación.  
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f) Coñecer o cumprimento efectivo das correccións e medidas correctoras nos termos 

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

da normativa vixente.  

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

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

Centro.  

i) Aqueloutras que lle sexan encomendadas polo Consello Escolar do Centro docente 

ou polo órgano da Administración educativa con competencias na materia.  

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. 

 

9. MECANISMOS DE COORDINACIÓN E COLABORACIÓN. 

 

Todos os membros da comunidade educativa son axentes responsables da convivencia 

escolar e todos deben colaborar e contribuír a fomentar as medidas que se propoñen 

neste plan de convivencia. 

As medidas e acordos que se adopten, de conformidade co que estableza este 

documento serán recollidos pola comisión de coordinación pedagóxica e polo resto dos 

órganos de coordinación docente e incluídos nos documentos do Centro que 

corresponda e ademais na programación xeral anual. 

 

10. ESTRATEXIAS PARA A DIFUSIÓN DO PLAN. 

 

O equipo directivo levará a cabo as actuacións necesarias para que o plan de 

convivencia sexa coñecido, aplicado e valorado por todos os sectores da comunidade 

educativa. Tamén se encargará de difundir as normas de organización e funcionamento 

así como as normas de convivencia. 
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En primeiro lugar, utilizaremos o correo electrónico para dalo a coñecer a todo o 

claustro, consello escolar e ANPA. O persoal docente poderá consultalo nos 

ordenadores (disco duro en rede) e estará impreso nas salas do profesorado.  

 

Na páxina web do Centro  estará dispoñible para toda a comunidade educativa. 

Cada aula disporá dunha copia para o alumnado, ao que tamén se lle trasladará 

mediante o Plan de Acción Titorial.  

 

 

11. SEGUIMENTO, AVALIACIÓN E MELLORA DO PLAN 

 

A Comisión de convivencia elaborará, a final de curso, unha memoria do plan de 

convivencia do centro coas conclusións e as propostas de mellora que se consideren 

necesarias. Deberá ser aprobada polo consello escolar, en pleno, e incoporada á 

memoria anual do centro.  

Todos os sectores da comunidade educativa participarán na avaliación do plan de 

convivencia, a través dos órganos ou persoas que os representan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1.- ENQUISAS PARA A REVISIÓN DO PLAN DE CONVIVENCIA. 
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CUESTIONARIO PARA  FAMILIAS 
 

Rodea a resposta que considere máis axeitada. Cada cuestión leva un campo aberto 

para expresar a súa opinión . Os resultados desta esquisa teñen como finalidade 

mellorar a convivencia no Centro. 

1.- ¿ Como considera vostede o nivel da convivencia no Centro ó que asiste o seu fillo? 
 
Mala -  Regular  - Normal-  Boa -  Moi boa 
 
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
2.- ¿ Como calificaría o nivel de satisfacción do seu fillo co colexio? 
 
Mala -  Regular  - Normal-  Boa -  Moi boa 
 
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
3.- ¿ Como considera vostede a calidade das relacións  con outras  familias? 
 
Mala -  Regular  - Normal-  Boa -  Moi boa 
 
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
4.- ¿ Como considera vostede a calidade das relacións  co profesorado? 
 
Mala -  Regular  - Normal-  Boa -  Moi boa 
 
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
5.- Enumere, por orden de importancia, os problemas de convivencia que cree que hai 
no Centro. 
 
1.- 
2.- 
3.- 
 
6.- Escriba tres suxerencias para mellorar a convivencia escolar. 
 
1.- 
2.- 
3.- 

 
CUESTIONARIO PARA PROFESORADO E PERSOAL  NON DOCENTE 
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Rodea a resposta que consideres máis axeitada. Cada cuestión leva un campo aberto 

para expresar a túa opinión. 

1.- ¿ Como considera vostede a calidade das relacións entre/ co o profesorado? 
 
Mala -  Regular  - Normal-  Boa -  Moi boa 
 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
2.- ¿ Como considera vostede a calidade das relacións  co alumnado? 
 
Mala -  Regular  - Normal-  Boa -  Moi boa 
 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
3.- ¿ Como considera vostede a calidade das relacións  coas familias? 
 
Mala -  Regular  - Normal-  Boa -  Moi boa 
 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
4.- ¿ Como considera vostede a calidade das relacións  con outras institucións? 
 
Mala -  Regular  - Normal-  Boa -  Moi boa 
 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
5.- Escriba tres suxerencias para mellorar a convivencia escolar 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
CUESTIONARIO  PARA O ALUMNADO 
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Este é un cuestionario para coñecer como  che  vai no cole. Non te preocupes porque 

tódalas respostas serán boas e ninguén se enterará do que escribes porque non vai co 

teu nome. A información vaise utilizar para mellorar a convivencia no cole. 

Para contestar rodea a resposta que consideres correcta . Se tes algunha dúbida levanta 

a man e respostaremos. Moitas grazas. 

 

1.- ¿ Como te levas cos teus compañeiros de clase?  
Ben     Normal    Regular    Mal 
¿Porque?.......................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………… 
           
2.-  ¿ Cómo te levas cos profes? 
Ben     Normal    Regular    Mal 
¿Porque?.......................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………… 
  
3.-  ¿ Cómo te levas cos monitores e o conserxe? 
Ben     Normal    Regular    Mal 
¿Porque?.......................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………… 
  
4.- ¿ Atópaste contento no colexio? 
Ben     Normal    Regular    Mal 
¿Porque?.......................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………… 
    
5.- ¿ Soes contar na casa o que che ocorre no cole? 
Si        Non         As veces 
 
6.-  ¿ A quen?   
  Papá       Mamá     Avóa      Avó         Outras persoas 
 
7.-  Ante un conflicto no colexio  ¿ Cómo cres que reacciona a túa familia? Rodea 
 
Berran contigo  -  Apóiante sempre  -  Escoitan e despois recadan información no cole         
Non lle dan importancia 
 
7.- ¿ Que fas  ti cando ves algunha destas situacións?  Marca cunha cruz  X 
 

 Nada Intentar que 
fagan as 
paces 

Bérrolles Axúdolle ó 
que mellor me 
cae 

Dígollo ó 
profesor   

Un alumno 
búrlase dun 
compañeiro 
 

     

Un alumno 
métese cun 
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compañeiro 

Un grupo de 
alumnos deixan 
só a un 
compañeiro 

     

Un grupo de 
alumnos di 
cousas feas 
dun compañeiro 

     

Un alumno 
pega a outro 

     

Cando  se 
portan mal en 
clase 

     

Cando 
estropean o 
material 

     

Cando están a 
pelexar 

     

 
8.- ¿ Que cres ti que fan os profesores/as nestas situación? 
 

 Nada Intentan que 
fagan as 
paces 

Bérranlles Castíganos Dígollo ó 
profesor   

Un alumno 
búrlase dun 
compañeiro 

     

Un alumno 
métese cun 
compañeiro 

     

Un grupo de 
alumnos deixan 
só a un 
compañeiro 

     

Un grupo de 
alumnos dí 
cousas feas 
dun compañeiro 

     

Un alumno 
pega a outro 
 

     

Cando  se 
portan mal en 
clase 
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Cando 
estropean o 
material 

     

Cando están a 
pelexar 
 

     

 
 
9.- Escribe tres suxerencias para mellorar a convivencia no cole. 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_________________________________________________ 
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ANEXO 2.- PLAN DE ACOLLIDA DO PROFESORADO NOVO  

 

Benvida. Presentación do  equipo directivo. 

 

A xefa de estudos  encárgase de: 

1. Mostrar as instalacións do Centro e explicar o funcionamento básico das mesmas. 

2. Presentar ó coordinador/a de Ciclo que actuará como titor do novo profesor/a. 

Este encargarase  de explicarlle os usos e costumes propios do Ciclo e de 

resolver as dúbidas que se lle plantexen. Facilitaralle unha copia do PAT. 

3. Entrega unha carpeta na que figura a seguinte  documentación: 

a. Plano do Centro 

b. Normas xerais de funcionamento (entradas, saídas, etc.) 

c. Normas básicas de convivencia. 

d. Procedemento de emerxencias 

e. Listado do profesorado coa especialidade e nº de teléfono de contacto 

f. Horarios do seu grupo ou área  

g. Sesións lectivas en infantil e primaria. 

h. Quendas de tardes do trimestre 

i. Cadro de vixilancias do recreo e de transporte (se procede) 

j. Horarios dos espazos comúns: biblioteca, informática, tic, video, comedor. 

k. Listado do alumnado do seu grupo. 

l. Modelo de convocatoria da 1ª reunión de pais (se procede). 

m. Listado de libros de texto. 

n. Modelo para  solicitude/xustificación de ausencias ó director/a. 

4. Normas de reprografía (as establecidas no inicio do curso). 

5. Ordenadores (onde están, funcionamento xeral, incidencias, etc.)  

6. Documentos do Centro. Poden atoparse na secretaría, na sala do profesorado e 

tamén nunha carpeta en rede que se pode consultar nos ordenadores destas 

salas. 

7. Lecer (salas de profesores e profesoras, café, etc.)  
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ANEXO 3.- PLAN DE ACOLLIDA ÁS FAMILIAS 

Obxectivo xeral 

 Conseguir que as familias estean informadas do funcionamento e organización do 

Centro. 

Accións 

1.1. INCORPORACIÓN EN CALQUERA CURSO, EN CALQUERA MOMENTO DO 

ANO. 

A familia recibirá información en Secretaría con respecto a: 

 Impresos e documentación necesaria para o proceso de matrícula. 

 Horario do Centro.  

 Calendario escolar.  

 Libros de texto 

 Servizo de transporte 

 Servizos da ANPA: Datos de contacto coa ANPA e entrega de folleto explicativo 

dos servizos que ofertan: madrugadores, comedor e actividades extraescolares. 

 Presentación do Equipo Directivo. 

 Presentación do Orientador (de ser necesario). 

 Presentación do titor/a do alumno/a. 

 

Para ampliar toda esta información dispoñemos da páxina web: 

www.edu.xunta.es/centros/ceipvalleinclanoleiros/  na que atoparemos, entre outros,  

apartados como:  

 Visita polo Centro: con fotografías das distintas instalacións do Centro. 

 Información xeral:  membros do Consello Escolar, do Equipo Directivo e 

Profesorado, horarios, servizos complementarios e libros de texto. 

 Documentos do Centro: todos aqueles Proxectos e Plans vixentes no Curso: 

Programación Xeral, Proxecto Educativo, Normas de Organización e 

Funcionamento, Proxecto Lingüístico, Plan TIC, Plan de Convivencia, Proxecto 

Lector, Plan de Acción Titorial, Plan de Atención á Diversidade, Memoria do curso 

anterior e Programacións didácticas. 

 Formularios: todos aqueles impresos necesarios para as comunicacións familia-

escola. 

 Blogs do Centro: os vixentes no curso actual. 

 

 

http://www.edu.xunta.es/centros/ceipvalleinclanoleiros/
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1.2. INCORPORACIÓN MEDIANTE O PROCESO DE ADMISIÓN. 

Recibirán información en Secretaría como no apartado anterior e ademáis: 

- Toda a información relativa ao proceso de admisión estará exposta nos taboleiros de 

anuncios do Centro e na páxina web, dentro do apartado Secretaría – Matrícula. 

- Unha vez publicadas as listas de alumnado admitido no Centro (taboleiros e páxina 

web), as familias serán notificadas por escrito, vía correo ordinario, da admisión e do 

proceso de matriculación. Neste sobre irán os impresos necesarios para proceder á 

matrícula: documentación a entregar, impreso de formalización de matrícula, datos de 

saúde e teléfonos de contacto, cuestionario sobre a lingua materna, petición de 

transporte (de ser o caso) e información sobre os servizos da ANPA.  

 

Para as familias do alumnado de 4º de E.I. realizaranse as seguintes xuntanzas: 

 XORNADA DE PORTAS ABERTAS.  
 

o Temporalización: Ao comezo do proceso de admisión (marzo). 

o Responsables: equipo directivo. 

o Finalidade:  

 Presentación do equipo directivo. 

 Coñecer as aulas de infantil e os espazos comúns 

 Contestar ás dúbidas que poidan ter relativas ao funcionamento do Centro   

 

 REUNIÓN FAMILIAS-ESCOLA: 
 

o Temporalización: A finais de xuño. 

o Responsables: coordinador/a de ed. Infantil, 2 profesores/as de infantil 

(preferiblemente os que vaian ser titores de 4º EI), equipo directivo e 

representante da ANPA. 

o Finalidade:  

 Funcionamento dos servizos do Centro: transporte, madrugadores, 

comedor e actividades extraescolares. 

 Normas do Centro relativas ao alumnado de 3 anos.  

 Explicación e recomendacións para o período de adaptación.  

 Suxestións de cara ao verán. 

 Reparto de díptico informativo: período de adaptación, normas, material, 

cooperativa... 

 

 REUNIÓN FAMILIAS-PROFESORADO 4º EI 
 

o Temporalización: Setembro. Antes do inicio do curso escolar. 

o Responsables: Equipo directivo e profesorado de 4º EI. 

o Finalidade:  
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 Presentación do equipo docente. 

 Funcionamento do transporte.  

 Normas xerais do Centro. 

 Normas e funcionamento de ed. infantil.  

 Listados do período de adaptación. Explicación e recomendacións. 

 Obxectivos do curso e metodoloxía.  

 Reparto de documentación para cubrir e entregar aos titores.  

 Reparto de díptico informativo: normas e costumes, entradas e 

saídas, calendario escolar... 

 

1.3.  FAMILIAS DE ALUMNADO PROCEDENTE DO ESTRANXEIRO. 

 

Seguirase o establecido no apartado 1.1 tendo en conta que haberá que explicarlles, se 

non o coñecen, como é o sistema educativo Español. Se descoñecen as dúas linguas 

oficiais, facilitaráselles esta información por escrito traducida, se é posible, ao seu 

idioma, ou disporase dun tradutor.  

A compra de libros de texto estará determinada polo nivel de competencia curricular e 

lingüística do alumno/a, polo que poder ser conveniente esperar algún tempo para 

facela. 

O momento da matrícula aprovéitase para recoller da familia unha información máis 

precisa sobre a súa procedencia, lingua, escolarización previa... Esta tarefa estará a 

cargo da xefatura do Departamento de Orientación.  

1.4. FAMILIAS DE ALUMNADO XA MATRICULADO NO CENTRO QUE EMPEZA 

UN NOVO CURSO EN SETEMBRO. 

 

 REUNIÓN FAMILIAS-PROFESORADO DE NIVEL 
 

o Temporalización: Primeiras semanas lectivas do novo curso. 

o Responsables: profesorado do nivel 

o Finalidade:  

 Presentación do equipo docente. 

 Información sobre a programación de nivel: obxectivos, contidos, 

criterios de avaliación, procedementos e instrumentos de avaliación, 

estándares de aprendizaxe, criterios de cualificación e promoción.  

 Normas xerais do Centro. 

 Hábitos de traballo. 

 Reparto de documentación para cubrir e entregar aos titores/as: 

autorización uso de imaxe, saídas extraescolares, etc. 

 Reparto de díptico informativo: normas e costumes, entradas e 

saídas, calendario escolar... 
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ANEXO 4. PLAN DE ACOLLIDA DO ALUMNADO NOVO NO CENTRO 

Alumnado que se incorpora ao inicio do curso 

O alumnado incorporarase de inmediato a aula que lle corresponda, segundo o seu 

expediente. 

O titor/a presentara ao alumno/a  e integrarao no grupo proporcionándolle o material e 

información precisos. Nomeará  algún alumno/a- titor/a que lle ensinará  as instalacións 

e lle servirán de acompañantes nas saídas, entradas e recreos durante un período de 

tempo. 

Alumnado que se incorpora xa iniciado o curso 

A persoa que ocupe a Xefatura de Estudos incorporara ó alumno/a  a aula que lle 

corresponda segundo o Curso iniciado. 

O profesor titor/a terá previsto un material mínimo para ese momento: libros, horario de 

aula, listado de material, autorización para as saídas, xustificante de faltas, etc. 

Unha vez dentro da aula o/a titor/a presentara ó alumno/a e integrarao no grupo 

proporcionándolle o material, horarios, normas de aula e Centro, dependencias e 

calquera outra información precisa. Nomeará alumnos/as encargados ou titores para que 

lle ensinen as instalacións e sirvan de acompañantes nas saídas, entradas e recreos 

durante un período de tempo. 

 Actividades de integración:  

As actividades de integración para todos estes alumnos figuran no PAT (Plan de Acción 

Titorial) no apartado de "Xogos de Presentación" de cada Ciclo e no Anexo do Plan de 

Acollida de alumnos estranxeiros. 
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ANEXO 5.- PLAN DE ACOLLIDA DO ALUMNADO PROCEDENTE DO ESTRANXEIRO 

Obxectivos  

 Fomentar actitudes de respecto cara a estes alumnos e alumnas e facilitar o seu 

proceso de integración. 

 Favorecer para eles unha adaptación progresiva ao Centro. 

 Poñer en práctica as respostas educativas que precisa este alumnado. 

 

Planificación da medida 

 

A integración do alumnado estranxeiro farase seguindo os criterios establecidos na 

normativa vixente. 

En principio, o alumno ou alumna, escolarízase no curso que lle corresponde por idade. 

A continuación, o titor ou titora, procederá a realizar a  avaliación inicial de carácter 

xeral, co asesoramento do D.O. No caso de apreciar outras necesidades educativas 

especiais, ademais das asociadas á condición de procedencia estranxeira, a xefatura do 

D.O. realizará a pertinente avaliación psicopedagóxica. 

Cos resultados desta avaliación inicial e/ou da avaliación psicopedagóxica, se é o caso, 

estableceranse cales son as medidas de atención máis axeitadas, dentro das que se 

contemplan para a atención á diversidade. 

 

As medidas que nós estamos a tomar, dadas as características do alumnado que temos, 

son de tipo curricular. As actuacións serán as seguintes. 

 

A) Alumnado estranxeiro que non ten dificultades co idioma por pertencer a países de 

fala española             Aplícaselle o Plan Xeral de Acollida 

 

B) Alumnado estranxeiro que non domina ningunha das dúas linguas da Comunidade  

Autónoma           Durante o primeiro trimestre recibirán apoio por parte das 

profesoras de AL e PT tanto na aula como fóra dela. 

Poderanse realizar as actividades de acollida e vocabulario  que se recollen no anexo, 

durante a primeira quincena. 
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C)  Alumnado estranxeiro que presenta desfase Curricular por razóns de idioma ou 

dificultades de adaptación            Dúas opcións, previo informe do Departamento e 

Orientación:   

 Flexibilización da idade .O alumno poderá ser escolarizado nun nivel diferente ó 

que lle corresponde por idade, de acordo coa normativa vixente. 

Adaptación Curricular, que se realizará coa axuda do Departamento de 

Orientación. 

 

Funcións do titor/a 

 Integración do alumnado no grupo-clase. 

 Desenrolo do PAT (actividades de integración). 

 Colaboración coas familias. 

 Selección da metodoloxía axeitada. 

 Traballo en equipo con profesores de PT e AL (se fose o caso). 

 

Decisións metodolóxicas 

 

1. Na aula, participando todo o alumnado, pódense elaborar e distribuír  pictogramas 

nos que se ilustre o vocabulario básico da aula e as normas máis comúns (nos casos 

nos que haxa descoñecemento das dúas linguas oficiais) . 

2.  Desenrolaranse dinámicas de presentación ó grupo para favorecer a integración.  

3. Crearase un clima de aula agradable no  que o alumno se sinta cómodo para realizar 

as sas tarefas. 

4. Buscaranse actividades que favorezan a interacción. 

5. O idioma de partida será, nun primeiro momento o castelán, xa que moito do  

alumnado estranxeiro ten unha mobilidade maior por razóns laborais.O galego 

introducirase  nunha segunda fase. 

 

Temporalización 

 

 O plan de acollida na aula durará uns quince días. 

 Outras medidas que se precisen (reforzo, apoio de profesorado especialista, ...), o 

tempo necesario. 
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Actividades tipo para realizar na aula  

 

Os primeiros días estarán centrados na adaptación á escola, aula, compañeiros, 

profesores..., tanto do alumnado estranxeiro coma do resto. Por iso plantexaremos 

unhas sesións cuxos obxectivos, contidos e actividades promoverán esta integración. 

 

1ª sesión 

Obxectivos: 

 Coñecer os nomes de compañeiros, mestres... 

 Familiarizarse coas rutinas da aula. 

 Orientarse e coñecer os espazos do centro. 

 Respectar as normas de convivencia. 

 

Contidos: 

 C: nome do profesor e dos compañeiros. 

 P: orientación nos espazos do centro. 

 A: respecto polas normas. 

 

Actividades: 

 “Chámome... e son...”. Os nenos/as presentaranse a través dun xogo no que terán 

que dicir o seu nome, identificarse cun animal, e imitalo. Desta forma aínda que o 

alumno estranxeiro non coñeza o  nome do animal, a imitación axudaralle a 

aprendelo. 

Exemplo: “Chámome Noa e son unha nutra” ou “Chámome Marisa e son unha 

bolboreta”. A imitación do animal terá lugar no medio da aula e incluirá movementos, 

sons... 

En 2º curso se lles poderá pedir que o nome do animal empece pola primeira letra do 

propio nome, en 1º sería demasiado complicado para os que aínda non coñecen as 

letras, polo que poden imitar simplemente a un animal que lles guste moito, ou que 

no lles guste nada. 

 “Presentación da aula, aseos, patio, ximnasio...”: en todos os lugares encontraremos 

pictogramas para que tanto os estranxeiros coma os nenos que non saben ler poidan 
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identificar as distintas dependencias. Faremos un tren humano e iremos cantando 

unha canción, que variará segundo o lugar no que nos encontremos: 

“Pi, pi, pi, po, po, po, fora da vía que te pilla o tren 

pi, pi, pi, po, po, po, imos cara o patio saudando”... 

A mestra tratará de reforzar a comprensión repetindo o nome do lugar e realizando 

un xesto alusivo á actividade que se realiza alí. 

 “Presentación das rutinas y hábitos de clase”, tamén se realizará con debuxos de 

cada norma en cartolina grande de modo que se faga comprensible para todos. Oss 

alumnos pódeno tamén exemplificar. 

Rutinas: 

 facer fila en entradas e saídas 

 colocar cada abrigo na súa percha coa súa foto 

 pedir permiso para ir ao baño e nunca máis de unha persoa á vez 

Normas: 

 levantar a man para falar  

 tirar os papeis na papeleira 

 compartir  e colaborar na clase 

 deixar todo ordenado e recollido 

Si se cree conveniente para o grupo de alumnos, poden ser eles mesmos os que 

elaboren as cartolinas cos debuxos de normas e rutinas, para logo ir creando o libro 

de comportamentos da aula. 

 

2ª sesión 

Obxectivos: 

 Adoptar hábitos de aula. 

 Saudar e despedirse. 

 Familiarizarse co resto de compañeiros e mestres. 

Contidos: 

 C: saúdos e despedidas no noso idioma. 

 P: uso axeitado das dependencias do centro, desempeño de rutinas e identificación 

do nome e fotografía. 

 A: respecto polas normas do centro. 
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Actividades: 

 

 “Bos días”: aprenderemos e cantaremos a canción  

“bos días bos días ai si (dúas palmas) 

bos días bos días que si (dúas palmas) 

moi xuntos queremos estar 

moi xuntos con este cantar”. 

 Reparto de colgadoiro con foto e nome pegados para identificarse. Cada alumno 

poderá comentar a quén ten á súa dereita e a quén á súa esquerda, de forma que 

isto lles sirva para recordar os nomes dos compañeiros. 

 Presentación de algúns currunchos da aula: o curruncho da biblioteca, o curruncho 

das matemáticas, o da revista, el de plástica. Los alumnos poderán ir dicindo que é o 

que hai en cada curruncho (libros, puzzles, ábacos, pinturas...) para que o alumno 

estranxeiro vaia aprendendo o vocabulario de aula. Despois os nenos/as poden 

cartografiar os currunchos e elaborar tamén un dicionario de imaxes sobre a 

actividade rutineira da aula (mochila, estoxo, lapis, merenda, colores...). 

 

3ª sesión 

Obxectivos: 

 Adquirir vocabulario básico sobre a aula. 

 Preparar entre todos o novo recuncho “O recuncho dos novos amigos”. 

 Crear o libro dos amigos do cole, para recoñecer os elementos dos seus rostros ou 

corpos e os dos seus compañeiros. 

 

Contidos: 

 C: partes do rostro e do corpo. 

 P: localización de segmentos e elementos corporais. 

 A: interese por preparar o novo recuncho e participar nas actividades propostas. 

 

Actividades: 

 Comezaremos a prepara o recuncho dos novos amigos. Para elo días antes 

mandaremos unha carta aos pais dándolles a benvida ao centro e pedíndolles 

colaboración para que aporten fotos, láminas dos países de orixe dos alumnos, as 
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súas festas, comidas, paisaxe, vestimentas, receitas... Ademais cada neno pode 

traer un obxecto persoal que lle guste moito e amosarllo aos seus compañeiros. 

Dedicaremos un rato a que cada neno explique e amose o que trouxo do seu país e 

o seu obxecto persoal. 

 Despois traballaremos as partes do corpo e as do rostro para que cada neno elabore 

o seu autorretrato. Cada un pode saír ao centro da aula e sinalar as partes do corpo 

que nomee outro compañeiro. Se todos os alumnos o repiten, o alumno estranxeiro 

poderá ir interiorizando bastantes desas palabras. Posteriormente co debuxo que 

todos os niños elaboraron de si mesmos, elaboraremos “O libro dos amigos do cole”, 

que deixaremos expostos para que todos poidan velo e se poida ampliar e consultar 

cando un novo compañeiro chegue. 

 

Criterios de avaliación destas tres primeiras sesións: 

 Aprende o vocabulario traballado na aula. 

 Participa nas actividades. 

 Amosa intención de comunicarse e interese polos hábitos da aula.  

 Sabe saudar e despedirse dos seus compañeiros no noso idioma. 

 Identifica a súa foto e nome nas súas pertenzas. 

 Localiza algunhas partes do seu corpo e rostro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


