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1. INTRODUCIÓN 

 

O feito de traballar a convivencia é visto pola comunidade educativa como 

unha necesidade, e o noso plan de convivencia establece as liñas prioritarias a  

seguir no centro en canto a convivencia se refire.  

Dito  plan entende os conflitos dende un punto de vista dinámico e pacífico, 

e desexamos que sexa un instrumento útil no seu afrontamento por parte do 

profesorado e do alumnado así como poder transmitir ás familias o fomento 

dunha educación para a paz e mellorar o clima de convivencia.  

Partimos para a súa elaboración nas reflexións de toda a comunidade 

educativa sobre o modelo de convivencia. Para que sexa efectivo debe ser 

coñecido e asumido por todos e todas e cada un dos compoñentes da 

comunidade educativa: alumnado, profesorado, familias e persoal non docente.  

A finalidade deste plan caracterízase por regular as relacións que se 

establecen dentro do centro e que harmonice  os vínculos do colexio co entorno. 

Interésanos tamén, encamiñarnos na procura dun clima relaxado nas aulas  que 

faga que as aprendizaxes sexan máis significativas, funcionais, onde prime o 

respecto mutuo, comunicación, o diálogo, a tolerancia, atención á diversidade, a 

igualdade efectiva entre homes e mulleres, empatía, cooperación e asunción de 

responsabilidades.  

Aprender a convivir forma parte das finalidades básicas da educación e 

constitúe un dos principais desafíos dos sistemas educativos actuais na procura 

de sociedades máis modernas, xustas e democráticas; máis igualitarias, 

cohesionadas e pacíficas.  

No presente curso escolar a través do Plan de Formación en Centros 

estamos  formándonos en mediación escolar, co obxectivo de adquirir novas 

ferramentas neste ámbito.  Pensamos que a realidade da que partimos pode ser 

considerada como privilexiada, xa  que no que respecta a conflitos non revisten 

especial gravidade sendo  asumibles e normalizados como cosustanciais a 

convivencia, entendendo que toda esta realidade pode ser mellorada 
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2. BASES LEGAIS 

 

A normativa que sustenta o plan queda especificada a continuación: 

 

➢ Constitución española: artigo 27.2 

➢ Real Decreto 1398/1993, do 4 de agosto, polo que se aproba o 

Regulamento do procedemento para o exercicio da potestade 

sancionadora. 

➢ Lei 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de 

carácter persoal. 

➢ Lei 27/2005 do 30 de novembro de fomento á educación e a 

cultura de paz. 

➢  Real Decreto 126/2014,do 28 febreiro polo que se establece o 

currículo básico na educación primaria. 

➢ Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio de Educación (LOE) tras a súa 

modificación pola Lei Orgánica 8/2013 do 9 de decembro para a 

Mellora da Calidade Educativa (LOMCE). 

➢ Decreto 105/2014, do 4 de setembro polo que establece o 

currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de 

Galicia. 

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

comunidade educativa. 

➢ Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 

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

comunidade educativa en materia de convivencia escolar. 

➢ Convención internacional sobre os dereitos das persoas con 

discapacidade ( 3 de maio do 2008) 

➢ Protocolos publicados pola  Conselleria de Educación, 

Universidade e Formación Profesional. 
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Na LOE,  a convivencia vese como piar fundamental dunha sociedade 

democrática e plural. As referencias máis salientables en relación a este tema 

son as seguintes: 

PREÁMBULO 

(...) Para a sociedade, a educación é o medio de transmitir e, ao mesmo tempo, 

de renovar a cultura e o acervo de coñecementos e valores que a sustentan, de 

extraer as máximas posibilidades das súas fontes de riqueza, de fomentar a 

convivencia democrática e o respecto ás diferenzas individuais, de promover a 

solidariedade e evitar a discriminación, co obxectivo fundamental de lograr a 

necesaria cohesión social. Ademais, a educación é o medio máis axeitado para 

garantir o exercicio da cidadanía democrática, responsable, libre e crítica, que 

resulta indispensable para a constitución de sociedades avanzadas, dinámicas 

e xustas. 

Artigo 1. Principios 

 c) A transmisión e posta en práctica de valores que favorezan a liberdade 

persoal, a  responsabilidade, a cidadanía democrática, a solidariedade, a 

tolerancia, a igualdade, o  respecto á xustiza, así como que axuden a superar 

calquera tipo de discriminación. 

 k) A educación para a prevención de conflitos e para a resolución pacífica 

destes, así  como a non violencia en todos os ámbitos da vida persoal, familiar 

e social. 

Artigo 2. Fins 

1. O sistema educativo español oriéntase á consecución dos seguintes fins: 

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

igualdade de discriminación das persoas con minusvalidez. 

 c) A educación no exercicio da tolerancia e da liberdade dentro dos 

principios  democráticos de convivencia, así como na prevención de conflitos 

e a súa resolución  pacífica. 

 e) A formación para a paz, o respecto aos dereitos humanos, a vida en 

común, a cohesión social, a cooperación e solidariedade entre os pobos así 
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como a adquisición  de valores que propicien o respecto cara aos seres vivos e 

o medio, en particular ao  valor dos espazos forestais e o desenvolvemento 

sostible. 

Obxectivos da Etapa de primaria: 

 Artigo 17. A educación primaria contribuirá a desenvolver nos nenos e 

nenas as  capacidades que lles permitan: 

 a) Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a 

obrar de acordo con elas, prepararse para o exercicio activo da cidadanía e 

respectar os  dereitos humanos, así como o pluralismo propio dunha sociedade 

democrática. 

 c) Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución pacífica de 

conflitos, que lles permitan desenvolverse con autonomía no ámbito familiar e 

doméstico, así como nos grupos sociais cos que se relacionan. 

Artigo 124. Normas de organización e funcionamento. 

1. Os centros docentes elaborarán as súas normas de organización e 

funcionamento, que deberán incluír as que garantan o cumprimento do plan de 

convivencia. 

Artigo 127. O Consello Escolar do centro terá as seguintes competencias: 

 f) Coñecer a resolución de conflitos disciplinarios e velar porque se ateñan 

á normativa vixente. Cando as medidas disciplinarias adoptadas polo director 

correspondan a condutas do alumnado que prexudiquen gravemente a 

convivencia  do centro, o Consello Escolar, a instancia de pais ou titores, poderá 

revisar a decisión adoptada e propoñer, no seu caso, as medidas oportunas. 

 g) Propoñer medidas e iniciativas que favorezan a convivencia no centro, 

a igualdade entre homes e mulleres e a resolución pacífica de conflitos en todos 

os ámbitos da vida persoal, familiar e social. 

Artigo 129. O Claustro de profesores terá as seguintes competencias: 

 i) Coñecer a resolución de conflitos disciplinarios e a imposición de 

sancións e velar por que estas se ateñan á normativa vixente. 

 j) Propoñer medidas e iniciativas que favorezan a convivencia no centro. 

Artigo 132.Son competencias do director/a: 
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 f) Favorecer a convivencia no centro, garantir a mediación na resolución 

dos conflitos e impoñer as medidas disciplinarias que correspondan aos 

alumnos, en cumprimento da normativa vixente sen prexuízo das competencias 

atribuídas ao Consello Escolar no artigo 127 desta Lei. A tal fin, promoverase a 

axilización dos procedementos para a resolución dos conflitos nos centros. 

 

3.  ELABORACIÓN E APROBACIÓN  

O CEP Plurilingüe de Carreira é un centro de educación primaria que conta 

cunhas dimensións pequenas no que a matricula do alumnado ronda á media 

centena. Polo tanto, dentro do catálogo correspóndelle  3 unidades de educación 

primaria e 7 mestres e mestras entre xeneralistas, especialistas e itinerantes. De 

xeito máis especifico, neste curso escolar o claustro do profesorado está 

composto por 6  mulleres e 2 homes. 

En canto o plan de convivencia foi revisado durante  o presente curso escolar 

2019/2020. 

Dado a tipoloxía do centro cabe mencionar que ao día de hoxe non está 

constituída a comisión de convivencia, polo que a directora xunto coas 

aportacións do claustro é a encargada de revisar o plan de convivencia. Tal é 

como se recolle no artigo artigo 8  do Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que 

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

comunidade educativa en materia de convivencia escolar,  é dicir debe: 

a) elaborar, de ser o caso, o plan de convivencia do centro e as demais 

actuacións derivadas do desenvolvemento, seguimento, avaliación e revisión 

deste, así como as demais competencias da comisión de convivencia, 

mentres esta non estea constituída. 

Non obstante, no centro dispoñemos do órgano colexiado de goberno do 

consello escolar formado polos seguintes integrantes: unha representante do 

concello, dúas mestras elixidas polo claustro, dous representantes das 

familias e a directora.  

Dito órgano desempeñará funcións para facilitar o cumprimento das 

competencias en materia de convivencia escolar, velando  pola correcta 
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aplicación e o mesmo tempo propoñendo medidas ou actividades co fin de 

alcanzar a calidade educativa. 

Ademais manterá tres reunións anuais de carácter ordinario, unha por 

trimestre, e con carácter extraordinario cantas veces sexa convocado pola 

súa presidencia, por iniciativa propia ou proposta de, polo menos, unha 

terceira parte dos seus membros. 

Os encontros faranse previa convocatoria da dirección e con 48 horas mínimo 

de antelación, salvo caso urxente, convocaranse preferiblemente os finalizar 

cada trimestre. Nestas reunións, entre outras cuestións, revisaranse as 

actuacións levadas a cabo para beneficiar a consecución dos obxectivos do 

plan. Así mesmo, convocarase reunión sempre que o pidan por escrito e con 

orde do día 1/3 dos compoñentes.  

 

4. ESTRUCTURA 

           4.1 Contextualización e análise da situación actual  nos 

diferentes axentes 

 

O centro  educativo configurase como unha rede de vínculos, unha 

estrutura composta por costumes, normas, hábitos e valores que encadran esas 

relacións: relacións entre o profesorado e alumnado, entre o alumnado, entre o 

profesorado, con outros grupos sociais, coa familia, coa administración educativa 

ou ca sociedade en xeral. Ademais neste colexio apreciase mais se cabe ao 

tratarse dun centro pequeno onde as crianzas están agrupadas en dous cursos 

( primeiro e segundo, terceiro e cuarto e logo quinto e sexto). 

Neste marco de relación, que non son estrictamente académicas, xurden 

problemas que traspasan os límites do que son as leccións que imparte. Entre 

eses conflitos citamos os problemas sociais, afectivos e emocionais 

entrecrúzanse na vida diaria do centro e das aulas. 

A  consecuencia destes problemas sociais, afectivos ou emocionais 

transfórmanse en condutas que non sempre dende a escola entendemos como 

tales: agresividade, conflito e violencia, e que consideramos preciso diferenciar 

claramente cada un destes termos: 
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O conflito nace da confluencia de intereses ou da intersección de dúas posicións 

fronte a unha necesidade, unha situación, un obxecto ou unha intención. 

A agresividade pode cursar cando se da unha situación de confrontación entre 

dous protagonistas. Pode ser o resultado dun conflito. Xurde cando fallan os 

instrumentos mediadores cos que hai que enfrontarse ao mesmo. 

Falamos de violencia, cando unha situación de conflito na que se usan 

procedementos belicosos, nos que un dos contrincantes non xoga honestamente 

e non emprega con prudencia as súas armas, senón que abusa do seu poder, 

loitando por destruír ou danar ao contrario. 

Resumindo, violencia é o uso prepotente e oportunista do poder sobre o 

contrario, sen estar lexitimado para elo. 

Para ver como se percibe a convivencia no noso centro e poder así determinar 

as medidas axeitadas que permitan mellorar aqueles aspectos debilitados, 

realizouse un análise dos tres ámbitos fundamentais da comunidade educativa. 

Por un lado o alumnado de educación primaria e por outra banda as familias e o 

profesorado: 

• Alumnado que acude ao centro procede das zonas de influencia do 

colexio, o que quere dicir que se coñecen entre eles e elas xa que 

tenden a coincidir no mesmo parque, na contorna do centro, etc. 

• Respecto do profesorado , salientar que moitos son docentes con 

praza en propiedade e destino definitivo. A disposición por parte do 

profesorado en xeral, é moi aberta e positiva coa intención de 

colaborar e coordinarse (cedendo para elo parte do seu tempo libre 

para reunións de coordinación, para elaboracións de distintos 

plans, para grupos de traballo,...), a pesar das dificultades horarias 

que plantea na propia organización do centro. 

• A participación das familias na vida escolar realizase a través dos 

órganos de goberno e de forma representativa no consello escolar. 

A maiores existe ANPA o que pode reflectir o interese de 

participación, e que oferta diversas actividades extraescolares. No 

referente ás cuestións de tipo académico dos seus fillos/as, a 
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participación é grupal  e individual por medio das titorías, para 

temas persoais máis concretos.  

De tódolos xeitos, de considerar oportuno unha valoración da percepción que 

temos da CONVIVENCIA no noso centro máis axustada a realidade nun 

momento puntual, engádense no ANEXO  deste plan, un modelo de enquisas 

para cada un dos tres ámbitos fundamentais, para establecer en función dos 

resultados das mesmas as medidas máis axeitadas para dar resposta as 

necesidades que existan nese momento. 

4.2 Descrición das actuacións, medidas e programas  

As accións levadas a cabo  na resolución de conflitos tiveron un carácter puntual, 

atendendo aos criterios das NOFC e do plan de convivencia, e aplicándoos  

cando foi preciso. 

Realizáronse as seguintes actividades: 

 - A nivel titorial axudámonos das técnicas de modificación de conducta ( 

por exemplo o sistema de economía de fichas), de dinámica de grupo, 

análise e autocoñecemento da propia aula, protocolos de actuación ante 

conductas disruptivas como os  programas de habilidades sociais que son 

elaborados en coordinación  coa xefatura do departamento de orientación. 

- Partíronse dos fins e principios establecidos no proxecto educativo de 

centro en relación a convivencia no centro.  

Desta maneira leváronse a cabo algunhas actuacións individuais que 

contribuíron ao desenvolvemento da boa convivencia do centro. 

A día de hoxe a comunidade educativa fai unha valoración positiva do clima de 

convivencia no centro e non se observan problemas graves na convivencia diaria 

entre os seus membros. Pero considera que é conveniente fortalecer as 

seguintes situacións percibidas grazas aos modelos que aparecen recollidos no 

ANEXO.  

Dentro dos tipos de conflitos máis frecuentes que atopamos no centro 

remárcanse: 

Entre o alumando: 
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-Interrupción do traballo ou explicacións na aula, distracción e falta de 

atención. 

- Esquecemento do material para o desenvolvemento das tarefas. 

- Pérdida de respecto entre iguais ou ao profesorado durante o período 

lectivo. 

-Desobediencia ás ordes educativas dos e das docentes. 

-Distinto grao de aceptación das normas. 

-Problemas de impuntualidade a escola. 

-Problemas no ámbito familiar. 

- Problemas no patio motivados por conflitos pola distribución dos espazos 

ou pola relación cos iguais, agresións verbais, físicas, comentarios 

discriminativos ou illamento social. 

-Excesiva competitividade. 

Entre o profesorado e o persoal non docente: 

- Diferencia de visión ou interpretación dunha norma establecida. 

Entre as familias: 

- Sobreprotección como estilo educativo parental. 

- Problemas persoais que repercuten no benestar das crianzas. 

- Falta de colaboración ou implicación do proceso de aprendizaxe dos 

fillos/as. 

- Pequenos conflitos xerados pola diversidade de opinión en canto o 

tratamento dun tema. 

Unha vez analizada a situación actual da convivencia no noso centro as 

actuacións sobre as que versará o plan de convivencia céntranse 

fundamentalmente na PREVENCIÓN e SENSIBILIZACIÓN  pero tamén na 

INTERVENCIÓN  propiamente dita cando xurden os conflitos.  

Tendo como piar o que se acaba de mencionar,  estableceremos a continuación 

o plan de actuación a través dos obxectivos que nos propoñemos e as  accións 

que se levarán a cabo. 
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OBXECTIVOS: 

➢ Manter o  clima de seguridade, respecto e confianza que existe no 

centro, aprendendo a diferenciar ambientes seguros dos que non 

o son, impulsando relacións fluídas e respectuosas entre os 

diferentes sectores da comunidade educativa. 

➢ Promover a participación das familias no labor formativo, 

asesorándoas e informándoas daquilo que demanden en relación 

á estimulación dos seus fillos e fillas, da promoción da súa 

autonomía, dos valores a considerar, do relacionado coa 

colaboración familia-escola. 

➢ Fomentar  a reflexión e o diálogo como factor favorecedor da 

PREVENCIÓN e RESOLUCIÓN de conflitos en todas as 

actuacións educativas, dende a participación democrática. 

➢ Fomentar a integración do novo alumnado e profesorado, 

desenvolvendo accións que favorezan a adaptación ao novo 

centro. 

➢ Previr situacións de violencia ou agresividade entre os membros 

da comunidade educativa. 

➢ Fomentar actuacións que contribúan á formación integral e 

emocional de cara á solución dialogada dos conflitos. 

➢ Incidir na educación en valores para a paz, e a educación cívica e 

moral (autoestima, solidariedade, tolerancia, cooperación…)a 

diversidade afectivo- sexual coa finalidade de formar na toma de 

decisións e na participación razoada e responsable. 

➢ Coñecer e aplicar as estratexias de resolución pacífica de conflitos, 

así como coñecer e valorar as características do grupo de alumnos 

e alumnas para producir a resposta adecuada. 

➢ Aplicar axeitadamente as normas de convivencia establecidas, 

tendo sempre en conta os dereitos e deberes establecidos para 

todos e todas, coas correccións oportunas derivadas do 

incumprimento dos mesmos. 

ACTUACIÓNS: centraranse nos seguintes ámbitos fundamentais: 

PREVENCIÓN, SENSIBILIZACIÓN E INTERVENCIÓN; 
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LIÑA 1: ESPAZOS E TEMPOS PARA A CONVIVENCIA: TITORÍAS E CLIMA DE 

CLASE POSITIVO= AULAS EMOCIONALMENTE INTELIXENTES. 

O mantemento dun clima de clase positivo é un requisito previo e imprescindible 

para previr os problemas de convivencia escolar que poidan xurdir. Este clima 

positivo basearase nos seguintes aspectos: 

• Axuda entre compañeiros e compañeiras. 

• Colaboración nas tarefas de aprendizaxe. 

• Respecto mutuo. 

• Diálogo como base para a resolución de problemas. 

• Actitude tolerante ante os compañeiros e compañeiras. 

• Tolerancia a perder. 

• Manter actitudes de solidariedade e axuda. 

Todo o anterior se pode lograr no momento en que se desenvolven unha serie 

de premisas fundamentais: 

➢ A existencia dunha boa organización da aula e do centro cunhas 

normas claras e un coñecemento detallado das consecuencias 

que tería o incumprimento de ditas normas no que se participe o 

alumando.  

➢ Fomentando as boas relacións interpersoais a nivel de aula: 

alumno/a-alumno/a e mestre/a-alumno/a, dende a base do 

respecto mutuo as diferenzas e as distintas capacidades ou 

limitacións  

➢ Búsqueda de espazos e tempos para a convivencia, 

permitíndonos establecer vínculos de compañerismo, diálogo, 

cooperación...primando as relacións informais (compartir o café, 

conversas na sala de profesores, participación nas comidas …). 

➢ Idear espazos e tempos para a convivencia entre o alumnado, 

especialmente mediante as actividades complementarias e 

extraescolares, as sesións de titoría, os tempos de lecer, as 

conmemoracións das distintas efemérides entre outras.  

En definitiva, potenciar un clima escolar positivo que permita unha convivencia 

baseada en principios democráticos ,de respecto e tolerancia, no marco da 
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Declaración Universal de Dereitos Humanos, por riba de crenzas e valores 

persoais. 

Enténdemos que a convivencia pacífica non é aquela na que non existen 

conflitos, senón aquela na que  se resolven de maneira non violenta. Para iso, 

debemos chegar a un compromiso sobre o coñecemento exhaustivo das  normas 

que rixen a vida do noso centro, as consecuencias polo seu incumprimento, a 

colaboración de todos e todas nas distintas tarefas educativas, curriculares e 

complementarias, na participación, na organización e na xestión do centro e, de 

maneira inequívoca, no rexeitamento a calquera manifestación de violencia. 

Tamén fomentaremos unha metodoloxía participativa, xa que favorece en 

primeiro lugar a motivación das crianzas. No desenvolvemento de emocións 

positivas estaremos xerando no alumnado condutas positivas, xa que 

entendemos que as condutas negativas dos rapaces e rapazas son produto de 

emocións negativas e dunha motivación escasa. 

Para favorecer ou levar a cabo esta metodoloxía é preciso entender o traballo 

cooperativo como unha metodoloxía participativa propiciando a amizade entre 

os compañeiros e compañeiras. As técnicas de  dinámica de grupos e a análise 

de situación conflitivas e a indagación de solucións entre todos e todas  axudan 

a previr posteriores conflitos. Tamén cabe considerar o traballo por proxectos, a 

resolución de problemas da vida cotiá ou as tarefas integradas. Os 

agrupamentos flexibles, o uso dun alumno/a acompañante e do círculo de 

amigos/as, a caixa de correo da aula o recuncho da calma e a mesa da paz entre 

outras.  

LIÑA 2: POTENCIACIÓN DA ACCIÓN TITORIAL: PAT e PROGRAMAS DE 

INTERVENCIÓN-PREVENCIÓN. 

Un fundamento básico para unha convivencia axeitada no centro é o bo 

funcionamento da acción titorial, Como podemos potenciala? 

➢ Compromiso de exercer a titoría individual e de grupo, dentro da 

función docente, dirixida a todos e cada un dos alumnos, 

principalmente para atender ao alumnado con NEAE 



 14 

➢  Lembremos que a función titorial é inherente á función docente, 

co cal tódolos profesores somos titores ou titoras. 

➢ Potenciar a figura do profesor titor/a como mediador/a das 

relacións alumno/a-alumno/a, alumno/a-profesor/a, centro/familia. 

➢ Necesidade de mellorar a coordinación titor/a-equipo docente, 

titor/a -profesorado de apoio, titor/a-orientador/a- dirección. 

➢ Implementación dos programas de intervención por parte dos 

titores/as de cada curso en colaboración co departamento de 

orientación, e que estarán incardinados e desenvolvidos no citado 

Plan de Acción Titorial. 

 

LIÑA 3: IMPLICACIÓN DE TODOS OS SECTORES DA COMUNIDADE 

EDUCATIVA: FORMACIÓN DO PROFESORADO, ORIENTACIÓN FAMILIAR, 

ATENCIÓN Á DIVERSIDADE, COORDINACIÓN COS SERVIZOS DO 

ENTORNO. 

Unha convivencia axeitada no centro é o reflexo da mesma en moitos outros 

contextos nos que os nenos e as nenas se desenvolven, por moi pequeno que 

sexa o contexto.  Por iso, unha implicación  clara de todos os sectores da 

comunidade educativa que contribúa á formación de crianzas cuns valores 

axeitados, con habilidades sociais desenvolvidas, cun axeitado autoconcepto e 

autoestima, e que sexan quen de resolver os conflitos mediante a reflexión e o 

diálogo, favorecerá a convivencia pacífica e democrática no noso centro, que 

non é posible coa soa implicación do profesorado na formación destes hábitos. 

Polo mesmo, é necesario: 

➢ Implicación das familias na convivencia, especialmente a través da 

colaboración coas asociacións de pais e nais. 

➢ Colaboración do departamento de orientación na orientación 

familiar, como un instrumento de asesoramento e formación 

sistemático e accesible ás familias, con actuacións como:  

• Colaboración na acollida inicial ás familias (ben de xeito grupal na 

reunión de principio de curso, ben individual na acollida dos discentes de 

novas escolarizacións por exemplo os de 1º nivel de primaria que veñen  

a súa maioría da EEI da Capela). 
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•Asesoramento individualizado ás familias sempre que o soliciten. 

•Mediación familia-escola. 

•Apoio nas entrevistas familia-titores/as, PT e AL. 

➢ Reunións periódicas cos servizos sociais do concello, , nos casos 

de desamparo, neglixencia e malos tratos no entorno familiar, así 

como cando existan  casos máis graves de absentismo. 

➢ Formación continuada do profesorado, a través de cursos, grupos 

de traballo, seminarios e outras experiencias de innovación 

educativa que enriquezan o seu xeito de afrontar a convivencia 

pacífica no contexto educativo. 

➢ Coordinación nas actuacións levadas a cabo dentro de cada grupo 

clase, por parte de titores/as, PT e AL, dentro da atención á 

diversidade, tendo en conta os criterios establecidos desde o 

departamento de orientación e que quedarán reflexados no Plan 

Xeral de Atención á Diversidade e informando trimestralmente ao 

consello escolar da situación de convivencia no centro. 

➢ Implicación de todo o profesorado ao longo das diferentes reunións 

levadas a cabo os martes. 

 

LIÑA 4: A CONSTRUCIÓN DUNHA AXEITADA COMPETENCIA EMOCIONAL 

A formación dunha axeitada competencia emocional constitúe unha das pezas 

clave  para a formación integral dos e das discentes da sociedade actual na que 

o fracaso escolar, a pouca motivación cara o estudio e a falta de interese ou de 

valor polo esforzo persoal e pola obtención de logros. Por isto, é necesario crear 

situación novas, favorecer estímulos e traballar o desenvolvemento integral do 

alumando, tendo en conta tanto o campo intelectual como emocional. 

O período comprendido entre  6 a 12 anos, categorizado por Piaget,1979 como 

etapa de operacións concretas constitúe un momento crucial para o 

desenvolvemento da personalidade, e os aspectos emocionais xogan un papel 

esencial na vida e constitúen a base para a formación da personalidade. Unha 

axeitada competencia emocional reduce considerablemente a aparición de 

conflitos, e solucionar un conflito cando xorde dunha forma construtiva e non 

destrutiva. 
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Os piares básicos, que un titor/a debe desenvolver para que os alumnos 

adquiran unha competencia emocional, son os que seguen: 

➢ Conciencia emocional: Coñecer un pouco máis a un mesmo, 

implica tomar conciencia das propias emocións e sentimentos  así 

como das emocións dos demais. 

➢ Regulación emocional: Como a capacidade para regular os 

impulsos, canalizar as emocións desagradables, tolerar a 

frustración e saber esperar as gratificacións. Empregar estratexias 

de autorregulación emocional  

( diálogo interno, relaxación, reestructuración cognitiva…). 

➢ Autonomía personal: implica a adquisición dunha axeitada 

autoestima e autoconcepto de sí mesmo, unha actitude positiva 

ante calquera situación dende a responsabilidade como factor 

inherente a todo o anteriormente citado. A imaxe que un ten de sí 

mesmo é un paso necesario para o desenvolvemento da 

autoestima. Por iso se inicia o proceso de aprendizaxe a través do 

autoconcepto para chegar a unha adecuada conformación da 

autoestima. É preciso, polo tanto: 

• Adquirir a noción de  identidade e coñecemento dun mesmo 

• Manifestación de sentimentos positivos cara un mesmo e confianza 

nas súas propias posibilidades. 

• Valoración positiva das propias capacidades e limitacións. 

• Estilos de conduta e autoestima. 

• Adquisición da confianza nun mesmo. 

• Intelixencia interpersonal propugnada por Gadner, 2012  que se 

basea no dominio de habilidades sociais básicas, respecto aos 

demais, comunicación receptiva e expresiva e  compartir 

emocións. 

➢ Habilidades de benestar e de vida: tratándose fundamentalmente 

de adquirir habilidades para afrontar situacións de conflito, 

recursos que toda persoa debería dominar para superar as crises 

e conflitos que ao longo da vida poidan ir xurdindo. Entre estas 

habilidades estarían: 



 17 

• Habilidades de organización do tempo, do traballo e das tarefas 

cotiás. 

• Capacidade de escoita activa 

• Desenvolvemento persoal e social 

• Habilidades na vida familiar , escolar e social. 

• Actitude positiva ante a vida. 

• Valoración do esforzo. 

• Características persoais. 

 

LIÑA 5: A ORIENTACIÓN INDIVIDUALIZADA 

A intervención individualizada da xefatura do departamento de orientación, no 

tratamento de alumnos/as con diversidade funcional, dificultades académicas, 

emocionais, e a posible orientación familiar, son cruciais para conseguir avances 

no rendemento escolar. Se ben esta intervención non sempre é posible, destacar 

a súa efectividade e sería o verdadeiro sentido da orientación nun centro. 

LIÑA 6: A MEDIACIÓN ESCOLAR 

Este curso escolar 19/20 o claustro de mestras formouse en Mediación escolar, 

co fin de poñer en práctica este servizo no vindeiro curso escolar. 

A mediación entendida como a intervención de terceiras persoas que axuden a 

que as partes implicadas nun conflito cheguen elas mesmas a un acordo. Na 

mediación, deben ser as partes enfrontadas quenes recorran voluntariamente a 

unha terceira persoa, pero sempre voluntariamente. A mediación tamén pode ser 

proposta por unha titora ou a dirección pero sempre que ambas partes estén 

dacordo en utilizar este servizo mediador. 

A mediación é un método creativo, que propón a busca de solucións que 

satisfagan as necesidades das partes. A solución nunca debe ser imposta, senón 

aceptada por ambas partes e que sexa xusta e igualitaria para ambas partes. 

4.3 Procesos de seguimento, difusión  mellora e avaliación 

Dentro das estratexias e procedementos para realizar a difusión, o seguimento 

e a avaliación do plan, proponse: 
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➢ A nivel profesorado: 

a) A comezos de cada curso escolar, en sesión de claustro, informarase, 

sobre todo ao profesorado de nova incorporación, dos pormenores deste 

plan de Convivencia. 

b) A través das reunións do claustro e do consello escolar, farase un 

seguimento trimestral do plan, a fin de: análise dos problemas que xurdan 

e a súa resolución, posta en común da metodoloxía axeitada, avaliación 

do plan de convivencia e propostas de mellora. 

➢ A nivel familias do alumnado: 

a) Na reunión titorial de comezos de cada curso escolar, cada mestre/a 

titor/a informará, por escrito, aos pais/nais das normas de convivencia do 

centro.  

b) Ao matricularse un/unha novo/a alumno/a, faráselle entrega aos pais e 

titores legais do mesmo do citado resumo das normas de convivencia do 

centro e aclararánselle as actuacións contempladas neste plan de 

convivencia. Tamén se informará as familias do servizo de mediación 

escolar existente no centro e se lle dará un papel para que o firmen. 

c) Colgarase o documento de plan de convivencia na páxina web do 

centro ou no blogue co fin de que estea a disposición de toda a 

comunidade educativa. 

4.4 Protocolo para a prevención, detección e tratamento das situación de 

acoso escolar   

As situacións de acoso veñen definidas pola coincidencia simultánea de: 

- Evidente intención de facer dano 

- Condutas agresivas reiteradas 

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

Calquera membro da comunidade educativa ten a obriga de poñer en 

coñecemento do equipo directivo do centro a posible existencia de indicios 

razoables dunha situación de acoso. 

Co fin de resolver a problemática botaremos man do contido recollido no 

Protocolo educativo para a prevención, detección e tratamento do acoso escolar 
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e ciberacoso  editado pola Xunta de Galicia no ano 2015. Pertencente ao marco 

da Estratexia galega de convivencia escolar 2015-2020.   

4.5 . Normas de convivencia do centro: concreción dos dereitos e deberes   

 dos diferentes membros da comunidade educativa e protocolo que 

contribúa á detección ou incumprimento  (consultar no  NOFC ) 

4.6. Condutas contrarias á convivencia e corrección 

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

comunidade educativa e o Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se 

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

comunidade educativa en materia de convivencia escolar consideranse condutas 

leves e graves contrarias á convivencia. 

➢ CONDUTAS LEVES CONTRARIAS Á CONVIVENCIA: 

 1. As condutas tipificadas como agresión, inxuria ou ofensa leve, os actos de 

discriminación, os actos de indisciplina, os danos causados de forma 

intencionada ou por neglixencia a infraestrutura e materiais dos centros, ós bens 

doutros membros da comunidade educativa e a subtracción, os actos 

inxustificados que perturben o desenvolvemento das actividades do centro e as 

actuacións prexudiciais para a saúde e a integridade persoal dos membros da 

comunidade. 

 2. Portar calquera obxecto, substancia ou produto expresamente prohibido 

polas normas do centro, perigoso para a saúde ou a integridade persoal do 

alumnado ou dos demais membros da comunidade educativa ou que perturbe o 

normal desenvolvemento das actividades docentes, complementarias ou 

extraescolares, cando non constitúa conduta gravemente prexudicial para a 

convivencia  

 3. A inasistencia inxustificada a clase e as faltas reiteradas de puntualidade, nos 

termos establecidos polas normas de convivencia de cada centro docente. 

 4. A reiterada asistencia ao centro sen o material e equipamento preciso para 

participar activamente no desenvolvemento das clases.  
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 5. As demais condutas que se tipifiquen como tales nas normas de convivencia 

de cada centro docente. 

O centro, no ámbito da súa autonomía engade as seguintes condutas leves: 

- Falar e interromper constantemente o desenvolvemento das clases, facendo 

caso omiso das advertencias do profesorado. 

- Tirar obxectos e arrastrar mobiliario reiteradamente. 

- Retraso á entrada do centro máis de 5 veces nun mes. 

 - Retraso na recollida do menor (á saída do centro) máis de 2 veces nun mes. 

- Utilizar aparellos electrónicos fóra das actividades escolares propiamente ditas. 

- Copiar, falsificar firmas dos pais/nais/titores nas notas dadas polos mestres/as. 

As condutas leves contrarias á convivencia poden ser corrixidas coas seguintes 

MEDIDAS:  

1. Amoestación privada ou por escrito.  

2. Comparecencia inmediata ante a directora do centro. 

 3. Realización de traballos específicos en horario lectivo.  

 4. Realización, en horario non lectivo, de tarefas que contribúan á mellora e ao 

desenvolvemento das actividades do centro.  

 5. Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou 

complementarias do centro por un período de ata dúas semanas.  

6. Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases por un período de 

ata tres días lectivos. Durante o tempo que dure a suspensión, o alumnado 

deberá realizar os deberes ou traballos que se determinen para evitar a 

interrupción no proceso formativo.  

 7. Cambio de grupo, se existise máis de un grupo por nivel,  por un período de 

ata unha semana.  

8. Suspensión temporal do dereito de asistencia ao centro por un período de ata 

tres días lectivos. Durante o tempo que dure a suspensión, o alumnado deberá 
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realizar os deberes ou traballos que se determinen para evitar a interrupción no 

proceso formativo.  

Dende a autonomía do centro engádese: 

9. Seguirase un modelo flexible para establecer as medidas correctoras, 

adaptado ás características persoais e sociofamiliares, así como ó historial 

previo de solucións xa intentadas. 

10. Como norma xeral, excepto problemáticas habituais ou nas que é necesaria 

unha actuación urxente, as medidas preventivas e correctoras, decidiranse de 

forma conxunta entre a dirección do centro e o departamento de Orientación . 

11. Evitarase, a redundancia nas solucións intentadas na procura doutras de 

natureza educativa e reparadora. 

 12. Os aparellos electrónicos poderán ser requisados e serán devoltos cando 

veña un pai/nai a buscalo. 

A IMPOSICIÓN das medidas correctoras de condutas leves contrarias á 

convivencia levarase a cabo:  

a) O profesorado da alumna ou alumno, oído este e dando conta á persoa que 

ocupe á dirección. 

b) A titora ou titor da alumna ou alumno, oído este e dando conta á dirección. 

 c) A persoa que ocupe a dirección do centro, oídos a alumna ou alumno e a súa 

profesora ou profesor ou titora ou titor.  

 d) A persoa titular da dirección do centro, oídos a alumna ou alumno e a súa 

profesora ou profesor ou titora ou titor, a imposición destas medidas correctoras 

comunicarase á nai ou pai ou á titora ou titor da alumna ou alumno antes de que 

estas se fagan efectivas, así como o claustro.  

 2. As resolucións que impoñen as medidas correctoras poñen fin á vía 

administrativa e son inmediatamente executivas.  

3. Cada titor, deberá levar un rexistro coa data, conducta que tivo o alumno ou 

alumna e medida correctora aplicada.  
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➢ CONDUTAS GRAVES PREXUDICIAIS PARA Á CONVIVENCIA 

1. As agresións físicas ou psíquicas, as inxurias e as ofensas graves, as 

ameazas e as coaccións contra os demais membros da comunidade educativa.  

2. Os actos de discriminación grave contra membros da comunidade educativa 

por razón de nacemento, raza, sexo, orientación sexual, capacidade económica, 

nivel social, conviccións políticas, morais ou relixiosas, discapacidades físicas, 

sensoriais ou psíquicas, ou calquera outra condición ou circunstancia persoal ou 

social.  

3. Os actos individuais ou colectivos de desafío á autoridade do profesorado e 

ao persoal de administración e de servizos que constitúan unha indisciplina 

grave.  

4. A gravación, a manipulación e a difusión por calquera medio de imaxes ou 

informacións que atenten contra o dereito á honra, a dignidade da persoa, a 

intimidade persoal e familiar e a propia imaxe dos demais membros da 

comunidade educativa.  

5. As actuacións que constitúan acoso escolar consonte o establecido polo artigo 

28 da Lei 4/2011.  

6. A suplantación de personalidade en actos da vida docente e a falsificación, 

alteración ou subtracción de documentos académicos. 

 7. Os danos graves causados de forma intencionada ou por neglixencia grave 

ás instalacións e aos materiais dos centros docentes, incluídos os equipos 

informáticos e o software, ou aos bens doutros membros da comunidade 

educativa ou de terceiros, así como a súa subtracción.  

 8. Os actos inxustificados que perturben gravemente o normal desenvolvemento 

das actividades do centro, incluídas as de carácter complementario e 

extraescolar.  

 9. As actuacións gravemente prexudiciais para a saúde e a integridade persoal 

dos membros da comunidade educativa do centro, ou a incitación a elas.  

 10. Portar calquera obxecto, substancia ou produto gravemente perigoso para 

a saúde ou a integridade persoal de calquera membro da comunidade educativa. 
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En todo caso, considerarase indisciplina grave a resistencia ou a negativa a 

entregar os obxectos a que se refire o punto terceiro do artigo 11 desta lei cando 

se é requirido para iso polo profesorado.  

11. A reiteración, nun mesmo curso escolar, de condutas leves contrarias á 

convivencia.  

12. O incumprimento das sancións impostas.  

As condutas gravemente prexudiciais para a convivencia nos centros docentes 

poden ser corrixidas coas seguintes MEDIDAS:  

1. Realización, dentro ou fóra do horario lectivo, de tarefas que contribúan á 

mellora e ao desenvolvemento das actividades do centro.  

 2. Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou 

complementarias do centro por un período de entre dúas semanas e un mes.  

 3. Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases por un período de 

entre catro días lectivos e dúas semanas. Durante o tempo que dure a 

suspensión, o alumnado deberá realizar os deberes ou traballos que se 

determinen para evitar a interrupción no proceso formativo. 

4. Suspensión temporal do dereito de asistencia ao centro por un período de 

entre catro días lectivos e un mes. Durante o tempo que dure a suspensión, o 

alumnado deberá realizar os deberes ou traballos que se determinen para evitar 

a interrupción no proceso formativo.  

5. Cambio de centro. 

PRESCRICIÓN da condutas gravemente prexudiciais: 

 1. As condutas gravemente prexudiciais para a convivencia nos centros 

docentes tipificadas nesta sección prescriben aos catro meses da súa comisión 

e as condutas leves contrarias á convivencia, ao mes.  

2. O prazo de prescrición comezará a contarse desde o día en que a conduta se 

leve a cabo, salvo cando se trate dunha conduta continuada, caso no que o prazo 

de prescrición non se empezará a computar mentres aquela non cese.  
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3. No caso das condutas gravemente prexudiciais para a convivencia, 

interromperá a prescrición a iniciación, con coñecemento do interesado ou da 

interesada, do procedemento para a corrección da conduta, e continuarase o 

cómputo do prazo de prescrición para o caso de producirse a caducidade do 

procedemento.  

A IMPOSICIÓN das medidas correctoras de condutas graves contrarias á 

convivencia levarase a cabo:  

1. As medidas correctoras de condutas gravemente prexudiciais para a 

convivencia só se poden impoñer logo da tramitación do procedemento 

disciplinario recollido neste documento. 

2. Corresponde acordar a incoación do procedemento á persoa titular da 

dirección do centro docente, por propia iniciativa, por petición motivada do 

profesorado ou da titora ou titor da alumna ou alumno ou da persoa que ocupe 

a xefatura de estudos, ou logo da denuncia doutros membros da comunidade 

educativa.  

3. A incoación do procedemento notificarase á nai ou pai ou á titora ou titor 

da alumna ou alumno, con indicación da conduta que o motiva, as correccións 

que poden corresponder e o nome da profesora ou profesor que actuará como 

persoa instrutora. Así mesmo, comunicarase á inspección educativa.  

4. No propio acordo de incoación ou en calquera momento da tramitación do 

procedemento, a persoa titular da dirección do centro pode adoptar 

motivadamente, por iniciativa propia ou por instancia do instrutor, como medidas 

provisionais o cambio temporal de grupo da alumna ou alumno ou a suspensión 

do dereito de asistencia ao centro ou a determinadas clases ou actividades, por 

un período non superior a cinco días lectivos. A adopción de medidas 

provisionais notificarase á nai ou pai ou á titora ou titor da alumna ou alumno, ou 

a este se é maior de idade.  

5. Finalizada a instrución do procedemento, a persoa instrutora formulará 

proposta de resolución e dará audiencia á alumna ou alumno  e á nai ou pai ou 

á titora ou titor, convocándoos a unha comparecencia en horario lectivo na que 

poderán acceder a todo o actuado e da cal se estenderá acta. No caso de 
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incomparecencia inxustificada, o trámite de audiencia terase por realizado para 

todos os efectos legais. 

6. Realizado o trámite de audiencia, a persoa titular da dirección do centro 

ditará resolución motivada que se pronunciará sobre a conduta da alumna ou 

alumno e impoñerá, se é o caso, a correspondente corrección, así como a obriga 

de reparar os danos producidos nos termos previstos.  

7. A resolución notificarase á nai ou pai ou á titora ou titor da alumna ou 

alumno, nun prazo máximo de doce días lectivos desde que se tivo coñecemento 

dos feitos que deron lugar á incoación do procedemento, e comunicarase á 

inspección educativa.  

8. A resolución da persoa titular da dirección do centro pon fin á vía 

administrativa e será inmediatamente executiva. Contra a resolución da persoa 

titular da dirección do centro cabe instar a revisión ante o Consello Escolar no 

prazo de dez días lectivos nos termos previstos na a liña f) do artigo 127 da Lei 

orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.  

De todos estes pasos hai que deixar constancia documental do proceso e da 

notificación. 

 PROCEDEMENTO PARA A TRAMITACIÓN DOS EXPEDIENTES 

DISCIPLINARIOS 

1. A instrución do expediente levarase a cabo por un profesor designado polo 

dirección. A dita incoación comunicarase  ós pais/nais, titores/as ou 

responsables do/a menor. 

2. O/a alumno/a e os seus pais/nais ou representantes legais poderán 

recusar ó instrutor/a ante a dirección cando da súa conduta poida inferirse falta 

de obxectividade na instrución do expediente. 

3. Excepcionalmente, ó iniciarse o procedemento ou en calquera momento 

da instrución, o/a director/a, por decisión propia ou proposta polo instrutor poderá 

adoptar as medidas provisionais que estime convenientes: suspensión do dereito 

de asistencia ó centro ou a determinadas clases ou actividades, por un período 

non superior a cinco días. 
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As medidas adoptadas serán comunicadas ó consello escolar, que poderá 

revocalas en calquera momento. 

4. A instrución do expediente deberá acordarse nun prazo non superior ós dez 

días desde que se tivo coñecemento dos feitos ou condutas. 

5. Instruído o expediente darase audiencia á alumna ou alumno e ós pais/nais 

ou representantes legais, comunicándolles as condutas que se lle imputan e as 

medidas de corrección que se propoñen ó consello escolar. O prazo de instrución 

do expediente non deberá exceder de sete días. 

6. Comunicarase ó Servizo de Inspección Técnica o inicio do procedemento e 

informaráselle da tramitación ata a súa resolución. 

7. A resolución do procedemento deberá producirse no prazo máximo de un mes 

desde a data de iniciación do mesmo, e contra a resolución do consello escolar 

poderá interpoñerse recurso ordinario ante a xefatura territorial.  De todos estes 

pasos hai que deixar constancia documental do proceso e da notificación. 

 

4.7 Plan de igualdade ( consultar o Plan de Igualdade do centro) 

 

5. PROPOSTAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

➢ EDUCACIÓN EMOCIONAL 

Guía de Mediación escolar. Ed. Octaedro. 

¡Tú si que vales!- ed. Graó 

Las relaciones sociales en la infancia y en la adolescencia y sus problemas. 

Ed. Pirámide. 

La tutoría en Ed. Primaria. ED. Ciss- Praxis. 

➢ AUTOESTIMA 

Carlon, N. Me gusta como soy. Madrid: Ed. Espasa-Calpe 

Heres, K, Crisantemos. León: Ed. Everest  
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Leaf, M. Ferdinando el toro. Salamanca: Ed. Lógez Ediciones 

➢ EMPATÍA 

Casalderrey, F. Alas de mosca para Ángel. Madrid: Ed. Anaya 

➢ FRUSTRACIÓN 

Fine, A. Billy y el vestido rosa. Madrid: Ed. Alfaguara 

➢ MIEDO 

Alcántara, M. Gustavo y los miedos. Ed. SM 

Cooper, H. Hay un oso en el cuarto oscuro. Barcelona: Ed. Joventut 

Giff, P. Días sombríos. Cerdanyola del Vallés: Ed. Toray 

➢ MUERTE 

Mundy, Michaelene (2001). Cuando estoy triste. Ante la pérdida de un ser 

querido. Madrid: Ed. San Pablo 

Kübler-Ross, Elisabeth. (1991). Carta para un niño con cáncer. Barcelona: Ed. 

Luciérnaga 

Kübler-Ross, Elisabeth. (1993) Recuerda el secreto. Barcelona: Ed. Luciérnaga 

➢ OPTIMISMO 

Fine, A. Álvaro a su aire. Madrid: Ed. Alfaguara 

➢ RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

Keselman, G. Nadie quiere jugar conmigo. Madrid: Ed. SM 

Mackee, D. Dos monstruos. Madrid: Espasa Calpe 

Muñoz, V. Óscar y el león de correos. Madrid: Ed. anaya 

Zoller, E. ¿Y si me defiendo? Barcelona: Ed. Edebé 

Vriens, J. Tenéis que hacer las paces. Barcelona: Ed. Edebé 

➢ SEPARACIÓN  
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Watson, Jane W. (1988). A veces una familia tiene que separarse. Madrid: Ed. 

Montena 

➢ VERGUENZA 

Wells, R. Carlos el tímido. Ed. Austral infantil 

➢ OTROS 

De Baum, H.  ¿Está la abuelita en el cielo? Cómo tratar la muerte y la 

tristeza.  

¡Con ése no quiero jugar! Cómo tratar el rechazo y la discriminazión. 

¡No he dicho ninguna mentira! Cómo tratar la mentira y la verdad.  

¡Estoy furioso! Cómo tratar la cólera y la agresividad.  

¡Mamá siempre me está molestando! Cómo tratar los celos y las peleas entre 

hermanos.  

¡Lo quiero ahora! Cómo tratar la impaciencia, la frustración y las rabietas.  

¡No apagues la luz! Cómo tratar el miedo y la inseguridad. 

¡Sentado me aburro! Cómo tratar la hiperactividad y la falta de atención.  

Pohulanik, Abel. Cuentos mágicos para comprender tus emociones 

Recoméndase  tamén a colección de contos sobre Los Sentimientos da 

Editorial Molino. 
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 6. ANEXOS 

MODELOS DE ENQUISAS PARA OS DISTINTOS MEMBROS DA 

COMUNIDADE EDUCATIVA: PROFESORADO, FAMILIA, ALUMNADO.  

 

• MODELO DE CUESTIONARIO PARA FAMILIAS SOBRE 

CONVIVENCIA ESCOLAR  

  

Instruccións: Este cuestionario é anónimo. Por favor, rodee a resposta 

que considere máis axeitada. 

 

1. Como valora os seguintes aspectos da convivencia no CEP 

Plurilingüe de Carreira?  

1 (moi malo), 2 (malo), 3 (regular), 4 (normal), 5 (bo), 6 (moi bo), 7 

(excelente) 

 

 O clima de traballo e as relacións entre o profesorado 1 2 3 4

 5 6 7 

As relacións co equipo directivo 1 2 3 4 5 6 7 

As relacións do profesorado co alumnado 1 2 3 4 5

 6 7 

As relacións do alumnado co profesorado 1 2 3 4 5

 6 7 

As relacións entre o alumnado 1 2 3 4 5 6 7 

As relacións do profesorado coas familias 1 2 3 4 5

 6 7 

As relacións das familias co profesorado 1 2 3 4 5

 6 7 

As relacións do persoal non docente co resto da comunidade 

Educativa 1 2 3 4 5 6 7 

As relacións da comunidade educativa co contorno escolar 1 2 3

 4 5 6 7 

As relacións do centro cos servizos sociosanitarios 1 2 3 4

 5 6 7 

As relacións coa Administración educativa 1 2 3 4 5

 6 7 

 

2. Os conflitos que se producen con máis frecuencia son: 

1 (nunca), 2 (moi pouco), 3 (pouco), 4 (algunhas veces), 5 (bastantes veces), 6  (moitas 

veces), 7 (sempre). 

 Entre profesorado e o equipo directivo  1 2 3 4 5 6

 7  

 Entre profesorado  1 2 3 4 5 6 7  

 Entre profesorado e alumnado  1 2 3 4 5 6 7  
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 Entre alumnado  1 2 3 4 5 6 7  

 Entre o profesorado e as familias  1 2 3 4 5 6

 7  

 Entre pais/nais e fi llos/as  1 2 3 4 5 6 7  

 Entre as familias  1 2 3 4 5 6 7  

 Entre o centro escolar e a administración educativa  1 2 3 4

 5 6 7  

 Entre o centro escolar e o concello  1 2 3 4 5 6

 7  

 En relación co personal non docente  1 2 3 4 5 6

 7          

 

3. Cales dos seguintes conflitos se teñen producido con máis frecuencia no centro nos 

últimos anos?  

1 (nunca), 2 (moi pouco), 3 (pouco), 4 (algunhas veces), 5 (bastantes veces), 6  (moitas 

veces), 7 (sempre). 

 Agresións verbais entre alumnado  1 2 3 4 5 6

 7 

 Agresións físicas entre alumnado  1 2 3 4 5 6

 7 

 Agresións verbais de profesorado a alumnado  1 2 3 4 5

 6 7 

 Agresións físicas de profesorado a alumnado  1 2 3 4 5

 6 7 

 Agresións verbais de alumnado a profesorado  1 2 3 4 5

 6 7 

 Agresións físicas de alumnado a profesorado  1 2 3 4 5

 6 7 

 Intimidación e acoso entre alumnado  1 2 3 4 5 6

 7 

 Problemas entre o profesorado  1 2 3 4 5 6

 7 

 Vandalismo ou deterioro grave nas cousas  1 2 3 4 5

 6 7 

 Roubos  1 2 3 4 5 6 7 

 Problemas co consumo de drogas  1 2 3 4 5 6

 7 

 Condutas disruptivas nas aulas (interromper a clase)  1 2 3 4

 5 6 7 

 Indisciplina (insultos, malas contestacións, falta respecto)  1 2 3

 4 5 6 7 

 Acoso sexual  1 2 3 4 5 6 7 

 Absentismo e deserción escolar  1 2 3 4 5 6

 7 

 

 

 

 

 

 

4. Na súa opinión, cales das seguintes iniciativas serían útiles para mellorar a 

convivencia no centro educativo?: 
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1 ( nada), 2 (moi pouco), 3 (pouco), 4 (algo), 5 (bastante), 6 (moito), 7 ( moitísimo ou a 

que máis) 

 

 Reforzar a disciplina no centro  1 2 3 4 5 6 7 

 Consensuar normas entre alumnado e profesorado  1 2 3 4

 5 6 7 

 Favorecer o traballo cooperativo entre o alumnado  1 2 3 4

 5 6 7 

 Unificar os criterios de actuación entre o profesorado  1 2 3 4

 5 6 7 

 Darlle máis participación ás familias na xestión do centro  1 2 3

 4 5 6 7 

 Colaborar cos servizos sociais, de saúde e asociacións  1 2 3

 4 5 6 7 

 Mellorar as relacións entre profesorado e familias  1 2 3 4

 5 6 7 

 Mellorar as condicións de traballo do profesorado  1 2 3 4

 5 6 7 

 Facer grupos de alumnado máis reducidos  1 2 3 4 5

 6 7 

 Mellorar os recursos do centro educativo  1 2 3 4 5

 6 7 

 Formar ao profesorado sobre resolución de conflitos  1 2 3 4

 5 6 7 

 Informar ás familias sobre estratexias diante dos conflitos  1 2 3

 4 5 6 7 

 Facer grupos de mediación en conflitos nos centros  1 2 3 4

 5 6 7 

 Adaptar o currículo ás necesidades do alumnado  1 2 3 4

 5 6 7 

 Utilizar unha metodoloxía máis activa e participativa  1 2 3 4

 5 6 7 

 Utilizar un estilo docente respectuoso e positivo  1 2 3 4

 5 6 7 

 

OBSERVACIÓNS E/OU SUXERENCIAS: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 



 32 

• MODELO DE CUESTIONARIO PARA ALUMNADO SOBRE 

CONVIVENCIA ESCOLAR   

 

IMOS VALORAR COMO É A CONVIVENCIA NO NOSO COLE. PARA 

ISO RESPONDE A ESTAS CUESTIÓNS DE FORMA SINCERA. SÓ 

DESTA MANEIRA PODEREMOS MELLORAR E ASÍ ESTAR TODXS 

MOITO MELLOR 

 

CONVIVIR é respectarnos mutuamente tod@s @s que formamos parte 

do noso cole.      CONVIVIR cos demais é ser solidario, é respectar aos 

demais sexan como sexan, é respectar as normas que entre tod@s 

teñamos establecidas, é axudar aos nos@s compañeir@s cando o 

precisan, é non insultar,non pegar, non pelexar…, senón resolver os 

nosos problemas falando e dialogando. 

MARCA CUNHA CRUZ NO CADRO CORRESPONDENTE: NENO            

NENA  

  

I.-RESPONDE SI OU NON SEGUNDO O TEU CRITERIO. 

CONDUTAS MÁIS FRECUENTES SI NON 

INSÚLTANME SI NON 

CRITÍCANME SI NON 

PÉGANME SI NON 

IGNÓRANME SI NON 

AMEÁZANME SI NON 

ROUBÁRONME SI NON 

INSULTEI ALGUNHA VEZ SI NON 

CRITIQUEI ALGUNHA VEZ SI NON 

PEGUEI ALGUNHA VEZ SI NON 

IGNOREI A ALGUÉN ALGUNHA VEZ SI NON 

AMEACEI A ALGUÉN ALGUNHA VEZ SI NON 

ROUBEI ALGUNHA VEZ SI NON 

 

II.-SINALA CUNHA CRUZ SEGUNDO ESTÉS: MOI EN DESACORDO- 

INDIFERENTE-DACORDO-MOI DACORDO 



 33 

 MOI EN DESACORDO INDIFERENTE DACORDO MOI 

DACORDO 

No centro existe orde     

As normas do centro son axeitadas     

@s profesor@s aplican as normas con igual criterio.     

Non hai favoritismos     

Os conflitos resólvense de forma xusta     

Os conflitos resólvense mediante: 

Diálogo     

Acordo     

Castigos-sancións     

Trátase o conflito entre todos     

Trátase o conflito na titoría.     

 

III.- EXISTEN NO CENTRO OS SEGUINTES CONFLITOS. RESPOSTA 

SI OU NON SEGUNDO CORRESPONDA 

DO PROFE CARA OS NEN@S 

Insulta ao alumn@ SI NON 

Ten manía a algún alumn@ SI NON 

Ridiculizan aos alumn@s diante de tod@s SI NON 

D@S NEN@S CARA O PROFE 

Comportamentos que impiden dar a clase SI NON 

Roubar ou romper o material do centro SI NON 

Faltar ao respecto aos profes SI NON 

POR QUE HAI ÁS VECES CONFLITOS NO CENTRO? 

Porque hai alumn@s moi conflitivos SI NON 

Porque na casa nos facemos o que nos da a gana SI NON 

Porque os profes son demasiado intolerantes SI NON 

Porque non respetamos aos profes SI NON 

 

IV.-RESPONDE  “SI” OU “NON” , SE CHE  PARECEN ÚTILES AS 

SEGUINTES MEDIDAS PARA MELLORAR A CONVIVENCIA NO 

NOSO CENTRO: 

Se poñemos normas máis duras SI NON 
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Se acordamos as normas entre @s alumn@s e @s profesores SI

 NON 

Se facemos máis actividades en equipo SI NON 

Se o profesor actúe da mesma maneira con tod@s alumn@s ( mesmas 

normas, mesmas esixencias…) SI NON 

Se hai máis recursos no centro ( máis profes, máis material, máis 

aulas…)  SI NON 

Se o profesorado é máis respectuoso e positivo. SI NON 

 

V.- ESCRIBE AQUÍ COMO PENSAS TI QUE SE PODE MELLORAR A 

CONVIVENCIA NO NOSO COLE. QUE É PRECISO CAMBIAR? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________ 

 

• MODELO DE CUESTIONARIO PARA MESTRES/AS: 

 Cuestionario de convivencia escolar no centro educativo 

Este cuestionario ten por obxecto levar a cabo un diagnóstico da 

situación da convivencia escolar no noso centro educativo co fin de 

enmarcar o plan de convivencia no noso centro. Pode responder ás 

seguintes preguntas sinalando a opción coa que estea máis de acordo.  

 Grazas. 

 

1. Valore os seguintes aspectos da convivencia no centro: 

 Moito /Moi ben Bastante /Ben Pouco /Regular

 Nada/Mal 

As relacións persoais cos seus compañeiros/as     

E cos alumnos e alumnas     

O clima de traballo cos seus compañeiros/as     

E cos seus alumnos/as     

A súa relación coas familias dos seus alumnos e alumnas   

  

A participación das familias na convivencia do centro     
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As relacións da comunidade educativa co contorno escolar   

  

       2. Os conflitos que se producen con máis frecuencia son: 

 Nunca Pouco Bastante Moito 

Entre profesorado e dirección     

Entre profesorado     

Entre profesorado e alumnado     

Entre alumnado     

Entre o profesorado e as familias     

Entre pais/nais e fillos/as     

Entre as familias     

En relación co personal non docente     

 

 

 

 

 

 

 

         3. Na súa opinión, con que frecuencia se producen as seguintes 

situacións no seu centro?: 

 

 Nada Pouco Bastante Moito 

Enfrontamentos entre os alumnos/as e o profesor/a     

Enfrontamentos entre os profesores/as e os pais/nais   

  

Os profesores/as van cada quen ó seu     

Indisciplina dos alumnos/as (faltas de respecto, malas contestacións...) 

  

Non se respectan as normas     

Os alumnos/as insúltanse, póñense motes     

Os alumnos/as peléxanse     

Intimidación e acoso entre alumnado     

Hai grupiños que non se levan ben     



 36 

Hai nenos/as que non están integrados/as e séntense sós/as  

   

Os alumnos pensan que os profesores/as non os entenden   

  

Os alumnos/as están desmotivados/as, ou abúrrense   

  

Conflitos con alumnos/as doutros países/ diversidade funcional  

  

4. Na súa opinión, cales das seguintes iniciativas serían útiles para 

mellorar a convivencia no centro?: 

 Nada Pouco Bastante Moito 

Reforzar a disciplina no centro     

Consensuar normas entre alumnado e profesorado     

Favorecer o traballo cooperativo entre o alumnado     

Unificar os criterios de actuación entre o profesorado     

Darlle máis participación ás familias na xestión do centro   

  

Colaborar cos servizos sociais, de saúde e asociacións   

  

Mellorar as relacións entre profesorado e familias     

Mellorar as condicións de traballo do profesorado     

Facer grupos de alumnado máis reducidos     

Mellorar os recursos do centro educativo     

Formar ao profesorado sobre resolución de conflitos     

Informar ás familias sobre estratexias diante dos conflitos   

  

Facer grupos de mediación en conflitos nos centros     

Adaptar o currículo ás necesidades do alumnado     

Utilizar unha metodoloxía máis activa e participativa     

Utilizar un estilo docente respectuoso e positivo     

Tolerar pequenos conflitos mentres non perturben en exceso  

   

Outras:   
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AUTORIZACIÓN PARA MEDIACIÓN ESCOLAR: 

 

Don/a...........................................................................con 

D.N.I………………..como pai/nai/titor/a legal do 

alumno/a.............………………...................................................... 

 

 
 AUTORIZO NON AUTORIZO 
 

ao CEP Plurilingüe de Carreira, para que en caso necesario durante 

o período de escolarización do meu fillo/a, participe no servizo de 

Mediación Escolar co que conta o colexio. Dito proceso será levado 

a cabo no centro polos mestres/as que se  consideren oportunos e 

sempre baixo confidencialidade. Dito proceso será: 

 

- Voluntario. 

 
- Gratuíto. 
 
- Confidencial. 
 

 

En Carreira,……………...de……………...20 

 

 

Asdo:                                       

 

 

C.E.P. DE CARREIRA 

       

     Rúa Pé do Corniño S/N CP: 15967 

               Carreira (San Paio) 

               Telf: 881 866 351 Email: cep.carreira@edu.xunta.es 
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SOLICITUDE DE MEDIACIÓN DO ALUMNO/A: 

 

 

ESCRIBE O TEU NOME E APELIDOS: 

 

CURSO:                          

 

 

ESCRIBE QUE PASOU: 

 

 

 

CON QUEN? 

 

 

 

NOME E APELIDOS: 

 

SOLICITO A MEDIACIÓN ESCOLAR 

 

FIRMADO: 

                                   

 

 

C.E.P. DE CARREIRA 

       

     Rúa Pé do Corniño S/N CP: 15967 

               Carreira (San Paio) 

               Telf: 881 866 351 Email: cep.carreira@edu.xunta.es 
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SOLICITUDE DE MEDIACIÓN DO ALUMNO/A: 

 

Nome e apelidos: 

 

Curso:                                Idade: 

 

Descrición do conflito: 

 

 

 

Persoas implicadas: 

 

 

 

Consecuencias: 

 

 

Polo anteriormente citado considero necesario solicitar o Servizo de 

Mediación escolar. 

 

 

En Carreira,……………...de……………...20 

 

Firmado:                                       

C.E.P. DE CARREIRA 

       

     Rúa Pé do Corniño S/N CP: 15967 

               Carreira (San Paio) 

               Telf: 881 866 351 Email: cep.carreira@edu.xunta.es 
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COMPROMISO MEDIADOR 

Nomes do alumnado: 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

Nomes das persoas mediadoras: 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

- Estamos dacordo en ir a mediación polo que aceptamos reunirnos 

co fin de aceptar un acordo sobre o conflicto que temos. 

- Aceptamos acceder o proceso baixo as seguintes normas: 

 

1. Manter a confidencialidade sobre todo o que falemos no proceso. 

2. Respectar a quenda de palabra. 

3. Falar en voz baixa, de forma respetuosa e sen insultos. 

4. Decir a verdade. 

 

E para que así conste, firmamos abaixo o presente documento de 

compromiso; 

 

Firmado;       Firmado; 

 

Os implicados                                                  Os mediadores 

C.E.P. DE CARREIRA 

       

     Rúa Pé do Corniño S/N CP: 15967 

               Carreira (San Paio) 

               Telf: 881 866 351 Email: cep.carreira@edu.xunta.es 
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Este Plan de Convivencia foi aprobado por Consello escolar e Claustro o día 

28/04/2020 de xeito telemático, por estar baixo alarma sanitaria polo Covid-19. 

 

En Carreira, a 28 de abril de 2020 

 

Vº e prece da directora: 

J.Irene Romero Blanco 


