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1.XUSTIFICACIÓN DO PLAN DE CONVIVENCIA. 
 Segundo a Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio e o artigo 124 da Lei Orgánica 

8/2015, do 9 de decembro, de Mellora da Calidade educativa, os centros educativos 

elaborarán un Plan de convivencia no que se recollan todas as actividades que se 

programen co fin de fomentar un bo clima de convivencia dentro do Centro escolar, así 

como a concreción dos dereitos e deberes do alumnado e das medidas correctoras 

aplicables no caso de incumprimento das normas de convivencia. 

 Hoxe, xa non debemos conformarnos con ser meros transmisores de 

coñecementos, debemos formar cidadáns e cidadás de sociedades modernas , xustas, 

democráticas, igualitarias no xénero e, sobre todo, pacíficas. Feitos como a celebración 

do 30 de xaneiro (día da PAZ) a través de diferentes actos que resaltan o seu un carácter 

educativo e pretenden facilitar a convivencia escolar e fundamentalmente social son un 

claro reflexo destes avances. Tamén se incorporará ao noso PROXECTO EDUCATIVO 

DE CENTRO (PEC), un protocolo de actuación para posibles actos de violencia ou 

indisciplina. 

 Aínda que somos un colexio de primaria e, polo tanto, con poucos casos que se 

poidan encadrar nesta epígrafe, sí coidamos necesario ter elaborado, coa colaboración de 

todos os sectores educativos, un Plan de Convivencia que, chegado o caso, fixe unhas 

actuacións e serva como  protocolo de actuación. 

 O obxectivo final deste plan é, xuntamente co Plan de Acción Titorial (PAT), 

conseguir unha mellora da convivencia en toda a comunidade educativa. 

 

 

2. DEFINICIÓN.  
 O Plan de Convivencia é a expresión dos propósitos e actuacións educativas 

referidas ao modo en que poidan mellorarse as relacións no Centro, previr a violencia 

escolar, facilitar o desenvolvemento integral do alumnado e dar resposta aos problemas 

de convivencia que poidan xurdir dende os principios de respecto, solidariedade e 

cooperación propios dunha convivencia democrática. 

  

3. FINS E PRINCIPIOS DO PLAN DE CONVIVENCIA. 
 a) Garantir  un ambiente educativo de respecto mutuo que faga posible o 

cumprimento dos fins da educación e que permita facer efectivo o dereito e o deber de 
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aproveitar, de forma óptima, os recursos que a sociedade pon a disposición do alumnado 

no posto escolar. 

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

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

discriminación das persoas.  

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

eficaces. 

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

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

contrarias á convivencia, así como da protección xurídica adecuada ás súas funcións. 

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

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

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

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

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

no respecto entre todos os membros da comunidade educativa e a mellora da convivencia 

escolar. 

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

educación sobre a importancia da convivencia como parte fundamental para o 

desenvolvemento persoal e social do alumnado. 

h) A participación das familias e demais membros da comunidade educativa   no 

proceso educativo orientarase  nos seguintes principios: 

I. Participación de todos os sectores afectados na programación xeral do ensino 

polos poderes públicos que garante o punto 5 do artigo 27 da Constitución 

española e o artigo 118 da Lei orgánica de educación. 

II. Regulación de procedementos de consulta e participación directa das familias, e, 

de ser o caso, doutros colectivos da comunidade educativa, no ensino, 

complementarios das canles institucionalizadas de participación nel e no 

funcionamento e goberno dos centros docentes previstos na lexislación educativa. 

III. Mellora da comunicación entre o profesorado e as nais e pais ou as titoras ou 

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

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

ou pupilas. 



Plan de Convivencia                                                        CEP Plurilingüe Igrexa Valadares 

10 

 

4. OBXECTIVOS XERAIS DO PLAN DE CONVIVENCIA. 
a. Facilitarlles aos órganos de goberno e ao profesorado instrumentos e recursos en 

relación coa prevención da violencia e a mellora da convivencia no Centro. 

 

b. Concienciar e sensibilizar a Comunidade Educativa sobre a importancia dunha 

adecuada convivencia escolar e sobre os procedementos para mellorala e acadar un 

ambiente educativo que permita o óptimo aproveitamento dos recursos que a 

sociedade pon a disposición do alumnado. 

 

c. Fomentar no Centro os valores, as actitudes e as prácticas que permitan mellorar o 

grao de aceptación e cumprimento das normas e avanzar no respecto á diversidade e 

no fomento da igualdade entre homes e mulleres. 

 

d. Facilitar a prevención, a detección, o tratamento, o seguimento, a xestión e a 

resolución dos conflitos que se poidan producir no Centro e aprender a utilizalos como 

fonte de experiencia e aprendizaxe. 

 

e. Facilitar a prevención, detección e eliminación de todas as manifestacións de 

violencia, especialmente do acoso escolar, da violencia de xénero e das actitudes e 

comportamentos xenófobos e racistas. 

 

f. Facilitar a conciliación ou a mediación para a resolución pacífica dos conflitos. 

 

g. Contribuír desde o ámbito da convivencia á adquisición das competencias básicas, 

particularmente das competencias social e cidadá e para a autonomía e iniciativa 

persoal. 

 

h. Fomentar e facilitar a participación, a comunicación e a cooperación das familias no 

mantemento da convivencia no Centros. 

 

i. Establecer, incrementar e consolidar as relacións con entidades e institucións do 

contorno que contribúan á construción de comunidades educadoras e a unha 

convivencia de calidade que potencie os dereitos e as liberdades fundamentais. 
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5. DIAGNÓSTICO DA SITUACIÓN DA CONVIVENCIA NO 
CENTRO. 
 5.1. Características do Centro e do seu contorno que 
contextualizan a intervención educativa. 

O CEP PLURILINGÜE  IGREXA VALADARES é un centro con máis de corenta 

anos de existencia, de tipo rural situado no barrio das Barrocas  (parroquia de Santo 

André de Valadares) nunha zona rururbana,  pertencente ao Concello de Vigo. 

Dende a súa inauguración – ano 1967- o edificio pasou por unha serie de reformas 

e adaptacións as novas necesidades educativas. 

O alumnado procede de diferentes barrios: Portal, Costa, Garrida, Carregal, Seixos, 

Igrexa, Barrocas, Freixo e algúns de Matamá. 

O entorno social do colexio é o propio dunha zona na que se intercalan os aspectos 

obreiros e os agrarios, xa que a maioría das familias traballan nestes dous sectores. 

O aspecto cultural mellorou bastante nos últimos anos  sendo xa hoxe moitos os 

alumnos e alumnas que se incorporan a Universidade. En calquera caso, case toda a 

actividade cultural da zona sigue xirando arredor dunha entidade: O centro Cultural e 

Veciñal de Valadares. 

Este centro mantén un alto grao de colaboración co Colexio a través da 

programación ao longo do curso de varias actividades conxuntas. Así mesmo podemos 

considerar que aporta recursos humanos, fundamentalmente, a aquelas actividades que 

se demandan dende o centro.  

Tamén mantemos unha estreita relación co Concello de Vigo especialmente co seu 

departamento de Acción Social en materia de axudas de comedor, absentismo escolar, 

control de situacións de extrema necesidade, etc. Asemade, tamén é moi positiva a 

relación do Centro coa ANPA (encargada da  xestión da aula matinal e o servizo de 

gardería despois do comedor escolar). 

O CEP Plurilingüe Igrexa Valadares desenvolve varios proxectos: Plambe (2007), 

Proxecto de Centro Plurilíngüe (2011), Proxecto de Fomento da Lingua Galega, Plan 

Director e Plan Proxecta. 

O noso Centro ven desenvolvendo nos últimos anos en colaboración co Concello 

de Vigo actividades dirixidas á mellora da convivencia no Centro, algunhas delas son 

“Camiña con nós pola igualdade”, charlas sobre concienciación e prevención de 

drogodependencias e charlas para familias sobre temas de interese. 
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5.2. Aspectos da xestión e organización do Centro que inflúen na 
convivencia. 
 O Centro ten unha estrutura organizativa e de xestión que favorece un bo clima de 

convivencia. Poténciase a participación na vida do Centro dos distintos sectores da 

comunidade educativa, as familias na acción titorial e a participación na toma de decisións 

dos representantes da ANPA ou persoal de administración e servizos.  

Dáse moita importancia á participación do alumnado na toma de decisións sobre a 

xestión dos espazos comúns do recreo: biblioteca, ludoteca (nos período nos que está 

aberta), así como na organización de actividades deportivas e lúdicas, sometidas 

periodicamente a unha revisión do seu  desenvolvemento. 

 A xestión do Centro facilita a participación da comunidade educativa a través da 

programación de horarios de atención ás familias que faciliten a asistencia do maior 

número posible. Así mesmo ofrécese información puntual ás familias sobre as actividades 

do centro a través da web do colexio, expositores e taboleiros e circulares informativas.  

 

 5.3. Estado das relacións e da participación na vida do Centro por 
parte do profesorado, do alumnado, das familias, do persoal de 
administración e servizos e de atención educativa complementaria, así 
como doutras institucións e entidades do contorno. 
  O CEP Plurilingüe Igrexa Valadares conta durante o curso 15-16, con  dez 

unidades de Educación Primaria, un aula de Apoio á integración e un aula de audición e 

linguaxe, dúas mestras de Lingua inglesa, unha mestra de Lingua francesa, un mestre de 

Educación Física e unha Orientadora. A ratio media está arredor dos 15 alumnos/as por 

nivel. 

 Somos dezaoito mestres/as, dos cales 16 somos definitivo/as no Centro, 2 teñen 

destino provisional e dúas mestras imparten Relixión Católica. Contamos co seguinte 

persoal non docente: unha cociñeira, dúas axudantes de cociña, tres limpadoras e un 

conserxe pertencentes estes últimos ao Concello. Contamos cos servizos ofertados pola 

ANPA para realizar as tarefas de aula matinal e servizo de gardería despois do comedor 

escolar. Membros da ANPA colaboran na atención ao alumnado de Educación Infantil 

durante o comedor escolar. A EEI Monte do Alba está adscrita a este Centro para uso do 

comedor escolar.  
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Familias e alumnado 
O nivel académico das familias, polo xeral, é de estudios medios ou superiores. 

Non se dan situacións de marxinación, nin rexeitamento social. 

As familias do alumnado teñen un nivel socio-cultural medio-alto maiormente son 

traballadores en activo. O grao de absentismo escolar é baixo (sempre xustificado). As 

relacións do Centro, tanto coas familias como coa ANPA son de colaboración. 

 

No tocante ao alumnado, os niveis de maduración son maiormente normais. A 

porcentaxe de alumnado con necesidades educativas especiais ou dificultades de 

aprendizaxe considerase normal.  

Os resultados da avaliación de diagnóstico amosan un nivel dos nosos alumnos 

moi satisfactorio nas áreas avaliadas. 

 
Localidade 

Valadares é unha localidade que creceu moito nos últimos anos. Moitas familias 

retornan ás casas familiares debido a situación económica. O número de prazas 

demandadas, pola contra, non é tan abundante, debido á gran oferta educativa da zona: 

CPR Andersem, CPR Barreiro, CEIP Sobreira Valadares, EEI Monte do Alba e o IES 

Valadares. 

O Concello é unha Institución que colabora directamente co Centro aportando, 

ademais de persoal, unha variada oferta de actividades que se consideran moi 

beneficiosas: obradoiros, charlas, saídas escolares, etc. 

Na localidade teñen lugar numerosas actividades lúdicas, culturais e deportivas ao 

alcance do noso alumnado, o cal participa activamente na maioría delas (actividades 

deportivas, escola de música, natación, etc.). 

O Centro colabora estreitamente co Centro Cultural, ofrecendo as súas instalacións 

para a realización de diferentes actividades. 

 

5.4. Conflitividade detectada no Centro, indicando o tipo e número 
de conflitos que se producen e os sectores implicados nestes. 

Aínda que o noso Centro non se considera un Centro conflitivo, os principais 

problemas que se dan son os propios de nenos/as, como por exemplo: 

 Exceso de competitividade nalgúns alumnos/as. 
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 Non escoitar nin respectar aos demais compañeiros/as. 

 Falta de respecto entre alumnos/as. 

 Pouca tolerancia. 

 Insultos e berros entre compañeiros/as. 

 Falta de hábitos de participación en debates, correccións,… 

 Ridiculización dos compañeiros/as. 

 Disrupción na aula: falar a destempo, levantarse sen permiso, falar cos 

compañeiros/as. 

 Esquecemento do material para o desenvolvemento da clase. 

 

As causas probables que ocasionan estes problemas son: 
 Seguimento de modelos erróneos. 

 Pouca atención por parte dalgúns familiares. 

 Desestructuración de familias. 

 

O diagnóstico do Centro foi baseado na observación directa do comportamento do 

alumnado, así como na indirecta a través da análise de traballos e comportamentos 

postos de manifesto nas sesións de avaliación ou da análise e diagnóstico das enquisas 

de convivencia que a través da aplicación informática Educonvives a Consellería de 

Educación puxo a disposición das familias, alumnado de 5º de Educación Primaria e 

profesorado. Estas enquisas e o resultado das mesmas recóllense no anexo deste 

documento. 

 A pesar de que o rendemento académico pode considerarse satisfactorio, o 

comportamento, o clima da clase, as habilidades sociais e os valores en xeral son tarefas 

que hai que seguir traballando para acadar unha educación integral. 

  

5.5. Actuacións desenvolvidas no ámbito da convivencia e 
efectividade destas. 

Aínda que, como se sinalou no apartado anterior, no Centro non hai índices 

elevados de situacións problemáticas en canto á convivencia, si é verdade que,  en 

ocasións, detectamos comportamentos inadecuados que merecen ser reflectidos para 

tratar de corrixilos: 

 Non iniciar interaccións cos outros nenos/as. 
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 Sometemento ao que din os outros/as por temor a ser excluído do grupo. 

 Hostilidade cos máis débiles. 

 Inhibición en situacións de grupo. 

 Falta de habilidades e recursos para solucionar problemas de forma pacífica. 

 Solución de conflitos cos iguais de forma agresiva. 

 Medo a falar en público. 

 Non aceptar as críticas que se lle fan. 

 Faltas de respecto, insultos. 

  

A isto hai que engadirlle o feito de que a sociedade volveuse mais complexa e 

cambiou moito os seus valores e metas apuntando cara á consecución do éxito e poder 

material por enriba dos obxectivos de intereses de grupo, interpersoais e solidarios. 

Ademais, a familia modificou o rol que desenvolvía na socialización dos seus 

membros delegando ás veces, en exceso, noutras instancias o ensino do comportamento 

interpersoal. 

Para establecer actuacións que melloren a convivencia,  noso punto de partida deberá 

basearse nas seguintes consideracións: 

I. A escola e a aula son o contexto social no que os nenos/as pasan gran parte do 

seu tempo relacionándose entre si e con adultos, polo que é un dos entornos máis 

relevantes para o seu desenvolvemento social e, polo tanto, para potenciar e 

ensinar habilidades sociais ao alumnado. 

II. As habilidades sociais deberán ensinarse directa e sistematicamente, o que implica 

incluílas no currículo ordinario, delimitando un tempo no horario e deseñando 

actividades didácticas a realizar para a consecución dos obxectivos propostos. 

 

Considerando isto, comezamos este curso poñendo en marcha un programa de 

habilidades sociais para 3º e 4º curso que serán ampliados progresivamente xunto con 

outras medidas de carácter complementario que se desenvolven no punto 7 deste 

documento.  

 

6. OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DO PLAN DE CONVIVENCIA 
DERIVADOS DA ANÁLISE PREVIA. 
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6.1. Obxectivos relativos á regulación da convivencia no Centro. 
A. Conseguir que os alumnos/as  aprendan e practiquen o comportamento que se espera 

acaden como cidadáns libres, responsables e solidarios ao final da súa escolarización. 

Este obxectivo, implica: 

 Aprender valores e comportamentos prosociais dende o currículo e as relacións de 

ensino e aprendizaxe. 

 Practicar condutas solidarias con outros, cooperar e colaborar cos compañeiros e 

outros membros da comunidade escolar. 

 Participar de modo responsable na vida do Centro. 

B. Posibilitar a resolución educativa dos conflitos e a intervención eficaz nos problemas de 

convivencia escolar. 

 

 6.2. Obxectivos referidos á prevención de conflitos. 
A. Lograr a implicación de todos os membros da Comunidade escolar no proceso de 

discusión, fixación, difusión e apropiación de normas de convivencia. 

B. Ter sempre actualizada a información sobre os alumnos/as que permita prever, 

detectar e anticiparse a posibles problemas de convivencia. 

C. Propiciar un clima de relacións que permita vivir e interiorizar os valores que propicien 

unha boa convivencia. 

D. Aprender e practicar comportamentos cívicos, habilidades sociais, educación en 

valores, educación emocional, etc. 

 

 6.3. Obxectivos referidos a mellorar as condicións de ensino e 
aprendizaxe. 

Favorecer o aprendizaxe e a integración escolar de todos os alumnos/as, 

desenvolvendo un entorno educativo que facilite o “éxito escolar”, é dicir, que propicie que 

os alumnos/as aprendan e posúan un sentimento de vinculación e pertenza á 

Comunidade Escolar.  

 

6.4. Obxectivos par acadar a participación, implicación e 
colaboración de todos os membros da Comunidade Educativa. 
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Propiciar a participación e a colaboración da Comunidade Educativa na educación 

e na construción dun Centro verdadeiramente educativo para todos. Este obxectivo 

implica que:  

 As prácticas educativas do Centro sirvan de referencia para as prácticas sociais e 

individuais. 

 A comunidade educativa colabore no mantemento e desenvolvemento desas 

prácticas. 

 

   6.5 Obxectivos relacionados coa intervención ante problemas 
graves de convivencia e acoso escolar. 
          Dispoñer de procedementos e protocolos de actuación específicos ante problemas 

graves de convivencia que vulneren os dereitos dos membros da Comunidade Educativa. 

 

 

7. DESCRICIÓN DAS ACTUACIÓNS, DAS MEDIDAS OU DOS 
PROGRAMAS QUE SE VAN DESENVOLVER PARA 
FAVORECER A CONVIVENCIA, INCLUINDO MEDIDAS  
PREVENTIVAS E DE SENSIBILIZACIÓN ASÍ COMO, 
ACTUACIÓNS ORGANIZATIVAS, CURRICULARES E DE 
COORDINACIÓN. 
 

7.1. ACTUACIÓNS ORGANIZATIVAS, CURRICULARES E DE 
COORDINACIÓN. 

 7.1.1 Actuacións xerais 

 Establecemento dunha guía de boas prácticas para o profesorado e medidas para 

abordar a disrupción. 

 Distribución en cada aula dunha Carpeta de Titoría con documentos relativos á 

Convivencia Escolar. 

 Distribución horaria de períodos de garda e vixianza nas entradas e saídas e 

recreos. 
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 Establecemento dun modelo de rexistro de  incidencias, comunicación ás familias, 

control de faltas de asistencia e saídas e entradas durante o horario lectivo. 

 Establecemento de diferentes canles de comunicación para favorecer o 

coñecemento das normas do Centro. 

 Planificación dun plan de traballo anual. 

 Organización dun Programa de Apoio e Reforzo Escolar por parte do profesorado, 

para mellorar o éxito escolar e a autoestima de todos os seus membros. 

 Intervención educativa a través da figura do "alumnado axudante" ou "mediadores 

da paz", formación e seguimento. 

 Organización dun equipo de “colaboradores da Biblioteca”, “colaboradores do 

comedor escolar” e “coidadores do medio ambiente”. 

 Colaboración e asesoramento do Departamento de Orientación naqueles aspectos 

que se lle requira, ademais de ofrecendo suxestións de cara á intervención nas 

Titorías. 

 Creación da Comisión de Convivencia no seo do Consello Escolar. 

 Establecemento dos dereitos e deberes dos distintos compoñentes da Comunidade 

Educativa. 

 Organización das funcións e competencias dos diferentes órganos e profesionais 

que traballan no Centro. 

 Criterios de adscrición do profesorado e alumnado. 

 

7.1.2. Mediadores de paz: 
O Centro potenciará a resolución pacifica de conflitos a través da creación dos 

“Mediadores de Paz”. Estes estarán formados por un grupo de alumnos/as que realizarán 

funcións de mediación entre iguais. Dito grupo será coordinado pola Xefatura de Estudos 

e o Departamento de Orientación. Formarán parte do mesmo aqueles alumnos/as que, 

tras realizar unha formación específica, reúnan as condicións para poder desenvolver este 

traballo.  

 

7.1.3. Coidadores do medio ambiente: 
Consiste nun grupo de alumnos/as que, tras recibir unha formación específica, 

encargarase de concienciar ao resto do alumnado do Centro (sobre todo nos recreos) da 

necesidade de coidar o entorno.  
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7.1.4. Esquema de actuación ante unha situación de conflito: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.5. Modelo de boas prácticas para a resolución de conflitos na aula: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 ACTUACIÓNS DIRIXIDAS A GARANTIR A PARTICIPACIÓN DA 
COMUNIDADE EDUCATIVA NA MELLORA DA CONVIVENCIA 
ESCOLAR E A RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLITOS. 
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN. 

7.2.1 Actuacións para a mellora da convivencia escolar. 
A) Actuacións para mellorar a integración do alumnado no Centro: 

 Presentación do Plan de Convivencia e NOFC no primeiro Claustro do curso ao 

profesorado e ao alumnado durante tempos adicados á titorías. 

CONTROL/MANEXO DA INTERACCIÓN 
(PROCESO DE COMUNICACIÓN) 

 NON VERBAL: 
- Xestos/miradas que indiquen unha conduta. 
- Corporal: invadir o espazo do alumno/a disruptivo/a. 

- Como recursos de reacción á disrupción: 
   Disrupción leve: no otorgar atención. 
   Momento xeralizado de dispersión: silencio de espera. 
 

 ESTILO E TONO 
- En exposición: cercanía. Recursos: humor (non sarcasmo). 
- En chamadas de atención: seriedade, brevidade. 

- Ante condutas contra a norma: seriedade, brevidade. 
(Explicitar consecuencias baseadas nas normas da aula. Segundo os casos, 
propoñer alternativas de corrección ao alumnado). 

 

 CONTIDO E TÉCNICAS 
- Se é posible, indicacións centradas na tarefa (non na persoa). 
- Mensaxes en primeira persoa. Expresión de sentimentos. 
- Bombardeo de ideas (batería de preguntas sobre o tema) 

- Reflexión grupal sobre o acontecido. 
  

 

PROPOSTAS METODOLÓXICAS 

 COMPROMISOS XERAIS 

- Alta atención do profesor/a: supervisión e control de posibles desaxustes antes de 
que ocorran. 
- Elaboración participativa de normas-consecuencias. 
- Promover o éxito. Reforzo positivo (verbal e non verbal). Apoios necesarios. 

- Fomentar as boas relacións interpersoais. 
 

 ACORDOS METODOLÓXICOS 

- Sesións planificadas pero flexibles. 
- Diferentes formas de agrupamento,espazos e ritmos (presión/atracción/pausas) 
- Diferentes metodoloxías para diferentes estilos de aprendizaxe. 
- Aprendizaxe entre iguais e aprendizaxe cooperativo. 

- Prever cambios de actividade. 
- Diferentes estratexias de avaliación: observación, corrección de actividades, esforzo, 

entrevistas,... 
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 Actuación coherente de todo o profesorado en materia de convivencia para evitar 

ambigüidades e contradicións que poidan confundir ao alumnado e propiciar diferentes 

comportamentos segundo o profesor presente. 

 Establecemento dun clima de clase adecuado dende as primeiras semanas para 

mantelo durante todo o curso. 

 Accións encamiñadas a fomentar valores democráticos mediante actividades como a 

elección de delegados/as ou encargados/as de clase. 

 Accións dirixidas a incidir na educación en valores e na mellora do entorno físico como 

é o traballo de recollida de residuos no patio ou nas tarefas de colaboración e axuda 

entre iguais na Biblioteca e comedor escolar. 

 Desenvolvemento do Plan de Acción Titorial. Utilizaranse tempos dedicados ás Titorías 

para o coñecemento por  parte do alumnado das normas, dereitos e deberes e posibles 

sancións. 

 Desenvolver actividades mediante documentos ad hoc: "Día Escolar Pola Paz e a non 

Violencia", etc. 

 Organización de actividades que favorezan a igualdade entre mulleres e homes, a 

resolución pacífica de conflitos e a non discriminación por razón de raza, sexo, etc. 

 Participación en obradoiros de igualdade organizados polo Concello “Camiña con nós 

pola igualdade”. 

 

B) Actuacións para favorecer a relación familia - escola 

 O procedemento para garantir que as familias coñezan as normas de convivencia do 

Centro será a través do establecemento de diferentes canles:  

a) Reunións iniciais e tamén periódicas. 

b) Entrevistas individuais. 

c) Folletos e notas informativas. 

 Organización de charlas para nais/pais sobre diferentes temáticas relacionadas coa 

convivencia.  

 Participación en actividades complementarias e lúdicas organizadas polo Centro en 

colaboración coa ANPA. 

 Promover a participación das familias, asesorándoas e informándoas naquilo que 

poden colaborar en relación cos seus fillos/as: autonomía, valores, normas, etc. 

 Establecemento dos compromisos de convivencia familia-centro escolar. 
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 Potenciación da formación permanente do profesorado en materia de convivencia 

escolar. 

 Organizar xornadas de portas abertas para o alumnado de 1º de Educación Primaria. 

 

C) Actuacións destinadas á programación das necesidades de formación da 
Comunidade Educativa. 

 
ALUMNADO: 

 Planificar e desenvolver desde o Plan de Acción Titorial as habilidades sociais, 

colaboración entre iguais, dereitos como persoas e polo tanto deberes cara ós demais, 

educación en valores, educación democrática, etc. 

 Ademais dos aspectos propios da función titorial, outros aspectos importantes serían: 

- Estratexias de mediación entre iguais dentro dun plan de formación para a 

implantación dun servizo de mediación escolar no Centro. Formación específica 

dirixida a alumnado (preferentemente de 5º e 6º de Educación Primaria) que 

desexe participar neste programa.  

- Formación específica para a prevención do acoso entre iguais e riscos da 

Internet. Realizaránse a través de programas concretos, Charlas para Familias 

e “Plan Director”. 

 

PROFESORADO: 

 De cara á axuda na xestión con grupos heteroxéneos estaría a formación en técnicas de 

traballo cooperativo, habilidades sociais e técnicas de primeiros auxilios. Estratexias de 

intervención co alumnado e as familias. 

 Outro aspecto relacionado coa xestión de aula e de gran importancia para a creación dun 

clima favorable para a convivencia estaría o desenvolver estratexias de dinámica de 

grupos, estratexias de prevención e resolución de conflitos, estratexias de prevención do 

acoso entre iguais, etc. 

 

FAMILIAS: 

 Actividades puntuais e de ámbito xeral como Conferencias ou mesas redondas sobre 

temas tales como “ Prevención e resolución de conflitos” ou “Orientacións para o tránsito 

de etapa educativa”. 
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7.3 ACTUACIÓNS DIRIXIDAS Á PREVENCIÓN DE CONDUTAS 
CONTRARIAS ÁS NORMAS DE CONVIVENCIA. DIFUSIÓN DAS NORMAS 
E ACCIÓNS DE SENSIBILIZACIÓN E PROTOCOLOS DE DETECCIÓN 
TEMPERÁ. 

7.3.1 Actuacións preventivas e para a detección da conflitividade. 
a) Actividades de acollida para o alumnado que se matricula por primeira vez no Centro e 

para as súas familias. 

 Presentación do Plan de Convivencia e NOFC ao principio de curso aos pais/nais, 

alumnos/as: 

- Na reunión coas familias de 1º curso de EP durante o mes de xuño, así como, 

no período de adaptación deste alumnado durante o mes de setembro. 

- No contexto da Titoría no caso de que se produzan incorporacións a un curso 

non previsto no Plan de atención ao alumnado de 1º curso de EP. 

- No procedemento establecido no Plan de Atención ao alumnado procedente do 

estranxeiro. 

b) Actividades para a sensibilización: 

b.1)  fronte aos casos de acoso e intimidación entre iguais: 

- Actividades de mellora de cohesión grupal. 

- Programa de desenvolvemento das HHSS. (Anexo XXIII). 

- Uso responsable das redes sociais. Plan Director. 

- Protocolo acoso escolar (apartado 8). 

b.2) na igualdade entre homes e mulleres para previr posibles situacións de 

violencia de xénero. 

- A coeducación será unha das liña instrumental na acción titorial.  

b.3) na non discriminación por razón de raza, sexo, procedencia e condición 

persoal ou social. 

- Asembleas de clase para analizar a convivencia en cada grupo e propoñer actuacións 

de mellora. Comunicación das conclusións nas reunións do Departamento de 

Orientación e Xuntas de Avaliación. 

- Campañas de sensibilización e prevención contra o maltrato entre iguais, igualdade e 

non discriminación. 
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- Dar a coñecer á Comunidade Educativa o Programa de Formación e posta en marcha 

da figura de Mediadores /as de Paz e Axudantes de Patio que se desenvolverá no 

Centro. 

- Dar a coñecer á Comunidade Educativa a creación dun grupo de Coidadores do Medio 

Ambiente formado por alumnos/as do Centro. 

- Dar a coñecer á Comunidade Educativa da creación dos grupos de Colaboradores de 

Biblioteca e Comedor Escolar. 

- Desenvolvemento dun Programa de Habilidades Sociais e Solución de Conflitos. 

 

 

7.4 MEDIDAS PARA PREVIR, DETECTAR, MEDIAR E RESOLVER 
CONFLITOS. COMPROMISOS DE CONVIVENCIA. DETECCIÓN DE 
CONFLITIVIDADE. CONCILIACIÓN OU MEDIACIÓN. 

7.4.1  Protocolos de actuación e documentos. 

 Adaptación do protocolo xeral da Consellería para a prevención, detección e 

tratamento do acoso escolar ao contexto do Centro e ao seu entorno.(Apartado 8 

deste documento) 

 Adaptación ou elaboración de documentos para a tramitación de procedementos en 

materia de convivencia. (Anexos deste documento). 

o Informe do profesorado sobre comunicación sobre condutas disruptivas nas 

aulas. (Anexo I) 

o Informe da Comunidade Educativa sobre condutas contrarias ás Normas de 

Organización, Funcionamento e Convivencia. (Anexo II) 

o Enquisa ás familias (Anexo III) 

o Ficha de avaliación do Plan de Convivencia (Anexo IV) 

o Cuestionario sobre a Convivencia no Centro (Anexo V). 

o Informe de recollida inicial de información ante un suposto caso de acoso 

escolar. (Anexo VI) 

o Guía de observación familiar con indicadores para identificar a posibles 

alumnos/as acosados/as. (Anexo VII) 

o Modelo de informe  de acoso escolar. (Anexo VIII). 

o Informe de análise da convivencia no Centro (Anexo IX) 

o Modelo de Compromiso Educativo escola - familia. (Anexo X) 
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o Ficha para o Centro: control e avaliación do compromiso (Anexo XI) 

o Ficha de seguimento - revisión do compromiso . (Anexo XII) 

o Compromiso de aceptación do Programa de Mediación Escolar (Anexo XIII). 

o Modelo de solicitude de uso das instalacións escolares. (Anexo XIV). 

o Modelo de concesión de permiso para uso das instalacións escolares. (Anexo 

XV). 

o Modelo de convocatoria de reunión entre o pai/nai ou titor/a legal do 

alumno/a absentista e o profesor/a titor/a. (Anexo XVI.) 

o Acta da reunión entre o profesorado titor/a do alumno/a absentista e o seu 

pai/nai ou titor/a legal. (Anexo XVII). 

o Ficha de inicio do expediente de absentismo. (Anexo XVIII). 

o Fichas Protocolo Xeral de Acoso e ciberacoso escolar. Estratexia galega de 

convivencia escolar 2015-2020. (Anexo XIX) 

o Fichas Protocolo Xeral en urxencias sanitarias e addenda diabete (Anexo 

XX). 

o Parte Sinistro Responsabilidade Civil (Anexo XXI). 

o Informe cuestionarios  Convivencia Escolar aplicados ás familias, 

profesorado e alumnado de 5º de EP a través da aplicación Educonvives 

(Anexo XXII). 

o Programa de desenvolvemento das habilidades sociais (Anexo XXIII). 

 Protocolos de actuación que rexerán no noso Centro: 

A. Protocolo na intervención ante problemas de disrupción na aula. 

B. Protocolo de colaboracións: Mediadores da Paz e Axudantes de Patio, 

Coidadores do Medio Ambiente, Colaboradores de Comedor e Encargados de 

Biblioteca. 

C. Protocolo de procedemento conciliado. 

D. Protocolo de compromisos educativos e de convivencia. 

E. Protocolo de Absentismo Escolar. 

F. Protocolo de actuación ante situación de acoso ou ciberacoso (Desenvolto no 

punto 8 deste documento). 

G. Protocolo de actuacións ante urxencias sanitarias e enfermidade crónica 

(Desenvolto no punto 9 deste documento). 
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A. PROTOCOLO NA INTERVENCIÓN ANTE PROBLEMAS DE DISRUPCIÓN 
NA AULA. 

 Este protocolo pretende asegurar que, de xeito sistemático, se informe das 

condutas disruptivas que se producen, se proceda ao análise das mesmas e se tomen 

decisións sobre as actuacións máis adecuadas para extinguir esas condutas.  

O protocolo inclúe as seguintes actuacións axeitadas: 

 

Medidas preventivas e de control 
a) Xestión eficaz, serán todas aquelas medidas que se poidan establecer na aula e 

que contribúan a previr a aparición de condutas disruptivas ou ben a axudar a 

controlalas dende o seu inicio. 

b) Incrementar os comportamentos desexables mediante o reforzamento positivo dos 

mesmos. 

c) Construír un bo clima de clase en base á participación, elaboración e 

coñecemento das normas que regularán a convivencia na aula. 

d)  Acadar o maior nivel de adaptación curricular posible mediante as oportunas 

medidas ordinarias e extraordinarias e a introdución de novas metodoloxías. 

 

Medidas ante a aparición dun problema 
a) Redactarase o correspondente informe no rexistro de incidencias da aula e 

informarase do mesmo ao equipo docente. O Titor/a do alumno/a coordinará todas 

as actuacións posteriores. 

b) O titor/a trasladará esta información ao resto dos profesores/as do grupo para que 

observen se nas súas clases se produce este tipo de condutas. 

c) En caso necesario, reunirase o equipo de profesores/as para valorar a situación. 

d) Se se precisa completar a información, o Orientador/ao e o Titor/a manterán 

entrevistas co alumno e coa súa familia. 

e) Posteriormente elaborarase un plan de acción que se comunicará a todos os 

profesores do grupo. 

f) Se a gravidade o require e o profesor/a precise derivar ao alumno/a á Xefatura de 

Estudos, ademais de rexistrar a incidencia, deberá redactar o correspondente 

informe (Anexo II). 

 

Procedemento sancionador 
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a) A sanción deberá producirse o máis inmediatamente posible despois do acto que a 

ocasiona. 
b)  A sanción debe responder a criterios de consistencia, isto é, os mesmos actos 

serán sancionados sempre. 
c) Deberá ser suficientemente intensa como para que , coa maior brevidade posible, 

o alumno deixe de repetir eses actos. Evitarase a dosificación gradual xa que pode 

habituar ao alumno/a a eses castigos. 
d) A sanción acompañarase de pautas de cómo actuar; debe informarse das formas 

adaptadas e aceptables. 

 

Actuación co agresor impulsivo 
o No momento da agresión:  
Recoméndase deter a agresión sen incrementar a activación emocional do agresor 

para que non se amplíe o feito violento. Separaranse ao agredido do agresor e levaranse 

a un espazo distinto dos feitos. 

o Actuación posterior á agresión: 
a.- O agresor debe ter a seguridade de que o seu acto non quedará impune e que será                                                                                                                                               

sancionado de acordo co legalmente establecido. 

b.- A sanción imporase inmediatamente despois da agresión. 

c.- Enfatizarase que se sanciona o comportamento e non á persoa. 

o Actuacións preventivas: 
a.- Entrenarase a habilidade de controlar os impulsos agresivos. 

b.-Fomentarase a implicación das familias no reforzo das medidas educativas realizadas 

no contexto escolar, de tal xeito que os alumnos/as perciban que nin a familia nin a 

escola van permitir determinadas condutas. 

 

 

 B. PROTOCOLO DE COLABORACIÓNS:  
 Coa finalidade de mellorar a adaptación ao Centro e potenciar a resolución pacífica 

de conflitos o Centro contará con: 

 

 Alumnos/as Mediadores da Paz e Axudantes de Patio. 
1º. DIRECTRICES PARA A CREACIÓN DOS EQUIPOS DE MEDIACIÓN. 
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- Formarán parte do mesmo aqueles/as alumnos/as de 5º  e 6º de EP, que tras realizar 

unha formación específica reúnan as condicións para poder desenvolver esta función. 

- Serán coordinados pola Xefatura de Estudos. 

- Contarán coa colaboración e formación do Departamento de Orientación 

- Contarán coa aprobación das familias para que os seus fillos participen neste 

programa. 

- O alumnado que decida participar no programa firmará un modelo de compromiso no 

que se asumirán as funcións do mesmo. 

- Os equipos de mediación basearanse nos principios de neutralidade e 

confidencialidade. 

 

2º.OBXECTIVOS DO PROGRAMA DE MEDIADORES DA PAZ 

- Fomentar a colaboración, o coñecemento e a procura de solucións en problemas 

interpersoais no ámbito educativo. 

- Reducir os casos de acoso entre alumnos e alumnas. 

- Diminuír a conflitividade e con elo, a aplicación de medidas sancionadoras. 

- Mellorar a seguridade de todos os membros da comunicade educativa. 

- Favorecer a xestión e participación directa do alumnado na resolución de conflitos 

- Crear canles de comunicación e coñecemento mutuo entre profesores e alumnos/as. 

- Incrementar os valores de cidadanía a través da responsabilidade compartida e a 

implicación na mellora do clima da afectividade. 

 

3º. FUNCIÓNS DOS GRUPOS MEDIADORES DA PAZ: 

- Axudar aos compañeiros/as cando alguén lles molesta ou simplemente por padecer 

algún problema persoal e precisar que se lles escoite. 

- Liderar actividades de grupo no recreo ou clase. 

- Acoller aos recen chegados ao Centro actuando como acompañante. 

- Facilitar a mellora da convivencia no grupo. 

- Axudar aos compañeiros/as en grupo de apoio para a realización de tarefas académicas, 

por exemplo: animación á lectura, etc. 

 

 Alumnos/as Coidadores/as do Medio Ambiente. 
1º. DIRECTRICES PARA A CREACIÓN DOS EQUIPOS DE MEDIACIÓN. 
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- Formarán parte do mesmo aqueles/as alumnos/as de 5º  de EP, que tras realizar unha 

formación específica reúnan as condicións para poder desenvolver esta función. 

- Serán coordinados pola Xefatura de Estudos. 

- Contarán coa colaboración e formación do Departamento de Orientación 

 

2º.OBXECTIVOS DO PROGRAMA DE COIDADORES DO MEDIO AMBIENTE. 

- Promover a formación dunha cultura da saúde e ambiental acorde co medio        

sociocultural. 

- Promover un ambiente escolar saudable mediante a identificación, control e/ou a 

eliminación de factores de risco e a potenciación de factores protectores. 

- Fomentar valores, coñecementos e comportamentos de convivencia cidadá e de 

participación para a mellora da convivencia. 

 

3º. FUNCIÓNS DOS GRUPOS DE COIDADORES DO MEDIO AMBIENTE. 

- Participar en campañas de reciclaxe, control enerxético, etc, mediante a recollida 

selectiva de pilas, papeis, etc, ou o control do prendido e apagado de luces e 

peche das portas en zonas comúns. 

- Colaborar en campañas que promovan unha educación saudable: realización de 

carteis, reparto de información e/ou froitas, etc. 

- Fomentar comportamentos de convivencia saudables. 

 

 Alumnos/as Colaboradores/as do Comedor Escolar. 
1º. DIRECTRICES PARA CREAR OS EQUIPOS DE COLABORADORES DE COMEDOR. 

- Formarán parte deste equipo os alumnos/as de 5º e 6º de Educación Primaria que 

sexan usuarios do comedor escolar.  

- O equipo de colaboradores  recibirán unha formación específica para tales funcións 

durante os primeiros días do mes de setembro. 

- Realizarán as súas funcións distribuídos en equipos:leite, auga e restos. Os equipos 

exporanse no taboleiro do patio e comedor  e rotarán semanalmente. 

- Os colaboradores de comedor ou camareiros, os días efectivos de traballo no 

comedor, entrarán a xantar ás 14:15 horas. Ao remate realizarán as tarefas de 

colaboración coordinados pola Encargada de Comedor. 

 

2º. OBXECTIVOS DO PROGRAMA DE COLABORADORES DE COMEDOR. 
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- Fomentar a colaboración, a axuda e a cooperación nas relacións  interpersoais. 

- Incrementar os valores de cidadanía a través da responsabilidade compartida e a 

implicación na mellora da convivencia. 

- Fomentar o carácter educativo do servizo. 

- Desenvolver o autonomía persoal dos usuarios. 

 

3º. FUNCIÓNS DOS COLABORADORES. 

- Axudar a recoller os restos das bandexas dos comensais máis pequenos (1º,2º e 3º) 

- Controlar que os demais comensais reciclen correctamente os restos de comida así 

como os materiais non orgánicos. 

- Repartir polas diferentes mesas leite (quente ou fría) segundo llo demanden os 

demais comensais. 

- Repoñer as xerras con auga cando así se precise. 

- Levar ao office as bandexas baleiras. 

- Recoller os manteis e subir as cadeiras unha vez que os comensais saian do 

comedor.  

 

 Alumnos/as Axudantes da Biblioteca Escolar. 
1º DIRECTRICES PARA CREAR O EQUIPO DE AXUDANTES DA BIBLIOTECA. 

- Formarán parte deste equipo os alumnos/as de 6º curso de Educación Primaria que 

soliciten colaborar no desempeño das funcións propias da Biblioteca Escolar. 

- O equipo de axudantes recibirá unha formación específica para tales funcións durante 

o mes de xuño. 

- Realizarán as súas funcións distribuídos en equipos. Os equipos exporanse no 

taboleiro do patio. 

- Os axudantes da biblioteca realizarán as tarefas de colaboración coordinados pola 

profesora coordinadora do Equipo de Biblioteca. 

- Os axudantes de Biblioteca asumirán os seguintes compromisos: 
1.- Ser axudante por un curso completo. 

2.- Acudir á Biblioteca o día que me toca. 

3.- Comer e beber antes de entrar. 

4.- Non estar no corredor. 

5.- Falar baixiño e moverme amodo. 

6.- Coidar que todos os usuarios fagan o mesmo. 
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7.- Levar sempre posta a identificación correspondente. 

8.- Dirixirse con respecto e cortesía aos meus compañeiros. 

8.- Repartir as tarefas diarias do equipo por consenso e diálogo. 

9.- Resolver os problemas dialogando. No caso de non poder facelo, acudo ao 

profesorado encargado. 

10.-Facer o meu traballo con moita atención e seguindo as indicacións do 

profesorado encargado. 

 

2º.OBXECTIVOS DO PROGRAMA DE COLABORADORES DE BIBLIOTECA. 

- Colaborar na mellora da organización e funcionamento da Biblioteca Escolar. 

- Facilitar aos usuarios o acceso á información. 

- Promover e difundir os seus servizos e facilitar a súa máxima utilización. 

- Fomentar a colaboración, a axuda e a cooperación nas relacións interpersoais. 

- Incrementar os valores de cidadanía a través da responsabilidade compartida e a 

implicación na mellora da convivencia. 

 
3º.FUNCIÓNS DOS COLABORADORES. 

1) Axudar aos compañeiros a buscar os libros que soliciten, os lápis, marcadores, 

papel, CDs, etc. 

2) Colocar correctamente os libros nos andeis. 

3) Retirar ou reparar os libros estragados. 

4) Manter en orde os andeis. 

5) Cumprir e explicar cales son as normas que se deben cumprir na biblioteca. 

6) Manter a orde e o silencio na Biblioteca. 

7) Rexistrar as solicitudes para uso dos ordenadores e televisor. 

8) Recomendar lecturas, publicitar exposicións ou novas. 

9) Colaborar na resolución de calquera incidencia que poida xurdir. 

10) Coidar as cousas que son de todos/as: libros, mobles, ordenadores, etc. 

11) Ordenar e recoller os materiais de préstamo para o día seguinte. 

12) Colaborar nos obradoiros que se organicen na Biblioteca. 

13) Transmitir ao profesorado encargado da Biblioteca calquera queixa ou solicitude 

que demanden os usuarios. 

14) Seguir as indicacións do profesorado encargado da Biblioteca. 
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 Alumnos delegados ou encargados de curso. 
1º. DIRECTRICES PARA NOMEAR OS DELEGADOS/AS DE CURSO. 

- Cada alumno/a debe pensar en alguén que o represente. Debe ser esa persoa que 

sempre intenta solucionar os problemas de xeito razoable, dialogando. Ese 

compañeiro que respecta as opinións de todos aínda que non as comparta. Que será 

capaz de transmitir ao profesorado e ao titor/a as opinións maioritarias ou os 

problemas xurdidos; ese alumno/a a quen os demais escoitarán e no que confiarán. 

- Primeiro, presentaranse as candidaturas e exporanse os argumentos que impulsan 

aos candidatos a presentarse. 

- Despois dun par de días de reflexión levarase a cabo a votación, no que cada 

alumno/a votará por un dos candidatos. 

- Terminada a votación, procederase ao escrutinio de votos, o alumno/a que acade o 

maior número de votos será nomeado delegado/ e o que siga en número de votos 

será designado subdelegado/a. 

 

2º. OBXECTIVOS DO PROGRAMA DE DELEGADOS/AS DE CURSO 

- RESPONSABILIDADE: desenvolver o seu cargo, cumprir as súas funcións e realizar 

actividades significativas para os seus compañeiros. 

- RESPECTO: representar aos seus compañeiros e saber ser representante dos 

profesores ante o grupo; para aceptar as suxestións que lle presenten, respectando  a 

todos/as e facéndose respectar. Co esta actitude pode impulsar o progreso do grupo. 

- APERTURA: que lle permita comunicarse sen dificultade cos profesores, 

compañeiros/as e coa Dirección do Centro. Apertura para aprender a aceptar a 

todos/as acatando as decisións da maioría e conciliando as posibles peticións. 

- DISPOÑIBILIDADE: que lle facilite o estar sempre atento/a e disposto/a ante as 

necesidades do grupo. 

- CONFIANZA: que lle proporcione seguridade en si mesmo/a e no papel que debe 

desempeñar como delegado/a. 

- COMPRENSIÓN: que lle facilite a cercania cos compañeiros/as, saber interesarse e 

axudarlle nas súas dificultades. 

- FIRMEZA: Defender os intereses do grupo. 

- ESPÍRITU EMPRENDEDOR: que contribúa a propoñer e presentar alternativas na 

resolución de problemas e na marcha do curso. 
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3º. FUNCIÓNS DOS DELEGADOS/AS. 

- Representar aos compañeiros/as en reunións de delegados e servir como unha ponte 

entre os profesores, o titor/a ou o Equipo directivo e a súa clase. 

- Controlar os impresos que se van colgando na clase, por exemplo, as normas de 

convivencia, o calendario de probas o exames, avisos, etc. 

- Mediar en conflitos que xurdan na clase entre compañeiros/as ou entre estes e o 

profesorado. 

 

 Constitución da Comisión de Convivencia. (Apartado desenvolto no punto 13 

deste documento). 

 

C) PROTOCOLO DE PROCEDEMENTO CONCILIADO (Apartado desenvolto no 

punto 11 deste documento). 

 
D) PROTOCOLO DE COMPROMISOS EDUCATIVOS E DE CONVIVENCIA 

FAMILIA - CENTRO ESCOLAR. 
Esta medida está indicada para o alumnado: 

 Que habitualmente non acepta as normas da aula ou do Centro. 

 Con moitas faltas de asistencia que dificultan o seu desenvolvemento académico e 

integración. 

 Con problemas de atención e aprendizaxe que inflúan no se comportamento. 

 

Con este instrumento poderemos tratar problemáticas relacionadas con: 

o Absentismo escolar. 

o Asistencia co material escolar preciso. 

o Colaboración das familias. 

o Realización de tarefas na casa. 

o Comportamento. 

 

A finalidade desta medida será evitar situacións de alteración da convivencia ou 

previr o seu agravamento. 

 

Protocolo para o seu funcionamento: 



Plan de Convivencia                                                        CEP Plurilingüe Igrexa Valadares 

33 

 

 O Titor/a poderá iniciar o procedemento por propia iniciativa, por suxestión do equipo 

docente ou da familia. 

 Os compromisos escola-familia adoptaranse por escrito e axustaranse ao modelo 

previsto no anexo deste Plan de Convivencia.  

 Informarase ás familias da importancia de consensuar actuacións de colaboración 

familia-Centro así como de elaborar compromisos educativos e de convivencia. 

 No compromiso estableceranse os obxectivos, as medidas, as obrigacións de cada 

parte, as datas de revisión e de contacto coa familia, así como os procedementos 

para valorar a efectividade do mesmo. 

 Quedará constancia escrita da posibilidade de modificar o compromiso no caso de 

incumprimento por algunha das partes ou de que as medidas adoptadas non dean o 

resultado esperado. 

 Unha vez acordado o compromiso educativo ou de convivencia o titor/a informará ao 

Equipo Docente e dará traslado do mesmo á Xefatura de Estudos quen informará á 

Comisión de Convivencia. A Comisión de Convivencia proporá a adopción de 

medidas e iniciativas no caso de incumprimento dos compromisos adoptados. 

 

E) PROTOCOLO DE ABSENTISMO ESCOLAR. 
Segundo as instruccións da Consellería de Educación do 31 de xaneiro de 2014, o 

PROTOCOLO EDUCATIVO PARA A PREVENCIÓN E CONTROL DO ABSENTISMO 
ESCOLAR EN GALICIA será de obrigado cumprimento para todo o alumnado 

escolarizado en ensinanzas obrigatorias. 

 

       Considérase absentismo a ausencia ao centro escolar, sen causa debidamente 

xustificada, un máximo dun 10% do horario lectivo mensual (2 días). 
        Con carácter xeral, teñen a consideración de xustificables as seguintes faltas de 

asistencia á clase: 

 

a) Citacións que impliquen un deber inescusable, sendo xustificable o tempo 

necesario. 

b) Morte ou enfermidade grave dun familiar de primeiro ou segundo grao. 

c) Tramitación de documentos oficiais, presentación a exames e probas oficiais ou 

similares, sendo xustificable o tempo necesario. 

d) Indisposicións, podendo ser xustificables ata un máximo de 2 días lectivos por mes. 
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e) Enfermidade, sendo xustificable o tempo de prescrición médica. 

 

      O control da asistencia a clase do alumnado farase diariamente  por parte do 

profesorado, quen rexistrará as posibles ausencias segundo o procedemento 

establecido. 

 

       A xustificación das falta, realizarase por parte do pai, nai ou persoas titoras legais 

ou gardadoras do alumno/a, ante o titor/a, SEMPRE CO MODELO FACILITADO POLO 
CENTRO e acompañado, segundo proceda, da seguinte documentación: 

 

         1.- Xustificante médico, no caso de enfermidade propia ou grave dun familiar de 

primeiro ou segundo grao. 

         2.- Documento acreditativo, no caso de deberes inescusables, presentación a 

exames ou morte de familiares de primeiro ou segundo grao.  

         3.- Calquera outro documento acreditativo da circunstancia que xustifique a 

ausencia. 

 

 A xustificación oral, presencial ou telefónica será meramente informativa, en 
ningún caso servirá como xustificante. 

 

        O profesorado titor rexistrará as faltas de asistencia e puntualidade na aplicación 

informática de xestión académica (XADE), dentro dos primeiros cinco días naturais do 

mes seguinte, e informará aos pais/nais de todas as faltas non debidamente 

xustificadas. Todas as faltas quedarán reflectidas no boletín de notas. No caso de que 

as faltas sen xustificar superen o 10% do horario lectivo mensual, iniciarase un 

EXPEDIENTE DE ABSENTISMO segundo o establecido no propio protocolo. 

 

         Considérase falta de puntualidade chegar ao centro despois da hora de entrada  

de forma reiterada, aínda que se permita a entrada ás aulas. No caso de visitas e 

urxencias médicas, análises clínicos, etc, xustificaranse documentalmente. No resto 
dos casos consideraranse non xustificadas. 
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7.5 MEDIDAS OU PROGRAMAS ESPECÍFICOS PARA PROMOVER A 
CONVIVENCIA NO CENTRO FOMENTANDO O DIÁLOGO, A 
CORRESPONSABILIDADE E A CULTURA DA PAZ. 

 
7.5.1 Medidas complementarias para a mellora da convivencia. 

 Elaboración e desenvolvemento de programas de adquisición habilidades e e 

competencias sociais dirixido ao alumnado: 

a) que incorra reiteradamente en condutas disruptivas.  

b) que estea temporalmente privado do seu dereito de asistencia ao Centro. 

 

 Difusión entre as titorías de programas específicos de actividades complementarias 

relacionadas con diferentes temáticas:  autoconcepto e autoestima, xestión pacífica de 

conflitos, dinámica de grupos, traballo cooperativo, educación afectivo-sexual e a 

igualdade entre homes e mulleres e valores para mellorar a convivencia no Centro. 

 

7.5.2 Programas relacionados coa mellora da convivencia nos Centros e 
recursos educativos. 

 Potenciarase a participación da Comunidade Educativa na proposta de realización de 

proxectos de innovación e investigación educativa relacionados coa mellora da 

convivencia escolar para o seu estudo e selección por parte da Comisión de 

Convivencia e posta en práctica no Centro. 

 

 Actualizaranse os programas educativos, materiais e recursos relacionados coa mellora 

da convivencia escolar: potenciación dos valores da cultura da paz, prevención da 

violencia, sensibilización na non discriminación por razón de raza sexo, procedencia e 

condición persoal ou social, a educación emocional, a mellora da convivencia e a 

resolución pacífica de conflitos. 

 

 Potenciaranse os programas establecidos coas familias e alumnado: “compromisos 

educativos” e “contratos”. Ambos programas teñen a mesma finalidade. 

- Os “compromisos de convivencia” , xa mencionados na páxina 32 . 

- Os “contratos” servirán para incidir en aspectos de conduta e de realización de tarefas 

académicas. 
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- En ámbolos dous casos será preciso a conformidade do neno/a así como, da familia. 

 

7.5.3  Aula de Convivencia Inclusiva 
- De acordo co artigo 19.3 da Lei 4/2011, do 30 de xuño, a vocación da Aula de 

Convivencia será substituír o tempo de expulsión do alumnado que estivese 

temporalmente privado do seu dereito de asistencia ao Centro, como consecuencia da 

imposición de medidas correctoras, buscando a súa reincorporación á súa propia aula 

no menor tempo posible, na forma que se recolle no artigo 8.4. d) do Decreto 8/2015 do 

8 de xaneiro. 

- Protocolo de actuación da Aula de Convivencia Inclusiva: 

1º. CRITERIOS E CONDICIÓNS PARA A ATENCIÓN DO ALUMNADO NA AULA DE 

CONVIVENCIA INCLUSIVA:  

 A Aula de Convivencia Inclusiva será utilizada por alumnado que como medida de 

corrección de condutas prexudiciais para a convivencia sexa privado temporalmente 

do seu dereito de asistencia ao Centro e que por motivos de conciliación laboral e 

familiar as familias non poidan facerse cargo dos seus fillos durante horario escolar 

lectivo. 

 O Departamento de Orientación elaborará un programa de actividades encamiñadas 

a favorecer actitudes responsables e condutas positivas  para a convivencia. 

 A Aula de Convivencia será atendida polo profesorado de garda correspondente 

quen se encargará de supervisar as medidas e actuacións propostas para o 

alumnado. 

 A Aula de Convivencia estará localizada no espazo habilitado para tal fin e cumprirá 

o mesmo horario lectivo do Centro. O material didáctico co que conta será 

establecido polo Departamento de Orientación. 

 A Dirección do Centro será o órgano competente para ditar a resolución pola que se 

acorda que un alumno/a sexa atendido na Aula de Convivencia Inclusiva. 

 Cando un alumno/a sexa derivado á Aula de Convivencia Inclusiva procederase ao 

trámite de audiencia ás familias quedando constancia por escrito. 

 O número máximo de alumnos/as que poderá estar nesta aula simultáneamente 

será de dous. 

 

 

       7.5.4 Escola de nais e pais 
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- Esta medida de mellora da convivencia poderá ser adoptada polas nais/pais ou 

titoras/res do alumnado escolarizado no Centro. 

- A súa finalidade será propor iniciativas tendentes a previr e resolver conflitos de 

convivencia, mellorar a convivencia e fomentar o respecto mutuo e a tolerancia no 

Centro educativo. 

- A proposta de constitución será levada ao Consello Escolar. 

- Todas as propostas motivadas pola Escola de Nais e Pais serán recollidas na memoria 

anual da Comisión de Convivencia. 

- As nais e pais ou titoras/es asumirán, entre outros, os seguintes compromisos referidos 

á convivencia: 

a) Contribuír ao crecemento persoal dos seus fillos/as a través do diálogo e da 

educación en valores, e desenvolver unhas adecuadas normas de 

convivencia no contorno familiar. 

b) Desenvolver a súa potencialidade como educadores e educadoras dos seus 

fillos ou das súas fillas. 

 

c) Recoñecer o seu papel como axentes educativos, xunto co profesorado, 

actuando como portadoras de aspectos significativos para o 

desenvolvemento integral dos seus fillos/as. 

d) Mellorando as condicións afectivas, sociais e escolares que faciliten a 

aprendizaxe aos seus fillos ou ás súas fillas e un desenvolvemento 

harmónico da súa personalidade. 

 

7.5.5  Outras medidas complementarias 

 Colaboración e coordinación con outras entidades, organismos e institucións públicas 

ou privadas e cos medios de comunicación para pór en marcha campañas de 

información e sensibilización co fin de incentivar a cultura da paz, previr a violencia e o 

acoso escolar: 

- Reunións cos servizos pertinentes do Concello e Centro Cultural de Valadares. 

- Contactos cos servizos correspondentes da Policía Local, Cruz Vermella, 

hospital, etc. 
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8. PROTOCOLO PARA A PREVENCIÓN, DETECCIÓN E 
TRATAMENTO DAS SITUACIÓNS DE ACOSO ESCOLAR  E 
CIBERACOSO (Anexo XIX). 

 
8.1. Concepto de acoso escolar: (Artigo 28 da Lei 4/2011, do 30 de 
xuño). 
 8.1.1. Identificación do acoso escolar 
É importante, diferenciar o acoso escolar doutras situacións disruptivas puntuais, 

que presentan a miúdo unha abordaxe diferente, aínda que requiren tamén dunha 

resposta efectiva. Estas situación son: meterse un co outro de xeito amigable e sen 

intención de facer dano ou as discusións e incluso as pelexas entre alumnado a un 

mesmo nivel, situados, polo tanto, nun equilibrio de forzas.  

O  acoso escolar, tamén denominado maltrato entre iguais ou bullying defínese 

segundo o artigo 28 da Lei 4/2011, do 30 de xuño, como: 

"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". 

 

8.1.2  Criterios de identificación do acoso escolar  
Para poder considerar un comportamento como acoso escolar, deben cumprirse tres 

criterios diagnósticos, que deben darse simultaneamente, prescindindo da personalidade 

da posible vítima.  

Os criterios son: 

 A existencia de intención de facer dano.  

Debe existir unha vítima concreta, indefensa e unha persoa agresora que lle fai dano 

conscientemente. 

 A repetición das condutas agresivas.  

A agresión crea na vítima a expectativa de poder ser branco de ataques novamente. 
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Existencia dunha acción agresiva repetida, durante un período longo de tempo e de forma 

recorrente. Os comportamentos de abuso preséntanse reiteradamente no tempo. 

É un tipo de violencia difícil de identificar debido a que o acoso case sempre permanece 

oculto para as persoas adultas, mentres que o alumnado ten coñecemento dos sucesos.  

 A duración no tempo.  

Establecemento dun esquema de abuso de poder desequilibrado entre a vítima e a 

persoa agresora ou persoas agresoras. 

Presenza de desigualdade de poder (desequilibrio de forzas) entre a persoa máis forte e a 

persoa máis débil. É unha situación desigual, de indefensión para a vítima. Hai un 

desequilibrio e un abuso de poder que impide que a persoa acosada poida saír por si 

mesma da situación.  

 

 8.1.3. Tipos de 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, podemos ter: 

 

a) Manifestacións de maltrato verbal, a través de insultos, alcumes, desprestixio... 

b) Maltrato físico, contra a persoa vítima ou os seus obxectos persoais.  

c) Posibles situacións de intimidación, tales como ameazas, chantaxes, roubos… e, por 

último 

d) Situacións de illamento.  

 

De xeito esquemático podemos considerar os seguintes tipos ou manifestacións do 

acoso (informe do Defensor do Pobo - UNICEF, 2000 e 2007): 

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. 
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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. 

Notas 
 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.  

 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. 

 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. 
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Algunhas destas manifestacións de acoso poden exercerse: 

a) 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. 

b) 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. 

c) Polas características da vítima pode haber manifestacións específicas de 

acoso: racista, homofóbico, sexista, dirixido a alumnado con discapacidade... 

 

8.1.4. Consecuencias do acoso escolar 
Respecto da vítima, son múltiples os síntomas que pode sufrir, pero 

fundamentalmente concrétanse nunha perda de confianza e autoestima, fobia ao centro, 

ansiedade e depresión e incluso problemas físicos como consecuencia da somatización. 

Para a identificación destes síntomas resulta fundamental a colaboración das familias. 

a) As consecuencias que poden reflectirse nunha situación de acoso ou maltrato entre 

iguais poden ser: 

 Para a vítima: pode traducirse en fracaso escolar, trauma psicolóxico, risco físico, 

insatisfacción, ansiedade, infelicidade, problemas de personalidade, risco para o seu 

desenvolvemento equilibrado.  

 Para a/s persoa/s agresora/s: pode ser a antesala dunha futura conduta delituosa, 

unha interpretación da obtención de poder baseada na agresión, que pode 

perpetuarse na vida adulta, e incluso unha supravaloración do feito violento como 

socialmente aceptable e recompensado.  

 Para os/as compañeiros/as observadores/as: pode conducir a unha actitude 

pasiva e compracente ante unha inxustiza e unha modelaxe equivocada da valía 

persoal. 
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O acoso entre escolares é utilizado polos agresores como unha forma de demostrar 

o seu poder, utilízano sempre con persoas que saben que non se van defender.  

b) Para erradicar situacións de acoso escolar, e seguindo a Díaz Aguado,  debemos 

ter presente o seguinte: 

 Intervir ao primeiro sinal, para que a violencia non sexa grave nin se repita. 

 A amizade e a integración como prevención: o traballo propio da aula debe permitir 

que todo o alumnado teña un grupo de amigos. Isto permitirá, ao mesmo tempo, 

mellorar a calidade de vida nas escolas e aprender habilidades sociais.  

 Existen tres papeis que hai que previr, intervindo con toda a comunidade educativa: 

o de persoa agresora, o de vítima e o de persoa espectadora pasiva, que coñece a 

violencia pero non fai nada para evitala. 

 

8.2. Protocolo a seguir no caso de que exista a posibilidade de que se 
estea a producir unha conduta de acoso: 
 

(Todos os anexos referidos a este Protocolo Xeral de Detección, Tratamento e Prevención 

do acoso escolar recóllense no anexo deste documento referido ao PROTOCOLO XERAL 

ACOSO ESCOLAR, ESTRATEXIA DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2015-2020) 

 

8.2.1. Primeira fase. Coñecemento da situación. Identificación e 
comunicación  

 Comunicación sobre unha posible situación de acoso escolar (anexo 1)  
Calquera membro da comunidade educativa (alumnado, profesorado, familias, 

persoal non docente) que teña coñecemento ou sospeitas, por calquera medio, dunha 

situación de acoso sobre algún alumno ou alumna, ten a obrigación de poñelo en 

coñecemento da persoa ou persoas directamente responsables do menor no centro 

educativo, quen lle trasladará a información ao director ou directora. É imprescindible 

coidar a confidencialidade e a discreción nos procesos de comunicación. 

 

a) Esta primeira comunicación da situación poderá facerse de diferente forma, 

dependendo da persoa que sexa coñecedora desta: 

 Alumnado: aula de titoría, comunicación verbal a un adulto, caixa de reclamacións, 

queixas e suxestións do centro. 
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 Familia: atención de titoría a pais/nais, comunicación verbal ao profesorado do 

centro ou á persoa responsable da dirección, caixa de reclamacións, queixas e 

suxestións do centro. 

 Profesorado: comunicación á persoa titora do alumnado implicado e/ou á persoa 

responsable da dirección. 

 Persoal de administración e servizos: comunicación ao titor do alumnado 

implicado e/ou á persoa responsable da dirección.  

 Persoas alleas ao centro: comunicación directamente á persoa responsable da 

dirección.  

 

b) A continuación, rexistrarase de forma escrita a comunicación desta posible 

situación de acoso escolar mediante o emprego do anexo 1.   

 En calquera caso, o receptor ou receptora da información sempre informará o 

director ou directora ou, na súa ausencia, a algún membro do equipo directivo. 

 

Actuacións inmediatas: 
Despois da comunicación, reunirase o Equipo Directivo, Titor/a e a persoa 

responsable da Orientación para analizar e valorar a intervención necesaria.    

1.- O Titor/a en colaboración coa persoa responsable da Orientación deberá recoller 

toda a información relacionada con esta situación mediante a observación 

sistemática dos indicadores sinalados na “guía de observación escolar para 

identificar un posible caso de acoso escolar” (anexo VII) deste documento, sobre 

o acoso escolar. Todo elo coa necesaria confidencialidade. 

2.- O resultado destas informacións serán comunicadas á Dirección do Centro.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Durante o proceso debe terse en conta: 

I. Garantía da protección dos menores. 

II. Preservación a súa intimidade. 

III. Actuación inmediata. 

IV. Creación dun clima de confianza entre os menores. 

V. Recollida de todo tipo de probas e indicadores. 

  

Medidas urxentes de protección á presunta vítima 
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c) Ao mesmo tempo, a persoa responsable da Dirección do Centro establecerá as 

medidas urxentes oportunas de protección á presunta vítima. Debe primar sempre o 

interese da presunta vítima sobre calquera outra consideración. 

    Entre estas medidas urxentes poderán adoptarse as seguintes: 
- Vixilancia específica das persoas indicadas. 

- Supervisión e vixilancia naqueles lugares e momentos onde poida producirse o 

suposto acoso. 

- Medidas cautelares que impidan o contacto entre a suposta vítima e a persoa ou 

persoas causante/s da posible situación de acoso. Comunicación e solicitude de 

colaboración ás familias do alumnado implicado. 

- Asignación dunha persoa responsable de atención e apoio á presunta vítima.  

Designación dunha persoa responsable da atención e apoio á presunta vítima 
(anexo 2)  
d) A persoa titular da dirección do Centro designará unha persoa responsable da atención 

á presunta vítima entre o profesorado do propio Centro.  

 Para o mellor desempeño desta función recollerase neste Plan as posibles vías de 

formación deste persoal. 

 Procurarase, cando sexa posible, que a designación recaia sobre unha persoa coa 

que a vítima garde unha relación de confianza e proximidade, tal como recolle o 

artigo 30.2.c) da Lei 4/2011. 

 No mesmo nomeamento, esta persoa será convocada para recibir a información 

pertinente, reunión da que se redactará a acta.  

 
Primeira comunicación ás familias do alumnado implicado (anexos 3 e 4)  

Posteriormente, a persoa responsable da dirección do centro, e coa debida cautela, 

porá a situación en coñecemento das familias do alumnado presuntamente implicado, 

para o que empregará a vía de comunicación máis rápida posible, transmitindo 

tranquilidade e buscando sempre a colaboración das familias. Paralelamente realizarase 

esta comunicación por escrito a través dos anexos 3 e 4.  

Nesta comunicación, as familias do alumnado implicado deben ser informadas da 

situación e dos feitos denunciados e, de ser o caso, das medidas iniciais que se están 

adoptando provisionalmente para minimizar os feitos e evitar unha nova situación. Tamén 

se lle comunicará a posibilidade de requirir novamente a súa colaboración para recadar 

información que contribúa a esclarecer os feitos.  
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Orientacións do Centro para as correspondentes reunións: 

a) Cos pais da presunta vítima. Informarase sobre os feitos que se investigan, sobre as 

medidas preventivas adoptadas, sobre o proceso disciplinario que se iniciaría se se 

confirmase a existencia dunha situación de acoso e, no caso de ser necesario, das 

medidas paliativas que se adoptarían. 
b) Cos pais do alumnado presuntamente agresor/es. Informarase sobre  acusación 

que se formulou, sobre as evidencias que existen relacionadas con esa acusación e 

que, se se confirma a existencia de acoso, iniciarase o procedemento disciplinario 

legalmente establecido. 

En calquera caso, manifestarase aos pais a preocupación e o interese do 

profesorado por axudar ao alumnos/as a que establezan unhas relacións sociais 

adecuadas, e solicitarase a colaboración familiar para conseguir ese obxectivo.  

 

Nomeamento dunha persoa responsable das averiguacións previas, se procede a 
incoación dun expediente (anexo 5)  

A dirección do centro, cando estime que é necesario clarificar os feitos denunciados 

de cara á posible incoación dun expediente, designará unha persoa responsable das 
averiguacións previas, e no mesmo nomeamento será convocada para recibir a 

información pertinente, reunión da que se redactará acta. Entre a información facilitada 

nesta primeira reunión estará a relativa a:  

- Os supostos feitos e a todos os trámites realizados pola dirección do centro ata o 

momento deste nomeamento. 

- A copia dos partes de incidencia e das medidas correctoras de todo o curso que lle 

afecten ao alumnado implicado. 

- Os datos de absentismo escolar. 

- Informe dos titores deste alumnado.  

Esta persoa será a encargada de comunicarse con todos os suxeitos implicados, de 

recadar a información necesaria e comunicarlla nunha reunión, da que se redactará  
acta, á dirección do centro para proceder, cando así se estime, á incoación do expediente 

correspondente. Esta persoa poderá ser, se procede, a responsable da tramitación do dito 

expediente. 

 A persoa que desempeñe esta función deberá ser nomeada entre o profesorado do 

propio centro (con carácter xeral, no caso de ciberacoso deberá contar con 

coñecementos no uso das TIC). Dentro do Plan de Convivencia e incluídas na 
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concreción de actuacións para o seu desenvolvemento, contémplase a necesidade 

de formación para o profesorado neste ámbito. 

 O seu nomeamento debe ser coñecido polo profesorado titor do alumnado 

implicado, de forma que se facilite a colaboración entre estes e a comunicación de 

calquera incidencia relevante que puidese acaecer con respecto á situación 

denunciada. 

 Consonte ao establecido no Decreto 8/2015, as averiguacións previas deberán 

realizarse nun prazo máximo de 2 días. A decisión sobre a incoación de expediente 

deberá tomarse nun máximo de 3 días (incluídas as averiguacións previas). 

 Cando os feitos sexan claros e non se consideren necesarias as averiguacións 

previas, poderá procederse directamente á incoación do expediente. 

 

Comunicación a outros profesionais educativos e/ou outros axentes externos 
(anexo 6)  

Se se considera necesario e oportuno, e sempre en función da valoración inicial, a 

persoa responsable da dirección do centro poderá requirir a colaboración de calquera 

membro da comunidade educativa e doutras instancias externas ao centro (sociais, 

sanitarias, xudiciais...).  

Cantas actuacións se desenvolvan realizaranse sempre tendo presente a 

imprescindible confidencialidade de todo o proceso.  

De apreciarse indicios de delito ou falta penal en calquera momento do 
proceso, notificarase ao ministerio fiscal e aos servizos de protección de menores 
(con traslado á administración educativa) para a súa valoración. No caso de iniciarse 

un proceso penal, o centro suspenderá as actuacións en tanto este non se resolva. 

 

 

 

 

 

 

Primeira fase 
Coñecemento, identificación e comunicación da situación 
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Comunicación á dirección e rexistro desta comunicación (anexo 1) 

Adopción das primeiras medidas 
 

Medidas urxentes 

de protección á 

presunta vítima 

 Designación dun 

responsable de 

atención á 

presunta vítima 

 Comunicación  

ás familias do 

alumnado 

implicado 

 Designación dun 

responsable das 

averiguacións 

previas 

 Comunicación a 

outros 

profesionais 

educativos e/ou 

axentes 

externos 

  Anexo 2  Anexos 3 e 4  Anexo 5  Anexo 6 

 

Cadro 1.  Esquema da primeira fase do protocolo. 

 

8.2.2.Segunda fase. Recollida de información e rexistro 
Trátase dunha fase na que o principal obxectivo é  recadar os datos necesarios para 

dilucidar se os feitos denunciados constitúen ou non unha situación de acoso escolar.  

Recollida inicial de información (anexo 7) 
A información debe recollerse dun xeito discreto, por escrito e a través de diversas 

fontes e procedementos: observación directa e vixilancia das zonas de risco para 

seleccionar datos sobre as características da interacción do alumnado, agresións 

existentes e situacións nas que se producen..., entrevistas individuais con citas previas ao 

alumno ou alumna presuntamente acosado/a, alumnado presuntamente acosador, familia 

do alumno ou alumna acosado/a e familia do alumnado acosador, titor/a e profesorado de 

aula, compañeiros ou compañeiras e, se é preciso, persoas relacionadas co centro 

(coidadores, monitores de actividades extraescolares...), persoas dependentes doutras 

institucións...  

Os procedementos empregados nesta fase deberán axustarse á idade e madureza 

dos entrevistados e garantir a confidencialidade da información facilitada, e recollerán 

cando menos: 

- Datos identificativos do centro e alumnado afectado. 

- Persoa que recolle a demanda. 

- Persoa que comunica a situación.  

- Recollida inicial de datos sobre o tipo e gravidade do acoso denunciado. 

- Lugares onde se produce o acoso, aínda que se producise fóra das instalacións do 

centro. 

- Feitos observados. 
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Entrevista individual á presunta vítima (anexo 8) 

O obxectivo desta entrevista será dilucidar a posible veracidade dos feitos 

denunciados e, polo tanto, a pertinencia de incoación de expediente, así como 

proporcionarlle apoio e protección ao alumno ou á alumna, rachar co illamento social que 

permitiu a aparición do acoso e, ao mesmo tempo, obter a súa información ao respecto. 

Cando o alumno ou alumna entrevistado/a sexa menor de idade, procederá que esta 
entrevista se produza en presenza dun adulto.  

Será necesario revisar a información dispoñible e ter en conta que posiblemente lle 

custe falar do tema e que incluso o negue. É importante que esta primeira toma de 

contacto se xere nun clima de confianza, polo que, se é necesario, deberá repetirse ata 

que o alumno se encontre en disposición de trasladar o alcance do problema.  

A entrevista debe comezarse de xeito indirecto e ir centrándose progresivamente 

no tema. Haberá que manter unha actitude comprensiva e amosarse receptivo. No remate 

desta debe transmitirse unha actitude tranquilizadora e comunicar explicitamente a busca 

de solucións e o compromiso para atallar o problema detectado. 

No anexo 8 recóllense unha serie de orientacións e preguntas tipo para o 

desenvolvemento desta entrevista. 

En ningún caso poderá utilizarse o que resulte desta entrevista como proba no 
proceso de corrección, de iniciarse este. Nesta fase o único obxectivo é dilucidar se 

existen indicios razoables para a incoación dun expediente. As entrevistas con validez 
no proceso de corrección terán que realizarse previa citación formal, tal e como se 
establece no procedemento xeral de expedientes do proceso de corrección. Non 

obstante, o modelo proposto no anexo 8 poderá ser igualmente de axuda nesa fase.   

 

Entrevista individual á/s persoa/s posible/s responsable/s do acoso (anexo 9) 
O obxectivo desta entrevista será recoller a información dende o punto de vista da 

persoa ou persoas presuntamente agresora/s, amosar a postura do centro de intolerancia 

cero ante as agresións e que tome ou tomen conciencia das consecuencias da súa 

posible conduta para a vítima e para eles ou elas mesmos/as, sen confundir “sermón” con 

entrevista. Cando o alumno ou alumna entrevistado/a sexa menor de idade, 
procederá, se non está acompañado da súa familia, que esta entrevista se produza 
en presenza dun adulto, tal e como se especifica no apartado correspondente á 
tramitación de expedientes do procedemento corrector. 
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É conveniente que as entrevistas sexan individuais, pois, no caso de varias persoas 

acosadoras, o grupo tendería a minimizar o problema e diluír a responsabilidade entre os 

seus membros, dificultando a admisión da súa culpa. 

Os datos achegados pola/s persoa/s presuntamente responsable/s do acoso 

servirán para constatar os feitos e valorar se realmente está ou están exercendo de 

acosador/es ou acosadora/s. 

No anexo 9 recóllense unha serie de orientacións e preguntas tipo para o 

desenvolvemento desta entrevista. 

En ningún caso poderá utilizarse o que resulte desta entrevista como proba no 
proceso corrector, de iniciarse este. Nesta fase o único obxectivo é dilucidar se existen 

indicios razoables para a incoación dun expediente. As entrevistas con validez no 
proceso de corrección terán que realizarse previa citación formal, tal e como se 
establece no procedemento xeral de expedientes do proceso de corrección. Non 

obstante, o modelo proposto no anexo 9 poderá ser igualmente de axuda nesa fase.   

 
Entrevista individual ás persoas observadoras/espectadoras (anexo 10) 

O obxectivo desta entrevista é a recollida de información das persoas 

“espectadoras/observadoras”, que son os membros da comunidade educativa que poden 

coñecer os feitos pero non participan activamente nestes. Cando o alumno ou alumna 
entrevistado/a sexa menor de idade e non se atope acompañado da súa familia 
procederá que esta entrevista se produza en presenza dun adulto.  

Trátase de contrastar a información achegada por estas persoas coa obtida das 

persoas que son presuntamente acosadas e acosadoras, coa finalidade de poder garantir 

a veracidade dos feitos. 

No caso de que sexa máis dunha persoa, as entrevistas deben ser realizadas de 

forma individual. 

No anexo 10 recóllense unha serie de orientacións e preguntas tipo para o 

desenvolvemento desta entrevista. 

En ningún caso poderá utilizarse o que resulte desta entrevista como proba no 

proceso de corrección, de iniciarse este. Nesta fase o único obxectivo é dilucidar se 

existen indicios razoables para a incoación dun expediente. As entrevistas con validez 
no proceso de corrección terán que realizarse previa citación formal, tal e como se 
establece no procedemento xeral de expedientes do proceso de corrección. Non 

obstante, o modelo proposto no anexo 10 poderá ser igualmente de axuda nesa fase.   
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Entrevista individual ás familias. Citación para entrevista ás familias da persoa 
acosada e da persoa ou persoas posible/s acosadora/s (anexos 11 e 12) 

Trátase de dar a coñecer e recoller información sobre os feitos denunciados, se son 

coñecidos polos pais e, de ser o caso, que medidas tomaron ata esa data ao respecto. 

É preciso informar da postura firme do centro sobre a intolerancia absoluta cara ás 

agresións e procurar a colaboración das familias, explicándolles os seguintes pasos da 

intervención para atallar o problema: 

 Entrevista coa familia da posible vítima (anexo 11): necesaria para tranquilizar a 

familia e para que saiban cal é a situación dos feitos. Os datos achegados servirán 

para completar a información e para a adopción de medidas conxuntas. Tamén 

serán informados das medidas adoptadas, se é o caso, para a súa protección. 

 Entrevista coa familia da persoa ou persoas presuntamente acosadora/s (anexo 

12): necesaria para tranquilizar a familia e para que saiban cal é a situación dos 

feitos. Os datos achegados servirán para completar a información e para a  adopción 

de medidas conxuntas. Serán informados de posibles medidas provisionais que se 

puidesen adoptar e que lle afecten ao seu fillo ou filla, amosándolles a postura firme 

do centro de intolerancia ás agresións e facéndolles ver as consecuencias deste tipo 

de condutas. 

Nos anexos 11 e 12 recóllense unha serie de orientacións e preguntas tipo para o 

desenvolvemento destas entrevistas. 

En ningún caso poderá utilizarse o que resulte desta entrevista como proba no 

proceso de corrección, de iniciarse este. Nesta fase o único obxectivo é dilucidar se 

existen indicios razoables para a incoación dun expediente. As entrevistas con validez no 

proceso de corrección terán que realizarse previa citación formal, tal e como se establece 

no procedemento xeral de expedientes do proceso de corrección. Non obstante, o 

modelos propostos poderá ser igualmente de axuda nesa fase.   

 

Solicitude de asesoramento e/ou apoio técnico ao departamento de orientación do 
centro (anexo 13) 

A persoa responsable da tramitación poderá solicitar asesoramento e/ou apoio 

técnico á persoa que ocupe a xefatura de orientación do centro cando o considere 

necesario e oportuno para o desenvolvemento do proceso. 
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Solicitude de asesoramento a outros profesionais educativos e/ou organismos ou 
axentes externos, especialmente no caso de ciberacoso (anexo 14) 

Cando se considere oportuno, a persoa responsable da dirección poderá solicitar 

asesoramento a outros profesionais educativos como son os Equipos de Orientación 

Específicos e a Inspección Educativa, en calquera momento do proceso. 

Ademais, a complexidade das situacións de ciberacoso pode derivar na necesidade 

de consulta e traslado dos feitos a axentes externos ao centro como: 

- Axencia Española de Protección de Datos. 

- Policía local. 

- Unidades de delitos telemáticos da Garda Civil e da Policía Nacional. 

- Outros. 

Unha vez rematado o proceso de recollida de información, rexistraranse nun 

documento todos os datos relevantes para proceder á súa análise. 

 

Segunda fase  

Recollida e rexistro da información (anexo 7) 
 

Entrevista 

individual á 

presunta 

vítima 

 Entrevista á/s 

persoa/s  

presuntamente 

responsable/s 

 Entrevista ás 

persoas 

observadoras/ 

espectadoras 

 Entrevista ás 

familias 

implicadas 

 Solicitude de asesoramento  

e/ou apoio técnico 

    Departamento 

de   

orientación 

 Outros 

profesionais 

educativos 

e/ou axentes 

externos 

Anexo 8  Anexo 9  Anexo 10  Anexos 11 e 
12 

 Anexo 13  Anexo 14 

 

Cadro 2.  Esquema da segunda fase do protocolo. 

 

8.2.3.Terceira fase. Análise da información e adopción de medidas  
Análise da información (anexo 15) 

Antes de adoptar calquera medida é necesario contrastar a información recollida, na 

fase anterior, de varias fontes. Resulta imprescindible ordenar adecuadamente as 

actuacións e garantirlles a información aos implicados sobre o proceso desenvolvido ata o 

momento e a discreción no tratamento dos datos e da información obtida. Trátase de 
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atopar coincidencias e diverxencias entre os datos obtidos das diversas fontes de 

información.  

Unha vez recadada toda a información sobre os feitos acontecidos, deberá ser 

comunicada polo responsable das averiguacións previas á dirección do centro, quen 

precisará se a situación detectada é ou non un caso de posible acoso e, de ser o caso, 

acordará as medidas provisionais que cómpre adoptar, así como a incoación do 

expediente, sempre de acordo coas previsións recollidas: nas normas de convivencia 

incluídas nas normas de organización e funcionamento do centro (NOF), no regulado na 

Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa e no 

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, 

con respecto ás condutas contrarias á convivencia e as correccións que correspondan ao 

seu incumprimento. 

Cando se aprecien indicios suficientes da situación de acoso escolar, débese 

distinguir entre as medidas que se adopten tendentes á protección da posible vítima, as 

medidas reeducadoras e correctoras da persoa ou persoas presuntamente agresora/s e 

as referidas a outros membros da comunidade educativa. 

As actuacións que constitúan acoso escolar considéranse condutas 
gravemente prexudiciais para a convivencia e non poderán ser constatadas e 
corrixidas sen a previa instrución dun expediente. Unha vez iniciada a tramitación 

deste expediente, a persoa titular da dirección do centro notificarallo: 

- Ao alumnado implicado e ás súas familias, no caso de ser menores de idade. 
- Ao servizo de Inspección Educativa correspondente.  
- Ao profesorado titor do alumnado implicado. 
Cando as situacións conflitivas transcendan dos recursos e competencias do 

sistema educativo ou cando os órganos responsables do centro aprecien indicios de 

condutas penais, poderá solicitarse axuda externa e poñelo en coñecemento dos servizos 

competentes (Policía Nacional, Garda Civil, Fiscalía de Menores, servizos sociais…), 

aspecto este último que será de obrigado cumprimento nos casos de especial gravidade e 

aqueloutros recollidos na lexislación establecida para o efecto, tal como se indica no 

punto 6 do documento "Protocolo Xeral Acoso e ciberacoso escolar" dentro da Estratexia 

galega de convivencia escolar 2015-2020, referido a aspectos xurídicos da 

responsabilidade do centro.* Este apartado aparece desenrolado no punto 16 deste Plan 

de Convivencia. 
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Adopción de medidas educativas  
Con independencia do resultado da instrución do expediente, unha vez rematado 

este, a persoa responsable da dirección do centro, tomando en consideración a 

información aportada, ditaminará as medidas de mellora educativas que hai que adoptar, 

para o que, se o considera oportuno, poderá solicitar a colaboración do departamento 
de orientación e da comisión de convivencia do centro. 

As medidas que teñan que impoñerse deberán ter un carácter educativo, tendente á 

reflexión e toma de conciencia dos feitos, ao cambio de actitude e á reparación do dano 

causado, de ser o caso; ademais terán que garantir o respecto dos dereitos do alumnado 

e procurar a mellora das relacións de todos os membros da comunidade educativa.  

 

Medidas de protección á presunta vítima (anexo 16) 
Con independencia das medidas adoptadas con carácter urxente para protexer a 

persoa presuntamente acosada, referidas na primeira fase, son múltiples as posibilidades 

de protección e variarán en función das necesidades peculiares do alumno ou da alumna 

vítima do acoso, e das posibilidades do centro.  

Algunhas destas medidas poderían ser: 

- Vixilancia específica das persoas presuntamente implicadas (acosada e acosadora/s). 

- Solicitude de colaboración familiar para o control e seguimento dos seus fillos ou das 

súas fillas. 

- Asignación dunha “persoa responsable de apoio e atención á vítima” á que a vítima 

poida acudir cando o necesite. 

- Reorganización do horario de profesorado para unha mellor atención do alumnado 

afectado. 

- Concertar encontros periódicos para facer seguimento da situación. 

- Titoría individualizada e grupal da súa clase, proporcionando pautas de autoprotección, 

técnicas de relaxación e control do estrés, adestramento en habilidades sociais, mellora 

do autoconcepto e da autoestima… 

- Actividades para desenvolver nas titorías do centro enfocadas á mellora das habilidades 

sociais: capacidade para facer amigos, integrarse en actividades de grupo, ser asertivos, 

expresar as propias opinións...  



Plan de Convivencia                                                        CEP Plurilingüe Igrexa Valadares 

54 

 

- Organización de grupos de axuda entre iguais, formados previamente para acompañar a 

posible vítima, sobre todo nos intres e lugares de maior risco (entradas, saídas, 

corredores...). 

- De ser necesario, cambio de grupo temporal ou definitivo da persoa ou persoas  

posible/s acosadora/s, logo do oportuno expediente.  

- Apertura de expediente á persoa ou persoas presuntamente agresora/s . 

- Derivar a servizos de profesionais especializados externos as persoas implicadas, se 

procede, para abordar tratamentos específicos que poidan reforzar o labor efectuado no 

centro. 

- Comunicación ao Ministerio Fiscal se o feito puidese ser constitutivo de delito ou falta 

penal. 

 

Medidas reeducadoras e correctoras para a/s persoa/s agresora/s unha vez 
instruído o expediente e confirmado o acoso. 
 Medidas reeducadoras para a/s persoa/s agresora/s. Como actuacións 

complementarias ás medidas correctoras concluídas logo do oportuno expediente, é 

preciso desenvolver coa persoa ou persoas agresora/s medidas reeducadoras coma as 

seguintes:  

 Elaboración por parte do departamento de orientación de cada centro docente dun 

programa de habilidades sociais. 

 Desenvolvemento de procedementos conciliados para a resolución de conflitos. A 

opción pola conciliación suspende o inicio do procedemento de corrección da 

conduta, que se retomará no caso de que a conciliación sexa infrutuosa.  

 Formación de equipos de mediadores.  

 Formación específica sobre as consecuencias da conduta: pedirlle perdón á vítima, 

participar en programas de mediación, traballos escritos de reflexión e 

concienciación sobre os feitos, as súas consecuencias e o xeito de compensar os 

danos. 

 Desenvolvemento da capacidade de empatía, poñernos no lugar do outro. Os 

agresores poden coñecer as emocións que sente a vítima, amosan empatía 

cognitiva, pero non son capaces de compadecerse, non amosan empatía 

emocional (sentir cos demais). 
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 Programas de modificación de conduta, axuda personalizada, desenvolvemento 

persoal, comportamentos prosociais, estratexias de resolución de conflitos con 

solucións alternativas á agresión... 

 Solicitude de colaboración familiar para a vixilancia e control dos seus fillos e fillas. 

 Derivación a servizos especializados externos para abordar tratamentos 

específicos, se procede. 

 Medidas correctoras para a/s persoa/s agresora/s. Unha vez confirmada a existencia 

de indicios suficientes da situación de acoso, requirirase da tramitación do oportuno 

expediente segundo as instrucións e procedementos establecidos con carácter xeral.  

 

Outras medidas (anexo 16) 
 Co grupo-clase e co alumnado espectador/observador. 

 Campañas de sensibilización, mediación e apoio entre compañeiros e 

compañeiras, programas de habilidades sociais, de comunicación e empatía … 

 Actividades que posibiliten o rexeitamento e a denuncia explícita de condutas 

violentas na convivencia entre iguais: analizar a diferenza entre a conduta solidaria 

de denunciar a inxustiza e o ser acusón. 

 Desenvolver estratexias de axuda entre iguais e traballos cooperativos. 

 Analizar as consecuencias dos comportamentos. 

 Realizar actividades de adestramento para actuar ante diferentes situacións de 

maltrato. 

 Coas familias. 

- Contribuír ao crecemento persoal dos seus fillos ou fillas a través do diálogo e da 

educación en valores, desenvolvendo unhas axeitadas normas de convivencia no 

contorno familiar.  

- Desenvolver a súa potencialidade como educadores das súas fillas ou fillos. 

- Recoñecer o seu papel como axentes educativos, xunto co profesorado, actuando 

como portadores de aspectos significativos para o desenvolvemento integral dos 

seus fillos ou fillas. 

- Mellorar as condicións afectivas, sociais e escolares que lles faciliten a aprendizaxe 

aos seus fillos e ás súas fillas e un desenvolvemento harmónico da súa 

personalidade. 
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- Ensinanza de habilidades sociais, aprendizaxe cooperativa, ocio de calidade, 

resolución de conflitos sen violencia, eficacia da disciplina e ensinanza de límites, 

prevención do sexismo, evitar a influencia negativa do uso inadecuado da 

televisión e doutras tecnoloxías... 

- Fortalecer a implicación da familia na vida escolar e a responsabilidade na toma de 

decisións educativas conxuntas sobre os seus fillos e as súas fillas (establecer 

compromisos). 

 Co equipo docente. 

o Formación para saber como detectar e intervir na aula ante situacións de acoso 

escolar. 

o Formación específica do profesorado, elaboración de materiais e documentos, 

protocolos de actuación axustados ao propio centro.  

o Acordar e unificar criterios de actuación. Creación dun código común de formas de 

actuar por parte dos docentes ante problemas de convivencia que incidirá na 

coherencia para abordar un conflito.  

o Apoiar e facilitar o labor do profesorado titor. 

o Colaborar coa dirección do centro na xestión dos problemas de convivencia e 

apoiar e facilitar o labor da persoa responsable da tramitación do protocolo e da 

persoa responsable de apoio e atención á vítima, no desenvolvemento das 

funcións para as que foron nomeadas. 

o Promover a implicación do alumnado na xestión de determinados conflitos 

(alumnos axudantes ou mediadores). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terceira fase 
Análise da información e adopción de medidas (anexo 15) 
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Comunicación á dirección da información recadada 

 

 

  

  Apertura de expediente (se 

procede) 

         

Adopción de medidas educativas  

(con independencia do proceso corrector) 
Non  Si 

Protección e 

apoio á 

presunta 

vítima 

 Outras medidas   Medidas 

reeducadoras 

para a/s 

persoa/s 

agresora/s 

Medidas 

provisionais 

para a/s 

persoa/s 

agresora/s 

Alumnado Familias Equipo 

docente 

Anexo 16  Anexo 16   Ver modelos 
normalizados 

 

Cadro 3.  Esquema da terceira fase do protocolo. 

 

8.2.4. Cuarta fase. Seguimento e avaliación das medidas adoptadas (anexo 
16)  

Unha vez adoptadas as medidas previstas, é necesario continuar levando a cabo, a 

través do director ou directora do centro, ou da persoa na que delegue, un seguimento 
da situación, coa intencionalidade de que non se volva producir e de observar os 

cambios reais no comportamento individual do alumnado protagonista da situación de 

acoso, no grupo onde tivo lugar (clima de aula e de centro) e o tempo no que se mantén o 

efecto das intervencións. 

Este seguimento levarase a cabo: 
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a) coa intención de comprobar o cumprimento e a pertinencia das medidas adoptadas, 

tanto das de carácter urxente, no momento de coñecemento da situación, coma das 

restantes establecidas no desenvolvemento do protocolo. 

b) a este efecto, débense programar encontros periódicos, especialmente coa vítima, 

para comprobar se a actuación foi eficaz: se xa non hai maltrato, se mellorou a 

situación da vítima e se a persoa ou persoas agresora/s modificaron a súa actitude e 

conduta.  

c) a dirección debe responsabilizarse de que se leven a cabo as medidas previstas e 

informará á Inspección Educativa do seu grao de consecución, segundo a 
temporización prevista. 

 

Cuarta fase  
Seguimento e avaliación das medidas adoptadas 

 

Medidas  Grao de consecución  Avaliación 

Anexo 16  Anexo 16  Anexo 16 

 

Cadro 4.  Esquema da cuarta fase do protocolo. 

 

 

 8.3.-  Concepto de ciberacoso. (Artigo 12, 15 e 28 da Lei 4/2011) 
Enténdese por ciberacoso aquelas situacións de acoso escolar nas que se 

empregan como medio as tecnoloxías da información e da comunicación (TIC). 

No artigo 28 da Lei 4/2011 proponse unha extensión da definición do acoso escolar, 

indicando que terán a mesma consideración as condutas de acoso realizadas a través de 

medios electrónicos, telemáticos ou tecnolóxicos que teñan causa nunha relación que 

xurda no ámbito escolar. 

Tamén no punto 2 do artigo 12 da citada lei recóllese que: 
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“Así mesmo, poderán corrixirse disciplinariamente as condutas do alumnado que, 

aínda que realizadas fóra do recinto escolar, estean motivadas ou directamente 

relacionadas coa vida escolar e lles afecten aos seus compañeiros ou a outros membros 

da comunidade educativa e, en particular, as actuacións que constitúen acoso escolar 

consonte o establecido polo artigo 28”. 

As posibles condutas contrarias ás normas de convivencia realizadas mediante o 

uso de medios electrónicos telemáticos ou tecnolóxicos que teñan conexión coa 

actividade escolar considéranse incluídas no ámbito de aplicación desta lei e demais 

normativa que a desenvolva. 

Ademais, na mesma Lei 4/2011, no seu artigo 15, establécense entre as condutas 

gravemente prexudiciais para a convivencia: 

 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.  

Para combater este fenómeno, os docentes deben conseguir que as novas 

tecnoloxías sexan sempre unha fonte de experiencias positivas para o alumnado, deben 

coñecer a tipoloxía dos perigos que leva consigo a rede, a sintomatoloxía que lles 

axudará a detectar os problemas, as boas prácticas que axudan a previr estas situacións 

e a maneira de buscar solucións. 

 

8.3.1. Definición de ciberacoso 
O ciberacoso ou ciberbullying é o uso das redes sociais, correo electrónico, 

blogs e outros ámbitos das tecnoloxías da información e da comunicación (TIC) en 
prexuízo dunha ou máis persoas, ou da súa imaxe pública.  

Se comparamos isto con casos típicos de acoso escolar, apréciase que, por unha 

parte, o ciberacoso non supón agresións físicas, pero, por outra, ten moito máis alcance 

tanto na difusión espacial coma na temporal, cunha continuidade que pode ser 

permanente e non limitada ao horario escolar. 

O ciberacoso supón o uso e difusión de información lesiva ou difamatoria (insultos, 

difamacións, ameazas, intimidación, seguimento persistente, envío reiterado de correos a 

alguén que non desexa recibilos, exclusión, boicot, humillacións, spam, distribución de 

datos e imaxes persoais, roubo e suplantación da identidade…) en formato electrónico a 

través de medios de comunicación como o correo electrónico, a mensaxería instantánea, 

as redes sociais, a mensaxería de texto a través de teléfonos ou dispositivos móbiles, a 



Plan de Convivencia                                                        CEP Plurilingüe Igrexa Valadares 

60 

 

publicación de vídeos e fotografías en plataformas electrónicas de difusión de contidos, e 

calquera outra que poida xurdir con características similares. 

Normalmente distínguense tres tipos de perigos aos que están expostas as persoas 

con internet: perigos persoais, acceso a contidos inapropiados e adicción. O ciberacoso 

inclúese no primeiro tipo. 

Nos últimos tempos, diversos factores veñen propiciando unha maior presenza do 

ciberacoso nos centros escolares: incorporación máis temperá ao uso das TIC, emprego 

masivo de novos contornos de socialización intensiva carentes de medidas de privacidade 

proporcionais, maior relevancia de contidos audiovisuais, amplas posibilidades de 

accesibilidade… 

Este ciberacoso presenta unhas características singulares: anonimato, inmediatez, 

efecto en cadea, alta dispoñibilidade e diversidade de canles e procedementos 

empregados. 

Aínda que o ciberacoso pode parecer difuso, en tanto que se perpetra en moitas 

ocasións fóra do espazo físico do centro escolar, este, ao ter coñecemento da situación e 

sempre que estean implicados algúns dos seus alumnos ou alumnas, ten a obriga de 

actuar coa mesma consideración de acoso escolar, sempre que as condutas realizadas a 

través de medios electrónicos, telemáticos ou tecnolóxicos teñan conexión coa vida 

escolar. 

8.3.2 Criterios de identificación do ciberacoso 
O ciberacoso caracterízase polos seguintes aspectos:  

 A situación perdura no tempo. Quedan excluídas as accións puntuais que, aínda que 

puidesen ser un delito, non constitúen ciberacoso. 

 Adoita existir contacto ou relación previa no mundo físico entre vítima e persoa ou 

persoas acosadora/s.  

 Existe intención de causar dano, aínda que non sempre se dá nos primeiros estadios 

do proceso. 

 Realízase mediante o emprego de medios TIC. Pode tratarse de internet ou calquera 

dos servizos asociados: teléfono móbil, redes sociais, plataformas de difusión de 

contidos, foros, blogs… 

 

8.3.3 Tipos de ciberacoso  
O ciberacoso pode concretarse en: 
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o Fustrigamento: cando se envían imaxes ou vídeos denigrantes sobre unha persoa, 

virus informáticos, mensaxes ameazantes… 

o Exclusión: cando se usan contornos públicos para mandar comentarios despectivos 

ou rumores difamatorios co fin de provocar unha resposta expansiva, cando se lle nega 

o acceso a foros ou plataformas sociais á vítima… 

o Manipulación: cando se utiliza información para difundila de xeito inapropiado entre os 

membros das redes sociais, cando se accede coa clave doutra persoa e se realizan 

accións que poden prexudicala no seu nome… 

Unha vez que se verificou unha posible situación de ciberacoso, o centro educativo 

deberá traballar de xeito inmediato e simultáneo en tres liñas de actuación: valoración, 

comunicación e accións de protección. 

 

8.4.- Protocolo de actuación en situacións de ciberacoso. 
Ante situacións de ciberacoso será de aplicación o establecido no protocolo de 

acoso escolar que se desenvolve neste documento, para o que se terán en consideración 

as seguintes particularidades: 

 É imprescindible conservar as probas do ciberacoso durante todo o tempo, sexa cal 

fose a forma na que se manifeste. Para esta conservación poderán capturarse 

pantallas en modo imaxe e vídeo, imprimir páxinas, copiar ficheiros... aspecto que 

deberá realizarse antes de iniciar calquera actuación coa posible persoa agresora ou 

persoas agresoras. 

 Tratar de identificar as posibles persoas autoras do ciberacoso (atopar o seu enderezo 

IP, acudir a especialistas en informática e ás forzas e corpos da seguridade do Estado), 

pero, en todo caso, sen lesionar os dereitos de ningunha persoa. 

 Contactar coa compañía do medio empregado para cometer o acoso (compañía de 

teléfono, propietario do dominio ou sitio web etc.) coa finalidade de coñecer o 

procedemento que cómpre seguir para obter a información necesaria.  

 Se é o caso, denunciar o acoso ás forzas e corpos de seguridade do Estado que 

dispoñen de unidades de delitos informáticos (Policía Nacional, Garda Civil e Policía 

Autonómica).  

 Todas estas accións deberán estar enmarcadas na máis absoluta discreción e 

confidencialidade. 
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Para valorar este tipo de condutas tomaranse en consideración os seguintes 

aspectos:  

- Características e natureza das accións analizadas e dos dispositivos tecnolóxicos 

utilizados na comisión dos feitos. 

- Natureza e difusión das accións.  

- Facilidade/dificultade para deter o ciberacoso.  

- Tempo de exposición da vítima ao ciberacoso.  

- Idade e características psicolóxicas da vítima e da persoa ou persoas presunta/s 

agresora/s. 

- Repercusión e impacto na vítima. 

 

A información recollida deberá detallar, ademais: 

- Relación co ámbito escolar. 

- Natureza, intensidade, difusión e gravidade da situación coñecida. 

- Efectos producidos. 

 

8.5.- Medidas para a prevención de situacións de acoso ou 
ciberacoso. 

    8.5.1.- Medidas de prevención de acoso escolar 
A.- Estratexias organizativas e de prevención no centro 

Entre as posibles estratexias organizativas e de prevención que contribúen á mellora 

do clima xeral do centro, consideramos: 

 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. 
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 Impulso e actuación de comisións de mediación e outras estratexias de tratamento e 

resolución de conflitos. 

 Posibilidade de crear comisións de investigación, compostas por alumnado e 

profesorado, sobre problemáticas relacionadas con situacións de violencia escolar. 

 Difusión á comunidade educativa, a través de diferentes medios, do Plan de 

convivencia e das NOF. 

 Garantir que todos os membros da comunidade educativa coñezan os seus dereitos e 

deberes. 

 Organización de grupos de traballo que favorezan as relacións persoais. 

 Organización do centro respectuosa coa diversidade e aceptación desta como un 

valor positivo, fomentando a inclusión. 

 Impulsar nas concrecións curriculares para os distintos ciclos ou cursos o 

desenvolvemento de todas as competencias básicas, en especial as competencias 

sociais e cívicas.  

 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. 

 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... 

 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. 

 Creación das condicións favorables para a inserción de programas de mellora da 

convivencia: programas específicos de resolución de conflitos, programas de 

mediación en conflitos e axuda entre iguais... 

 Promover encontros, conferencias e obradoiros para a toda a comunidade educativa 

orientados á construción dunha convivencia positiva. 

 Elaboración de orientacións e establecemento de programas de formación para todos 

os membros da comunidade educativa sobre a prevención e resolución de conflitos: 
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- Formación específica do profesorado, elaboración de materiais e documentos, 

protocolos de actuación axustados ao propio centro… 

- Formación de familias: pautas para previr o acoso e outras formas de violencia 

dende a familia. Impulsar a creación de Escolas de pais e nais. 

- Formación do alumnado: técnicas de resolución pacífica de conflitos. 

 Elaboración de orientacións e establecemento de programas formativos dirixidos aos 

diferentes membros da comunidade educativa, coa intención de previr e actuar ante 

situacións de ciberacoso: 

- 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. 

 
B.- Estratexias de prevención na 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. 

- 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...). 

- Conciencia da importancia do coidado das relacións afectivas e emocionais dos 

adolescentes. 
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- Análise das relacións interpersoais, dos sentimentos e dos conflitos. 

 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... 

- Facilitarlle ao alumnado canles para que poida comunicarse co profesorado. 

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

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

 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. 

 Para permitir unha verdadeira prevención, é prioritaria a concienciación do maior 

número de membros da comunidade escolar respecto de dous aspectos:  

- Conseguir a comprensión o máis obxectiva posible do fenómeno de acoso escolar, 

empregando regularmente elementos de medición que permitan previr posibles 

situacións deste. 

- Crear unha conciencia colectiva das normas mínimas de convivencia que todo 

membro desa comunidade ten que cumprir. 

 Por en marcha momentos de formación no propio centro, e dun lugar para levar a 

cabo esta dinámica de convivencia entre o profesorado, crear un espazo onde a 

propia comisión de convivencia do centro poida deseñar este tipo de estratexias.  

 

 8.5.2.-Medidas de prevención de ciberacoso  
Ante situacións de ciberacoso serán válidas moitas das estratexias establecidas no 

protocolo de acoso escolar desenvolvidas neste documento, aínda que se indican neste 

apartado algunhas máis específicas e particulares do ciberacoso.  

Os profesionais do ensino deben estar atentos á maneira en como utilizan eles 

mesmos e como utiliza o alumnado os medios informáticos e ter claro como actuar en 
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cada situación, como guiar o alumnado e como aconsellar as familias, de aí que se deban 

potenciar as boas prácticas nestes tres ámbitos de actuación: 

 

 A.- Profesorado e centro 
 Coñecer o funcionamento da web, en especial das redes sociais, para dominar o medio 

e poder aconsellar o alumnado e as familias.  

 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.).  

 Realizar un uso didáctico e controlado das redes en sentido positivo, como actividade, 

incluíndo as boas prácticas, a seguridade e a prevención como contidos.  

 Detección de problemas: documentarse sobre a sintomatoloxía dos problemas e estar 

atento a calquera indicio de ciberacoso ou malas prácticas.  

 Evidentemente, en aulas que son utilizadas por varios grupos de alumnado, debe haber 

unha boa coordinación entre o profesorado en canto a normas e medidas.  

 

 B.-  Alumnado 
 Aconsellar que controlen a súa identificación e a circulación dos seus datos persoais 

(alias, ingreso en grupos etc.). En concreto, algunhas recomendacións habituais son:  

- Non crear contas en foros e redes sociais cos datos persoais, senón utilizando 

alias. Comunicar a propia identidade de forma privada só a aqueloutros membros 

cos que hai confianza e interesa que nos identifiquen. 

- Non establecer citas ou outras actividades presenciais con persoas que non 

coñecesen antes persoalmente, isto é, fóra da rede. 

- Non comunicar o domicilio, datos de contacto, datos bancarios etc.; tampouco 

datos persoais de terceiras persoas. 

- Sondar periodicamente a rede mediante un buscador, para saber se os seus datos 

persoais ou imaxes figuran nalgunha web. 
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 Consellos para non acosar: aproveitar o papel dos docentes para conciencialos de que a 

web non é o lugar apropiado para resolver diferenzas con outras persoas, e que a 

emisión de mensaxes hostís remata sendo prexudicial para todos. Promover o respecto 

e a prudencia.  

 Consellos para non ser acosado: ser prudente e respectuoso ao empregar a web para 

comunicarse cos demais. Moitas veces os conflitos comezan por malentendidos ou 

comentarios inoportunos. Non expoñerse excesivamente aos comentarios dos demais 

contando temas persoais. Pedir axuda inmediatamente a familiares e profesorado ante 

as primeiras evidencias de acoso.  

 Consellos para non tolerar o 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. Mostrarse conciliador e denunciar sen demora calquera caso de 

acoso do que se teña coñecemento.  

 

 C.- Familias 
 Adecuar as medidas de seguridade e control á vulnerabilidade dos seus fillos ou das 

súas fillas, dándolles máis autonomía a cambio de responsabilidade segundo se fagan 

máis maduros ou maduras.  

 Aceptar internet como un instrumento que pode resultar beneficioso se se utiliza ben.   

 Tratar de non exercer de policías, senón de conseguir que os seus fillos ou as súas 

fillas acepten como natural certo grao de control. O mellor é que acorden 

conxuntamente unha serie de condicións para o uso da web (horario, tipo de contidos), 

tanto mediante os ordenadores coma os móbiles.  

 Se fose posible, promover que o alumnado non manexe o ordenador pechado no seu 

cuarto, senón en presenza doutros familiares. Evitar forzalo a que nos permita ver a 

pantalla; é moito máis efectivo ter confianza para preguntarlle con quen se comunica e  

conte de forma natural que é o que fai na rede. O ideal é darlle apoio, implicarse nos 

seus proxectos, ou mesmo facerse membro das mesmas redes sociais.  

 Estar atentos a calquera síntoma de desacougo, cambios de humor repentinos etc., 

sobre todo se coinciden cos accesos á web.  

 Sondar periodicamente a rede mediante un buscador para detectar imaxes, datos 

persoais ou comunicacións dos seus fillos ou das súas fillas.  

Resulta moi beneficioso manter un contacto profesorado-familia para comunicar 

calquera síntoma de acoso que se detecte no alumnado e tomar medidas canto antes. 
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9.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓNS ANTE URXENCIAS 
SANITARIAS E ENFERMIDADE CRÓNICA. 
 
9.1. PROCEDEMENTO DE ATENCIÓN AO ALUMNADO ACCIDENTADO 
ACCIDENTADO 
 A asistencia sanitaria ao alumnado rexirase polo Capítulo IV  Orde do 22 de xullo 

de 1997 (DOG nº 168 do 2 de setembro) que regula o funcionamento das escolas de 

educación primaria. 

 

 a) Cando se produza un accidente o profesorado que máis cerca se atope atenderá 

ao alumno/a, valorará a gravidade e aplicará a primeira cura se o estima oportuno. 

Utilizaranse guantes hixiénicos apropiados. 

 

b)  Trasladarase ao alumnado ata o botiquín do Centro se é posible, en caso 

contrario trataríase de mantelo inmovilizado. Haberá botiquíns na Dirección do Centro, 

corredor interior cara ao pavillón, ludoteca, cociña e outro portátil para excursións situado 

na Dirección do Centro. A secretaria do Centro será a persoa responsable de revisar e 

reponer periódicamente  os produtos gastados ou caducados. 

 

 c) Comunicarase o accidente ao profesorado responsable do alumno/a ou á 

Dirección no seu caso. 

 

 d) Se se aprecia que o accidente reviste o máis mínimo perigo para o alumno/a 

(golpes, feridas abertas,…) chamarase ás familias para que valoren eles a pertinencia de 

levalos a onde poidan prestarlle asistencia médica. 

 

 e) Si se tratase de urxencias vitais: golpes nas costas, pescozo, cabeza, … con  

pérdida de consciencia e/ou o alumno/a quedara postrado, non se lle tocará nin moverá 

da súa posición para evitar agravar a posible lesión. Protexerase, alertarase da situación 

e chamarase inmediatamente ao servicio de urxencias. 

Informarase ao profesorado responsable e á Dirección do Centro. Paralelamente á 

actuación temperá, informarase á familia mediante chamada telefónica, tanto dos feitos 

como das actuacións que se están a levar a cabo.  
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Cando a persoa que socorre estea soa a prioridade nestes casos será estar en 

contacto cos servizos de urxencia e seguir as súas instrucións. Cando a vítima estea 

estabilizada ou os servizos médicos asuman a súa atención será cando informaremos á 

familia por vía telefónica. 

 

 f) En caso de incidentes que non requiran aviso inmediato ás familias, darase 

traslado a estas  dunha copia do parte de atención para o seu coñecemento. 

 

 g) No suposto de que a familia non poidese facerse cargo do alumno/a accidentado 

ou indisposto ou a urxencia o requira, chamarase ao 061ou 112. En caso de ser 

trasladado, o alumno/a  irá acompañado do seu titor/a ou outro mestre do colexio provisto, 

se procede, da fotocopia da tarxeta de beneficiario da Seguridade Social. 

 

 h ) Cando se trate dun alumno que non sexa beneficiario da Seguridade Social ou 

non exista un centro dela, acudirase á institución sanitaria máis próxima. 

 

 i) Ao remate da atención ao alumnado acidentado, tanto se se trata de accidentes 

graves como menos graves, rexistraranse no “Rexistro de actuacións en emerxencias 

e incidentes” onde tamén se atopa o parte para a comunicación ás familias. A 

incidencia será redactada polo profesorado presente no suceso con participación do 

alumnado implicado se fose posible e rexistrada pola Dirección do Centro. 

 

 j) No Centro non se gardarán nin se suministrarán medicamentos agás os do 

alumnado inscrito no Alerta Escolar ou alumnado con enfermidade crónica que 

precise de determinada medicación (regular ou de urxencia). Neste caso a medicación 

gardarase en contedor especial de tal xeito que non se mesture co material de acceso 

común e seguindo as debidas condicións de isotermia ou refrixeración que procedesen. 

 

 k) Cando un alumno/a se poña enfermo na clase o profesor/a avisará á familia para 

que veña a facerse cargo do mesmo, en caso de extrema gravidade procederase como 

no apartado e). 

 

l) En cada cada dependencia existirá un un “Plan de Actuacións básicas en 
urxencias de saúde e primeiros auxilios”, extraído do Protocolo de Urxencias 
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sanitarias e enfermidade crónica da Xunta de Galicia e recollido no Plan de Convivencia 

do Centro. 
 

 m) É obriga das familias procurar o coidado ou atención cando o seu fillo/a está 

enfermo/a, non tendo xustificación en ningún caso o feito de enviar ao neno/a ao colexio. 

O Centro comunicará aos servizos sociais do Concello tal circunstancia se as familias 

amosan dexadez na súa obriga de procurar aos seus fillos/as a atención sanitaria 

necesaria. 

 

9.2. PROCEDEMENTO DE ACTUACIÓN ANTE UN ALUMNO/A CON ENFERMIDADE 
CRÓNICA. 

 

 Cando un alumno/a cunha enfermidade crónica se incorpore ao Centro ou cando 

no transcurso da súa escolarización xurda a diagnose, poranse en marcha as seguintes 

medidas. 

 a) Solicitarase por escrito ás familias que faciliten ao Centro toda a información 

relevante recollida en informes médicos. 

 b) Abrirase un Plan de Atención Individualizado  do alumno/a que estará integrado 

por varios documentos. 

 

 Ficha con fotografía, protocolo de emerxencia (sinais de alarma e actuación) e 

teléfonos de referencia, visible a disposición de toda a comunidade educativa. (Ver 

modelo anexo) 

 Autorizacións da familia (Ver modelo como Anexo). 

 Alta en Alerta Escolar (se procede). 

 Informe médico e pautas correspondentes (debidamente custodiadas para 

salvagarda da intimidade). Os datos que poidan ser necesarios nunha actuación de 

urxencia trasladaranse á ficha do alumnado referida. 

 Formularios complementarios que procedan. Follas de control, etc. Segundo cada 

caso.  
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 c) Solicitarase ás familias que asinen as correspondentes autorizacións incluídas 

no Plan de Atención Individualizado e que procedan á inscrición (de ser o caso) no 

programa Alerta Escolar. 

 d) Á maior brevidade posible convocarase unha reunión plenaria á que acudirá todo 

o profesorado do Centro así como o persoal non docente e  persoal que atende o 

comedor escolar. Esta reunión terá carácter obrigatorio e levarase a cabo fóra do horario 

lectivo. O obxectivo será informar das características da correspondente enfermidade 

crónica, das necesidades regulares e posibles situacións que poden presentarse en casos 

concretos así como das labores a realizar polo profesorado que se encargue da atención 

a este alumnado.  

 Para ofrecer maior información, asesoramento e formación contactarase co Servizo 

de Saúde correspondente, coa Escola Galega de Saúde ou con asociacions de persoas 

afectadas pola mesma enfermidade. 

Nesta reunión informarase ademais das autorizacións realizadas pola familia así 

como do respaldo xurídico e administrativo destas actuacións segundo se recolle no 

Protocolo de Urxencias sanitarias e enfermidade crónica da Xunta de Galicia. 

e) O titor/a do alumno/a será o/a encargado/a de explicar ao resto do grupo-clase a 

situación do seu compañeiro/a, previa adaptación en función da idade e desenvolvemento 

do grupo. Contará co asesoramente do Departamento de Orientación así como do 

profesional sanitario de referencia. 

f) O Departamento de Orientación asesorará e colaborará no deseño de plans de 

formación e personalización de protocolos de actuación, orientacións sobre as posibles 

necesidades específicas deste alumnado, orientacións para a realización de actividades, 

probas, etc. Así mesmo, ofrecerá apoio ás familias que afrontan a diagnose (primeiros 

momentos coa enfermidade) na súa relación coa comunidade educativa e cos servizos 

integrados sociais e sanitarios. 

g) Logo da sesión de formación inicial e sempre que os pais cumprimentasen as 

preceptivas autorizacións, convocarase un Claustro onde o profesorado voluntariamente 

poderá manifestar ou non a súa vontade de participar no apoio ao alumnado con 

enfermidade crónica. 

 Consultado o Claustro crearase un equipo de apoio onde un dos profesores/as, 

terá funcións de coordinación; sempre e cando este equipo non estivese funcionando xa 

con anterioridade. O número mínimo de profesores/as que formen este equipo será de 

tres. 



Plan de Convivencia                                                        CEP Plurilingüe Igrexa Valadares 

72 

 

h) A Dirección do Centro informará ao Consello Escolar da creación e 

composicición do Equipo de apoio ao alumnado con enfermidade crónica. 

i) As funcións do Equipo de Apoio ao alumnado con enfermidade crónica serán 

as de apoio no control da enfermidade, sempre segundo a idade e o desenvolvemento da 

persoa e das pautas marcadas polos servizos sanitarios. Estas funcións serán 

absolutamente seguras e non precisarán de coñecementos médicos específicos, podendo 

ser realizadas por calquera persoa que reciba un adestramento mínimo. 

j) Unha vez formado o equipo este poderá recibir formación específica por parte do 

profesional sanitario de referencia, se o houbese, quen ademais fará labores de 

acompañamento durante os primeiros días ou cando xurdan dúbidas. No caso de non 

existir esta figura como tal, procederase a contactar cos servizos de saúde solicitando o 

asesoramenteo que se estime, ben directamente, ben a través da familia, da Escola 

Galega de Saúde, etc.  

 

k) No perfil do Equipo de Apoio terase en conta: 

 

 Que teña formación específica en Primeiros Auxilios, Soporte Vital Básico e SVB-

DESA. 

 Que exercera estas labores con anterioridade e, polo tanto, conte con experiencia 

particularmente no caso do coordinador. 

 Que imparta docencia directa no grupo, con especial fincapé na persoa que exerza 

labores de titoría e persoa que imparta Educación Física. 

 Que exerza algún labor (control, xefatura, ou dirección) no comedor escolar. 

 

l)Serán funcións da persoa coordinadora: 

 

 Coordinación, segundo se estableza no Plan de Atención da persoa con 

enfermidade crónica ou no Plan de Atención da persoa con Diabete Mellitus (DM), 

co profesional sanitario de referencia, en colaboración estreita coa Dirección do 

Centro e co Departamento de Orientación. 

 Apoio no control da enfermidade ou no control da glicosa e na administración, se 

procede, de insulina. 

 Control e xestión dos elementos de control e coidado na enfermidade crónica, que 
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procedan: neveira, alimentos, contedor de residuos biolóxicos, desinfectantes, 

algodón, fichas e protocolos. 

No caso da Diabete DM, control e xestión dos elementos de control e coidado: 

neveira, alimentos (preferentemente non perecedeiros) ricos en glícidos tanto de 

acción inmediata como de liberación lenta, glucagón (control da caducidade e 

reposición cando se precise), contedor de residuos biolóxicos, desinfectantes, 

algodón, fichas e protocolos, etc. 

 Apoio na planificación de actividades extraescolares e complementarias nas que 

participe o alumno/a con enfermidade crónica, especialmente cando requiran saída 

do Centro escolar, no que respecta á preparación do botiquín auxiliar que debe 

acompañar a este alumnado. 

 

m) A persoa coordinadora será quen exercerá principalmente, e sempre que non 

teña obrigas de docencia que atender, o apoio que se determine no Plan de Atención 

Individualizado. Cando esto non sexa posible, será substituído, de xeito expreso, por un 

dos seus compañeiros no  equipo segundo se determine. 

No caso de alumnos/as con DM, será a persoa coordinadora quen realice o apoio 

no control regular da glicosa e no aporte, de ser o caso, de insulina. 

Calquera dos membros do equipo poderá actuar como referente no caso de 

sospeita ou constatación de hiperglicemia ou hipoglucemia, ao obxecto de apoiar ao 

profesorado que enfronte a situación e favorecer o retorno a valores normais. 

  n) O Centro proporcionará á persoa coordinadora o tempo que se estime preciso 

para a realización dos seus labores. 

     ñ) Segundo a normativa que regula o deber de socorro, calquera persoa atenderá,  

as emerxencias que poidan xurdir. 

     o) Cando existan dúbidas sobre a gravidade dos feitos, cando o requira o equipo 

de apoio ou ante unha situación de urxencia (perda de consciencia, confusión grave, 

convulsións, …) contactarase inmediatamente co 061 activando a resposta de Alerta 

Escolar. Actuarase sempre segundo as instruccións dos profesionais do servizo de 

emerxencias 112-061. 

 

Na carpeta de titoría de cada aula inclúense as principais actuacións que recolle o 

Protocolo da Consellería de Galicia en materia de urxencias sanitarias e enfermidade 

crónica, actuacións que todo o profesorado debe coñecer. 
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10. CONCRECIÓN, EN CADA UNHA DAS ACTUACIÓNS, DAS 
MEDIDAS OU DOS PROGRAMAS, DAS PERSOAS OU DOS 
ÓRGANOS RESPONSABLES, DAS PERSOAS DESTINATARIAS 
E DOS PROCEDEMENTOS QUE SE VAN SEGUIR PARA O SEU 
DESENVOLVEMENTO E EXECUCIÓN. 
 

10.1. ACTIVIDADE: Presentación do Plan de Convivencia ao comezo do curso aos 
pais/nais ou titores, alumnos/as e profesores/as. 

- RESPONSABLES: Equipo Directivo, titores e Departamento de Orientación. 

- RECURSOS: Material impreso co máis significativo do Plan de Convivencia. Pendrive 

co Plan de Convivencia e as NOFC. 

- METODOLOXÍA: Informarase aos pais sobre o Plan de Convivencia na reunión de 

Pais-titores-Equipo Directivo. Colgarase o Plan de Convivencia e NOFC na páxina Web 

do Centro. Incluirase a presenza do Plan de Convivencia no Plan de Acción Titorial 

- Utilizarase o Claustro ordinario a comezo de curso para informar do Plan ao 

profesorado. 

- ESPAZOS FÍSICOS: Salón de actos, aulas de titorías, sala do profesorado. 

- TEMPORALIZACIÓN: Primeiro Trimestre. 

 

10.2.  ACTIVIDADE: Actuación coherente de todo o profesorado en materia de 
convivencia para evitar ambigüidades e contradicións que poidan confundir ao 
alumnado e propiciar diferentes comportamentos segundo o profesorado 
presente. 

- RESPONSABLES: Todo o profesorado 

- RECURSOS: Decisión tomada polo Claustro para levar a cabo unha actuación 

coherente todo o profesorado. Ser consecuentes coa responsabilidade contraída. Plan 

de Convivencia e NOFC. 

- METODOLOXIA: Nas primeiras sesións do Claustro de Profesores debatirase sobre a 

conveniencia de unificar criterios de actuación para reforzar as condutas dos 

alumnos/as. Cando se protagonicen comportamentos contrarios ás normas de 

convivencia, o profesorado actuará axustándose ás medidas contempladas nas NOFC. 

- ESPAZOS: Todo o Centro, especialmente as aulas. 
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- TEMPORALIZACIÓN: Todo o curso. 

 

10.3. ACTIVIDADE: Establecemento dun clima de clase adecuado desde as 
primeiras semanas para mantelo durante todo o curso. 

- RESPONSABLES: Todo o profesorado. 

- RECURSOS: NOFC. 

- METODOLOXÍA: Estableceranse de forma inequívoca, nas primeiras semanas de 

curso, os límites que separan as conductas aceptables das que non o son. Para isto,  o 

profesor/a procurará recordar as normas e as aplicará de forma inmediata, evitando 

que o alumnado ensaie  condutas que non son aceptables. 

- Na primeira sesión do Claustro de Profesores, indicarase a todos os seus membros 

que poñan especial énfase en recordar e debater a normas de convivencia cando a 

ocasión se presente e en corrixir firmemente as condutas que, pola súa frecuencia ou 

impacto sobre a clase, afecten decisivamente ao desenvolvemento do traballo escolar. 

- ESPAZOS FÍSICOS: Todo o Centro, especialmente as aulas. 

- TEMPORALIZACIÓN: Primeiro mes do curso. 

 

10.4. ACTIVIDADE: Asembleas de clase para analizar a marcha da convivencia 
en cada grupo e propoñer actuacións de mellora e comunicación das 
conclusións na Xunta de Avaliación. 

- RESPONSABLES: Titores, Departamento de Orientación e Xefatura de Estudos. 

- RECURSOS: Cuestionarios sobre convivencia e posterior debate. 

- METODOLOXÍA: O Departamento de Orientación e a Xefatura de Estudos elaborarán 

un cuestionario sobre a convivencia na clase. O titor/a aplicará o cuestionario aos seus 

alumnos/as co obxecto de que cada un reflexione sobre os ítems incluídos no mesmo. 

Seguidamente realizarase un debate sobre os temas que afecten á clase. Sacaranse 

conclusións e adoptaranse medidas de mellora. O titor/a levará as conclusións e as 

proposta de mellora á Xunta de Avaliación para que os profesores do grupo as coñezan 

e poidan contribuír a mellorar o clima da clase. 

- ESPAZOS FÍSICOS: Titorías e Departamento de Orientación. 

- TEMPORALIZACIÓN: Unha vez ao final de cada trimestre na reunión  previo ás Xuntas 

de Avaliación. 
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10.5.ACTIVIDADE: Desenvolvemento dun Programa de Habilidades Sociais en 3º 
e 4º  de Educación Primaria e un Programa de Técnicas de Estudo para 5º e 6º de 
Educación Primaria. 

- RESPONSABLES: Departamento de Orientación e titores de 3º,4º,5º e 6º de 

Educación Primaria. 

- RECURSOS: Programa específico con obxectivos, bloques de contidos e 

temporalización das sesións. 

- METODOLOXÍA: A persoa Orientadora do Centro, nas reunións cos titores/as 

correspondentes, informará dos programas e tomaranse decisións sobre a súa 

realización. Os titores/as en colaboración co orientador/a aplicarán os programas nos 

seus respectivos grupos. 

- ESPAZOS FÍSICOS: Orientación e aulas das titorías. 

- TEMPORALIZACIÓN: As sesións das que constan os respectivos programas. 

 

10.6.ACTIVIDADE: Sensibilización e prevención contra o maltrato entre iguais en 
6º de Educación Primaria. 

- RESPONSABLES: Titores/as, Departamento de Orientación e Xefatura de Estudos. 

- RECURSOS: Lecturas colectivas de casos. Exemplo: "Nata y Chocolate", etc 

- Material complementario para o profesorado: “Programa de sensibilización contra o 

maltrato entre iguais”. Exemplos: (Asociación Rea). “Colegas, amig@s y compañer@s”, 

etc. 

- METODOLOXÍA: A persoa orientadora informará aos titores/as do programa a 

desenvolver para que os alumnos/as coñezan e se sensibilicen contra o maltrato entre 

iguais, poñendo a súa disposición o material necesario. Os titores/as organizarán nos 

seus grupos respectivos sesións onde informarán dos conceptos básicos sobre o 

maltrato entre iguais, estudos de casos e o que habería que facer no caso de ser 

víctimas, agresores ou espectadores de este tipo de maltrato. 

- ESPAZOS FÍSICOS: Xefatura de Estudos e aulas de titorías. 

- TEMPORALIZACIÓN:  Unha sesión en cada grupo. 

 

10.7. ACTIVIDADE: Celebración do “Día Escolar pola Paz e a Non Violencia” 
- RESPONSABLES: Equipo Directivo e Claustro de Profesores. 

- RECURSOS: NOFC. Documentos escritos e audiovisuais sobre a Paz e a Non 

Violencia. 
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- METODOLOXÍA: O Equipo Directivo e a Comisión de Coordinación Pedagóxica 

organizarán a conmemoración do 30 de xaneiro fomentando entre o profesorado a 

realización dalgunha actividade relacionada con esta efeméride: lecturas, visionado de 

películas e documentais, debates, composicións escritas, plásticas, musicais, etc. 

Realizarase un acto colectivo de todo o alumnado para festexar esta data. 

- ESPAZOS FÍSICOS: Aulas de titoría e aulas específicas. Expositores  dos corredores e 

patio do colexio. 

- TEMPORALIZACIÓN: Segunda quincena do mes de xaneiro. 

 

10.8. ACTIVIDADE: Xornadas para a prevención de riscos sociais  
“consumo de drogodependencias” para 6º de Educación Primaria, ”desigualdade 
de xénero” (de 1º a 6º de Educación Primaria), “riscos de internet” (5º de 
Educación Primaria). 

- RESPONSABLES: Departamento de Orientación, Titores/as, Servizos Sociais do 

Concello e Policía Nacional. 

- RECURSOS: Material que a tal efecto esté disponible dende as entidades 

organizadores. Actividades elaboradas. 

- METODOLOXÍA: Cada titor/a informará aos alumnos/as sobre cada un deste temas 

previo á organización das actividades provocando un debate sobre eles. 

- Usaranse diferentes técnicas: material audiovisual (por exemplo a web da Axencia 

Estatal de Protección de datos: www,tudecideseninternet.es), folletos publicitarios, 

comentarios de texto, etc. 

- ESPAZO FÍSICO: Aulas de titorias. 

- TEMPORALIZACIÓN: Todo o curso. 

 

10.9. ACTIVIDADE: Programas para promover a corresponsabilidade e a atención 
individualizada: “Equipo de Mediadores da Paz”, “Equipo de Axudantes do 
patio”, “Equipo de Biblioteca”, “Equipo de Colaboradores de Comedor”  para 5º e 
6º de EP e “Equipo de Medio Ambiente” para  4º de EP. 

- RESPONSABLES:  Xefatura de Estudos, Departamento de Orientación, Encargada de 

Comedor , Coordinadora de Biblioteca. 

- RECURSOS: NOFC, Plan de Convivencia, Programas específicos para cada equipo. 

- METODOLOXÍA: Os coordinadores de cada equipo informarán ao principio de cada 

curso dos obxectivos de cada programa e da posibilidade de participación. Unha vez 
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presentados os candidatos realizarase unha reunión para explicar os procedementos 

de actuación. 

- As familias deberán ser informadas  ao principio de cada curso da realización destas 

actividades. 

- ESPAZOS FÍSICOS: Espazos comúns, patio, biblioteca, usos múltiples, comedor, etc. 

- TEMPORALIZACIÓN: Todo o curso, segundo o establecido en cada programa. 

 

11. NORMAS DE CONVIVENCIA DO CENTRO, 
PARTICIPACIÓN DOS DISTINTOS SECTORES DA 
COMUNIDADE ESCOLAR. DEREITOS E DEBERES. CONDUTAS 
CONTRARIAS Á CONVIVENCIA E MEDIDAS CORRECTORAS 
EN CASO DE INCUMPRIMENTO.  
 
11.1.PARTICIPACIÓN DO PROFESORADO 
Os profesores/as do Centro participarán na vida do mismo a través do: 

 

 A. Órganos universoais: 
Están constituídos polo Equipo Directivo: 

1. Director/a 

2. Xefe/a de Estudos  

3. Secretario/a. 

 

 B. Órganos colexiados de goberno: 
1. Claustro de profesores/as 

2.Consello Escolar 

 

 C. Órganos de coordinación docente: 
Equipos de Nivel 

Departamento de Orientación 

Comisión de Coordinación Pedagóxica 

Equipo TICs 

Equipo de Dinamización da Língua Galega. 
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Equipo de Actividades Complementarias e Extraescolares 

Equipo de Plurilingüísmo 

Titorías. 

 

11.1.1. EQUIPO DIRECTIVO 
 

Segundo o artigo 131 da LOMCE: 
 

- O Equipo Directivo é o órgano executivo de goberno dos centros públicos, estará 

integrado polo Director/a, o Xefe/a de estudos, o Secretario/a e cantos determinen 

as Administracións Educativas. 

- O Equipo Directivo traballará de forma coordinada no desempeño das súas 

funcións conforme ás instrucións do Director/a e as funcións específicas 

legalmente establecidas. 

- O Director, previa comunicación ao Claustro de profesores e ao Consello Escolar, 

formulará proposta de momeamento e cese á Administración educativa dos cargos 

de xefe de estudos e secretario/a de entre os profesores/as con destino definitivo 

en dito Centro. 

- Todos os membros do Equipo Directivo cesarán nas súas funcións ao término do 

seu mandato e cando se produza o cese do director/a. 

- As Administracións educativas favorecerán o exercicio da función directiva nos 

centros docentes, mediante a adopción de medidas que permitan mellorar a 

actuación dos equipos directivos en relación co persoal e os recursos materiais e 

mediante a organización de programas e cursos de formación. 

 

Os artigos 134,135,136,137,138 da LOMCE establecen os requisitos, procedemento 
para a selección, nomeamento, cese do Director/a, así como o recoñecemento da 
función directiva. 
 

A) FUNCIÓNS DO DIRECTOR/A 
Segundo o artigo 132 da LOMCE, son competencias do Director/a: 

 

a) Ostentar a representación do centro, representar á Administración educativa no 

mismo e facerlle chegar a ésta os plantexamentos, aspiracións e necesidades da 
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comunidade educativa. 

b) Dirixir e coordinar todas as actividades do centro, sen perxuízo das competencias 

atribuídas ao Claustro de profesores e ao Consello Escolar. 

c) Exercer a dirección pedagóxica, promover a innovación educativa e impulsar plans 

para a consecución dos obxetivos do proxecto educativo do centro, PEC. 

d) Garantizar o cumprimento das leis e demáis disposicións vixentes. 

e) Exercer a xefatura de todo o persoal adscrito ao centro. 

f) Favorecer a convivencia no centro, garantizar a mediación na resolución de 

conflictos e impoñer as medidas disciplinarias que correspondan aos alumnos e 

alumnas, en cumplimento da normativa vixente, sen perxuizo das competencias 

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

promoverase a axilización dos procedementos para a resolución dos conflictos nos 

centros. 

g) Impulsar a colaboración cas familias, con institucións e con organismos que 

faciliten a relación do Centro co entorno e fomentar un clima escolar que favoreza o 

estudio e o desenrrolo de cantas actuacións propicien unha formación integral en 

coñecementos e valores dos alumnos e alumnas. 

h) Impulsar as avaliacións internas do centro e colaborar nas avaliacións externas e 

na avaliación do profesorado. 

i) Convocar e presidir os actos académicos e as sesións do Consello Escolar e do 

Claustro de profesores e executar os acordos adoptados, no ámbitos das súas 

competencias. 

j) Realizar as contratacións de obras, servicios e suministros, así como autorizar os 

gastos de acordo co presuposto do centro, ordenar os pagos e visar as 

certificacións e documentos oficiais do centro, todo isto de acordo co que 

establezan as Administracións eduativas. 

k) Propoñer á Administración educativa o nomeamento e cese dos membros do 

equipo directivo, previa información ao Claustro de profesores e ao Consello 

Escolar do centro. 

l) Aprobar os proxectos e as normas ás que se refire o capítulo II do título V da 

presente Ley Orgánica. 

m) Aprobar a programación xeral  anual do centro, PXA, sen perxuízo das 

competencias do Claustro do profesorado, en relación ca planificación e 

organización docente. 
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n) Decidir sobre a admision de alumnos e alumnas, con suxección ao establecido 

nesta Ley Orgánica e disposicións que a densenvolva. 

ñ) Aprobar a obtención de recursos complementarios de acordo co establecido no 

artigo 122.3. da LOMCE. 

o) Fixar as directrices para a colaboración, con fins educativos e culturais cas 

Administracións locais, con outros centros, entidades e organismos. 

p) Calesqueira outras que lle sean encomendadas pola Administración educativa. 

 

    Segundo o artigo 8 do Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, o Equipo Directivo terá 

ademais as seguintes funcións:  

  

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. 

b) Impulsar as actividades previstas no plan de convivencia, así como velar pola 

realización destas e polo cumprimento das normas de convivencia. 

c) Garantir as condicións para que exista no Centro un adecuado clima escolar que 

favoreza a aprendizaxe e a participación do alumnado. 

d) Garantir o exercicio da mediación e, a imposición de medidas correctoras. 

e) Velar polo cumprimento das medidas correctoras por parte do alumnado. 

 
11.1.2.O XEFE DE ESTUDIOS E SECRETARIO 
           
Segundo os artigos 28, 29, 30, 31, 32 e 33 do Decreto 374/1996, de 17 de outubro, 

polo que se aproba o reglamento orgánico das escolas de educación infantil e 
primaria: 
 

-   O Xefe/a de Estudios  e o Secretario/a, serán designados polo Director entre os 

mestres con destino  definitivo no Centro, logo da comunicación ao Consello Escolar. 

             -  Non poderán ser nomeados Xefe/a de Estudios ou Secretario/a os mestres que 

por calquera causa, non vaian prestar servicio no centro no curso académico seguinte a 

súa toma de posesión. 
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            -  O Director/a remitirá os nomes dos mestres  que ocuparán os cargos ó 

Delegado Provincial da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria a fin de que 

sexan nomeados por este.O nomeamento e toma de posesión realizaranse  con  efectos 

do 1 de Xullo seguinte á celebración das eleccións. 

            -  En casos excepcionais, previa proposta do Director/a, oído o Consello 

Escolar,poderán ser nomeados  profesores que non teñan destino definitivo no centro. 

            -  O Xefe/a de Estudios e o Secretario/a cesarán nas súas funcións ó remate do 

seu mandato  ou ó producirse algunha das circunstancias seguintes: 

 

 Renuncia motivada aceptada polo Delegado Provincial da Consellería de 

Educación e Ordenación Universitaria, logo do informe do Director/a do 

Centro. 

 Traslado temporal ou definitivo, voluntario ou forzoso, pase a situación de 

servicios especiais, xubilación, excedencia voluntaria ou forzosa e 

suspensión de funcións de acordo co disposto na lexislación vixente. 

 Cando cese o Director que os designou. 

 Cese polo Delegado Provincial da Consellería de Educación e Ordenación 

Universitaria a proposta do Director  mediante escrito razoado, logo de 

comunicación ó Consello Escolar. 

 
 

- O Delegado Provincial da Consellería de Educación e Ordenación 

Universitaria  poderá cesar ou suspender de funcións a calquera dos membros do 

Equipo Directivo, cando exista incumprimento grave das súas funcións, previo 

informe razoado do Director, dando audiencia ó interesado he oído o Consello 

Escolar. 

- Cando cese nas súas funcións o Xefe/a de Estudios ou o Secretario/a  polas 

causas numeradas nos artigos anteriores, o Delegado Provincial da Consellería de 

Educación e Ordenación Universitaria, nomeará, para o período restante do mandato do 

Director, ó mestre que este designe, logo de comunicación ó Consello Escolar. 

             - En caso de enfermidade, ausencia ou suspensión de funcións do Xefe/a de 

Estudios ou do Secretario farase cargo temporalmente das súas funcións o mestre que 

designe o Director, logo de comunicación ao Consello Escolar. 
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A) FUNCIÓNS DA XEFE/A DE ESTUDOS 
 

Segundo o artigo 34 do Decreto 374/1996, de 17 de outubro, polo que se aproba o 
reglamento orgánico das escolas de educación infantil e primaria, son 
competencias do Xefe de Estudos: 
 

a) Exercer, por delegación do Director/a e baixo a súa autoridade, a xefatura do 

persoal  docente en todo o relativo o réxime académico. 

b) Substituir o director en caso de ausencia ou enfermedade ou      suspensión de 

funcións. 

c) Coordinar e velar pola execución das actividades de carácter académico e de 

orientación de profesores/as e alumnos/as, en relación co proxecto educativo do centro, 

os proxectos curriculares de etapa e a programación xeral anual. 

d) Elaborar, en colaboración cos restantes órganos unipersoais, os horarios 

académicos de alumnos/as e profesores/as de acordo cos criterios aprobados polo 

Claustro e co horario xeral incluído na programación xeral anual, así como velar polo 

seu cumprimento. 

e) Coordinar as actividades dos coordinadores de ciclo. 

f)  Coordinar e orientar a acción dos titores de acordo co plano de acción titorial. 

g) Coordinar a participación do profesorado nas actividades de perfeccionamento, así 

como planificar  e organizar as actividades de formación do profesorado realizadas polo 

centro. 

h) Coordinar a actividade docente do centro, con especial atención ós procesos de 

avaliación, adaptacións curriculares  e actividades de recuperación, reforzo e ampliación. 

i) Facilitar a organización dos alumnos e impulsar a súa participación no centro. 

    j) Establecer os mecanismos para corrixir ausencias imprevistas do profesorado, 

atención a alumnos accidentados ou calquera eventualidade que incida no normal 

funcionamento do centro. 

k) Organizar a atención dos alumnos nos períodos de lecer.  

l) Calquera outra función que lle encomende o director dentro do ámbito da súa 

competencia. 
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Segundo o artigo 8 do Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, o Equipo Directivo 
tendrá ademais as seguintes funcións: 
 a) Coordinar e dirixir as actuacións establecidas no plan de convivencia do Centro 

e nas normas de convivencia do Centro. 

 b) Velar polo desenvolvemento coordinado e coherente das actuacións 

establecidas no plan de convivencia e das actuacións relativas á mellora da convivencia 

reflectidas nos respectivos plans de accción titorial e de atención á diversidade do Centro. 

 c) Promover o exercicio da mediación que se leve a cabo no Centro. 

 d) Organizar a atención educativa do alumnado a que se lle suspendese o dereito 

de asistencia a clase, no marco do disposto nas normas de organización e funcionamento 

do Centro. 

 

B) FUNCIÓNS DO SECRETARIO/A 
 
Segundo o artigo 35 do Decreto 374/1996, de 17 de outubro, polo que se aproba o 
reglamento orgánico das escolas de educación infantil e primaria, son 
competencias do secretario: 
 

a) Ordenar o réxime administrativo do Centro de conformidade coas directrices do 

Director/a. 

b) Actuar como secretario/a dos órganos colexiados do Centro, levantar acta das 

sesións e dar fe dos acordos co visto e prace do Director/a. 

c) Custodiar os libros e arquivos do Centro coa colaboración dos coordinadores do 

ciclo. 

d) Expedir as certificacións que soliciten as autoridades e os interesados. 

e) Realizar o inventario xeral do Centro e mantelo actualizado. 

f) Custodiar e dispoñer a utilización dos medios audiovisuais, material didáctico, 

mobiliario ou calquera material inventariable. 

g) Coordinar, dirixir e supervisar por delegación do Director, a actividade e 

funcionamento do  persoal da administración e servicios adscritos ao Centro 

h) Elaborar o anteproxecto de presuposto do Centro de acordo coas directrices do 

Consello Escolar e oída a Comisión Económica. 
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i) Ordenar o réxime económico do centro, de conformidade coas instruccións do 

Director/a, realizar a contabilidade e render contas ante o Consello Escolar e as 

autoridades competentes. 

j) Velar polo mantemento material do centro en tódolos seus aspectos, de acordo 

coas indicacións do Director/a. 

k) Dar a coñecer e difundir a toda a comunidade educativa a información sobre 

normativa, disposicións legais e asuntos de interese xeral ou profesional  que se reciba no 

Centro. 

l) Presidir, no seu caso, e, por delegación do Director, a Comisión Económica. 

m) Calquera outra función que lle encomende o Director dentro do ámbito da súa 

competencia 

 

ÓRGANOS COLEXIADOS 

 

O CEP PLURILINGÜE IGREXA VALADARES terá os órganos colexiados 

sinalados na lexislación vixente. 

 
11.1.3. CONSELLO ESCOLAR 
 
             - O Consello Escolar do CEP PLURILINGÜE IGREXA VALLADARES é o órgano 

a través do cal participan na xestión do mesmo os distintos membros da comunidade 

escolar 

Segundo o artigo 126 da LOMCE o Consello Escolar do CEP PLURILINGÜE 
IGREXA VALADARES estará formado polos seguintes membros: 

 

 O Director/a que será o seu presidente/a 

 O Xefe/a de Estudios 

 Un representante do Concello de Vigo 

 5 mestres elexidos polo Claustro 

 4 representantes dos pais de alumnos 

 1 pai proposto pola ANPA con maior número de afiliados 

 Un representante do persoal da administración e de servicios 

 O secretario/a con voz pero sin voto 
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Segundo o apartado d) e e) : 

 O número de profesores e profesoras non poderá ser inferior a un terzo do 

total dos componentes do Consello, elexidos polo Claustro en 

representación do mesmo. 

 O número de país, elexidos respectivamente por e entre eles, que non 

poderá ser inferior a un terzo do total dos compoñentes do Consello. 

 

A.PROCEDEMENTO DE ELECCIÓN 
 

O procedemento de elección dos membros do Consello Escolar do CEP 

PLURILINGÜE IGREXA VALADARES desenvolverase de acordo coa lexislación vixente e 

sempre que ditas  convocatorias sexan publicadas no DOG pola Consellería de 

Educación. 

A organización e supervisión do procedemento de elección dos membros do 

Consello Escolar estará a cargo da Xunta Electoral que se constituirá segundo o artigo 30 

do Decreto 92/1988, do 28 de abril. 

- Serán competencias da citada Xunta; 
 

a) Aprobar e publicar os censos electorais que deberán reflexar en todo caso, 

nome e apelidos dos electores. Son electores e elexibles todos os membros da 

comunidade escolar de entre os seus propios membros. 

b) Concretar o calendario electoral de acordo coa lei. 

c) Ordenar o proceso electoral. 

d) Admitir e proclamar condidaturas. O prazo de admisión de candidaturas non 

será inferior a sete días. Pechado o prazo, proclamará ós candidatos. 

e) Promover a constitución das distintas mesas electorais. 

f) Resolver as reclamacións presentadas contra a resolución das mesas 

electorais. 

g) Proclamar os candidatos elexidos e remitilas correspondentes actas á 

Delegación Provincial. 

 

- A Xunta Electoral solicitará do Concello  de Vigo a designación dun representante 

para formar parte do Consello Escolar. 
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B. ELECCIÓN DOS REPRESENTANTES DOS PROFESORES/AS 

 

Os representantes do profesorado no Consello Escolar serán elexidos polo 

Claustro de entre os membros do mesmo que fosen proclamados pola Xunta Electoral. O 

voto será directo,secreto e non delegable. 

- O Director/a do Centro procederá a convocar o Claustro para: 

 

a) Dar lectura ás normas establecidas pola lei no relativo a este apartado. 

b) Facer pública a relación de candidatos proclamados como tales pola 

Xunta Electoral. 

c) Fixar a data de celebración do Claustro de carácter extraordinario,que 

terá como único punto da orde do día a elección dos representantes dos 

profesores no Consello Escolar. 

 Nesta sesión constituirase unha mesa electoral integrada polo Director/a do 

Centro que actuará como presidente/a, os profesores/as de maior e menor 

idade, actuando este último como secretario/a. 

 Cada profesor/a fará constar na súa papeleta un máximo de  4 nomes. Se 

da votación non resultase elexido o número correspondente repetirase o 

acto sucesivamente ata acadalo.  

 

 C.- ELECCIÓNS DOS REPRESENTANTES DOS PAIS/NAIS OU TITORES/AS 
LEGAIS. 

 

- A representación dos pais/nais no Consello Escolar corresponderalles a estes ou 

os representantes legais dos alumnos independentemente do número de fillos 

escolarizados no centro, sendo electores e elexibles o pai ou nai ou tutor/a legal no seu 

caso dos alumnos matriculados no centro e que  polo  tanto deberán figurar no censo. 

- A elección producirase entre os candidatos admitidos e proclamados como tales 

pola Xunta Electoral.  O censo electoral estará exposto no taboleiro de anuncios do centro 

con 10 dÍas de anticipación á data fixada para o acto electoral, para comprobación e 

posible reclamación por parte dos pais/nais. 
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 Para a elección constituirase unha mesa electoral integrada polo Director/a  

que actuará como presidente e catro pais  designados por sorteo  público 

entre os que non se presenten como candidatos actuando como secretario o 

de menor idade.  

 

 A Xunta deberá prever o nomeamento de suplentes designados tamén por 

sorteo. 

 

  A mesa electoral encargarase de presidir a votación, conservar a orde, velar 

pola pureza do sufraxio e realizar o escrutinio. 

 

 Poderán actuar  como supervisores da votación os pais dos alumnos 

matriculados no Centro propostos por cada unha das Asociacións de Pais 

de alumnos ou avalados para eso pola sinatura de 10, electores. 

 

 O voto será directo, secreto e non delegable. Cada elector acreditará a súa 

persoalidade mediante presentación  do DNI ou calquera outro documento 

oficial e fará constar na súa papeleta un máximo de 3 nomes de entre os 

candidatos proclamados. 

 

- A Xunta electoral solicitará  á Asociación de Nais e Pais de alumnos/as do Centro, 

legalmente constituída, que teña maior número de asociados a proposta dun 

representante para o Consello Escolar, dando un prazo de 10 días ó efecto. 

- No caso de non existir proposta da ANPA para ocupar a praza que lle 

corresponda á mesma, esta vacante cubrirase conxuntamente e co mesmo procedemento 

que os outros representantes dos pais a efectos de futura renovación parcial, asignarase 

a praza correspondente ao candidato máis votado. 

 

 D.- ELECCIÓN DO REPRESENTANTE DA ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS 

 

- O representante do persoal de administración e servicios será elexido polo 

persoal que realiza no centro funcións desta natureza, sempre que estean vinculados ao 
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Centro por relación xurídica, administractiva ou laboral, tendo todo o persoal que reúna 

estes requisitos a condición de elector ou elexible, debendo en todo caso presentar a 

oportuna candidatura perante a Xunta Electoral. 

- Para elección do citado representante constituirase unha mesa integrada polo 

Director/a que actuará como presidente/a, o secretario/a do Centro e o membro do citado 

persoal de maior idade. 

- O voto será directo, secreto e non delegable facendo constar na papeleta o nome 

da persoa á que se lle outorga a representación. 

 

 E.- RENOVACIÓN DO CONSELLO ESCOLAR 

 

- Dous anos despois de que se constitúa o Consello Escolar con todos os 

membros, levarase a cabo a primeira renovación parcial  e serán substituídos os 

seguintes membros: 

 

 Dous mestres  e tres pais. 

 

- Dous anos despois, substituiranse os membros  non contemplados na 

renovación parcial anterior: 

 

 O representante do persoal da administración e servicios, tres 

mestres e dous pais, un destes proposto pola ANPA. 

 

F.- FINALIZACIÓN DO PROCEDEMENTO 

 

- Cada mesa electoral unha vez concluída a votación correspondente  procederá ó 

escrutinio dos votos. Farase público e  redactarase a correspondente acta asinada por 

todos os membros. 

Nesta acta, farase constar: 

 

 Os representantes elexidos, co número de votos obtido por cada un. 

  O nome dos representantes non elexidos con especificación dos 

votos obtidos en cada caso, para efectuar as posibles substitucións 
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futuras dos candidatos proclamados.    

 

- Os empates que se puidesen  producir  en número de votos derimiranse en favor 

dos que posúan maior antigüedade  no Centro escolar e ,en caso de igualdade a elección 

dirimiráse por sorteo. 

 

- Darase traslado das actas á Xunta Electoral do Centro. 

 

- Unha vez recibidas as actas a Xunta Electoral procederá a proclamación dos 

candidatos elexidos, dando traslado  ó Delegado Provincial. Contra as decisións da citada 

Xunta poderase presentar, nun prazo de 15 días, reclamación perante o Delegado 

Provincial.  

 

- Os alumnos/as poderán estar representados no Consello Escolar do Centro nos 

termos que establezan as Administracións educativas. 

 

 

 G.- CONSTITUCIÓN DO CONSELLO ESCOLAR DO CENTRO 

 

-  O Director/a do Centro, dentro dos 10 dias seguintes a proclamación dos 

candidatos electos,  convocará aos membros elixidos para a constitución do Consello 

Escolar. 

 

 A falta de representantes dalgún dos sectores, por causas imputables a 

eles, non invalidará a  súa constitución. 

 

- As reunións do Consello Escolar celebraranse en días lectivos, salvo en casos 

extraordinarios e fundamentalmente na sexta hora.  

 

 De non  existir quorum para a súa válida constitución, este  constituirase en 

segunda convocatoria, o día lectivo inmediatamente seguinte, no mesmo 

lugar e  á  mesma hora. As reunións convocaranse de  acordo coa Lei de 

Procedemento Administractivo que estivese vixente.  
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O Consello Escolar reunirase preceptivamente unha vez ao trimestre e 

sempre que o  convoque o seu presidente/a ou o solicite, polo  menos un 

terzo dos membros. 

 

- As baixas de conselleiros que se produzan antes da expiración do prazo para o 

que foron elexidos cubriranse cos membros do sector correspondente que alcanzaron o 

maior número de votos entre os non elexidos. 

- No suposto de que algún sector da comunidade educativa vexa disminuida a súa 

representación no Consello Escolar en máis dun 50% sen que as vacantes poidan 

cubrirse polo sistema previsto no apartado anterior, procederase a cubrilas, mediante 

eleccións parciais, nos meses de setembro ou octubro e polo tempo que lle resta de 

mandato ó Consello Escolar. As eleccións parciais desenvolveranse de acordo coa 

lexislación vixente. 

 

 

 H.- COMPETENCIAS DO CONSELLO ESCOLAR 

 

Segundo o artigo 127 da LOMCE o Consello Escolar terá as seguintes 
competencias: 

 

a) Avaliar os proxectos e as normas aos que se refiere o Capítulo II do Título 

V da presente Lei Orgánica. 
b) Avaliar a programación xeral anual do Centro, sen perxuízo das 

competencias do Claustro do profesorado, en relación coa planificación e 

organización docente. 

c) Coñecer as candidaturas á dirección e os proxectos de dirección 

presentados polos candidatos 

d) Participar na selección do director do centro, nos termos que a presente 

Lei Orgánica establece. Ser informado do nomeamento e cese dos demáis 

membros do equipo directivo. No seu caso, previo acordo dos seus membros, 

adoptado por mayoría de dous terzos, propoñer a revocación do nomeamento do 

director. 
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e) Informar sobre a admisión de alumnos e alumnas, con suxeción ao 

establecido nesta Lei Orgánica e disposicóns que a desenvolvan. 

f) Coñecer a resolución de conflictos disciplinarios e velar por que se ateñan 

á normativa vixente. Cando as medidas disciplinarias adoptadas polo director 

correspondan a conductas do alumnado que perxudiquen gravemente a 

convivenca do Centro, o Consello Escolar, a instancia de pais, nais ou titores 

legais, podrá 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, a igualdade de trato e a non discriminación 

polas causas ás que se refire o artigo 84.3 da presente Lei Orgánica, a resolución 

pacífica de conflictos e, a prevención da violencia de xénero. 

h) Promover a conservación e renovación das instalación e do equipo 

escolar e informar a obtención de recursos complementarios, de acordo co 

establecido no artigo 122.3. 

i) Informar as directrices para a colaboración, con fins educativos e culturais, 

cas Administracións locais, con outros centros, entidades e organismos. 

j) Analizar e valorar o funcionamento xeral, a evolución do rendemento 

escolar e os resultados das avaliacións internas e externas nas que participe o 

Centro. 

k) Elaborar propostas e informes, a iniciativa propia ou a petición da 

Administración competente, sobre o funcionamento do Centro e a mellora da 

calidade da xestión, así como sobre aqueles outros aspectos relacionados ca 

calidade da mesma. 

l) Calesqueira outras que lle sexan atribuídas pola Administración educativa. 

   

 Segundo o artigo 5 do Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, o Consello Escolar en 
relación ca convivencia do Centro, tendrá ademais as seguintes funcións: 
 
 a)Elixir as persoas representantes da comisión de convivencia. 

 b)Establecer directrices para a elaboración do plan de convivencia e das normas de 

convivencia do Centro. 

 c) Realizar anualmente o seguimento e a avaliación do plan de convivencia e das 

normas de convivencia do Centro. 
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 d) Propor actuacións en relación coa convivencia para todos os sectores da 

comunidade educativa, especialmente as relacionadas coa resolución pacífica de 

conflictos. 

 

 I.- COMISIÓNS DO CONSELLO ESCOLAR 

 

Segundo o artigo 44 do Decreto 374/1996, de 17 de outubro, no seo do 

Consello Escolar existirá unha Comisión Económica, integrada polo Director, un mestre, 

un pai de alumno e o secretario. Así mesmo, poderán constituirse outras comisións para 

asuntos específicos, nas que estarán presentes, ó menos, un mestre e un pai de alumno. 

Segundo o artigo 11.3 da Orde do 21 de febreiro de 2007, existirá unha 

Comisión do Servizo de Comedor, que será a mesma Comisión Económica do Centro 

pero integrada, ademais, pola persoa encargado do Servizo de Comedor. Esta Comisión 

desenvolverá as seguintes funcións: 

 Elaborar o borrador de anteproxecto de orzamento do servizo de comedor 

escolar. 

 Colaborar co Equipo Directivo e o/a Encargado/a do servizo de comedor, se 

for o caso, na xestión económico-administrativa dos fondos do serizo de comedor. 

 Propoñer ao Consello Escolar os menús, de acordó cun programa de 

alimentación sa e equilibrada. 

 Elaborar e proponer ao Consello Escolar un plan de actividades que 

desenvolverá o alumnado que utilice o servizo de comedor escolar. 

 Seguimento do servizo de comedor, formulando propostas de mellora, se é o 

caso, ante o Consello Escolar. 

 Velar polo cumprimento das normas vixentes sobre sanidade e hixiene. 

 Calquera outra función necesaria para o correcto desenvolvemento do 

servizo de comedor. 

 

Segundo o artigo 6 do Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, no seo do Consello 

Escolar constituirase unha Comisión de Convivencia que terá carácter consultivo e 

desempeñará as súas funcións por delegación deste, para facilitar o cumprimento das 

competencias en materia de convivencia escolar.  

 Velará pola correcta aplicación do disposto neste decreto, no plan de 
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convivencia e nas normas de convivencia do Centro. 

 Estará integrada por representantes do alumnado (se os houbese, o artigo 
126.5 da LOMCE, establece que os alumnos de Educación Primaria podrán 

participar no Consello Escolar nos termos que establezan as 

Administracións educativas, actualmente non se contempla), representantes 

do profesorado, das familias de do persoal de administración e servizos, na 

mesma proporción en que están representadas no Consello Escolar. 

 Será presidida polo director/a e unha das persoas integrantes actuará como 

sercretario/a. O nomeamento das persoas integrantes corresponde á 

dirección do Centro por propostas dos colectivos representados. Poden 

coincidir cos membros do consello escolar ou non. 

 Como mínimo reuniranse con carácter ordinario unha vez ao trimestre e, 

con carácter extraordinario cantas veces sexa convocada pola súa 

presidencia por iniciativa propia ou por proposta de, polo menos, un terzo os 

seus membros. 

 Poderá solicitar o asesoramento doutros profesionais: departamento de 

orientación, profesorado titor, servizos sociais do Concello, así como das 

asociacións do sector que poidan colaborar na mellora da convivencia. 

 

 

A comisión de convivencia terá as seguintes funcións: 
 

 a) Elaborar o plan de convivencia do centro e dinamizar todos os sectores da 

comunidade educativa, incorporando as súas iniciativas e achegas no procedemento de 

elaboración, desenvolvemento e seguimento do citado plan. 

 b) Adoptar as medias preventivas necesarias para garantir os dereitos de todos os 

membros da comunidade educativa e o cumprimento das normas de convivencia do 

Centro. 

 c) Impulsar accións dirixidas á promoción da convivencia, especialmente o fomento 

de actitudes para garantir a igualdade entre mulleres e homes, a igualdade de trato de 

todos os membros da comunidade educativa e a resolución pacífica de conflictos. 

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

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

das actuacións desenvolvidas e das correccións e medidas disciplinarias impostas. 
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 e) Propor, de ser o caso, á persoa titular da dirección do Centro persoas que 

poidan formar parte do equipo de mediación. 

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

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

cumprimento da normativa vixente. 

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

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

Centro, na cal se reflictan as iniciativas no ámbito do Centro sobre a materia. Este informe 

será trasladado ao Consello Escolar do Centro e ao correspondente servizo territorial de 

Inspección Eductiva.  

i) Aqueloutras que lle sexan encomendadas polo consello escolar do Centro 

docente ou polo órgano da Administración educativa con competencias na materia. 

 

Segundo as instruccións da Dirección Xeral de Centros do 1 de setembro de 2014 
no seo do Consello Escolar crearase unha Comisión de Biblioteca que poderá ter a 

seguinte composición:  

 

 un representante dos profesores, 

 un representante dos pais/nais, 

 un representante do Equipo Directivo, 

 un representante da ANPA, 

 o responsable da biblioteca pública máis próxima e, 

 o coordinador/a da biblioteca do Centro que actuará como secretario/a. 

A comisión reunirase unha vez ao trimestre presidida pola Xefatura de Estudios. 

 

A Comisión de biblioteca terá as seguintes  funcións: 
 
a) Analizar as necesidades da biblioteca escolar referidas á infraestructura, 

equipamento, mantemento e atención en horario lectivo e en horario extraescolar. 

b) Realizar propostas ao Consello Escolar para as melloras necesarias.  

c) Xestionar a apertura da biblioteca en horario extraescolar, procurando as 

necesarias colaboracións e garantindo que todas a intervencións se realizarán seguindo 

os criterios establecidos polo equipo de apoio e o responsable da biblioteca escolar. 
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d) Propor estratexias de colaboración entre a biblioteca escolar e a biblioteca 

pública máis próxima. 

e) Promover actividades de sensibilización e dinamización cultural entre toda a 

comunidade escolar. 

f) Realizar propostas para a adquisición de fondos e equipamento, co 

correspondente proxecto orzamentario, que se remitirán ao Consello Escolar. 

g) Realizar xestións cos sectores culturais, educativos, sociais e económicos do 

contorno do Centro educativo que poidan colaborar coa biblioteca escolar e os seus 

obxectivos. 

 

11.1.4. O CLAUSTRO DE PROFESORES 
 

Segundo o artigo 128 da LOMCE: 
- O Claustro de profesores é o órgano propio de participación dos profesores no 

goberno do Centro e ten a responsabilidade de planificar, coordinar, informar e, no 

seu caso, decidir sobre todos os aspectos educativos do Centro. 

- O Claustro será presidido polo Director/a e estará integrado pola totalidade dos 

profesores que presten servizo no Centro. 

 

 

 A.- FUNCIÓNS DO CLAUSTRO DE PROFESORES 

 

Segundo o artigo 129 da LOMCE o Claustro de profesores terá as seguintes 
competencias: 

 a) Formular ao equipo directivo e ao Consello Escolar propostas para a 

elaboración dos proxectos de Centro e da programación xeral anual. 

             b)  Aprobar e avaliar a concreción do currículo e todos os aspectos educativos 

dos proxectos e da programación xeral anual. 

             c)  Fixar os criterios referentes á orientación, titoría, avaliación e recuperación dos 

alumnos. 

 d) Promover iniciativas no ámbito da experimentación e da investigación 

pedagóxica e na formación do profesorado do Centro. 



Plan de Convivencia                                                        CEP Plurilingüe Igrexa Valadares 

97 

 

 e) Elexir os seus representantes no Consello Escolar do Centro e participar na 

selección do director nos térmos establecidos pola presente Lei. 

 f) Coñecer as candidaturas á dirección e os proxectos de dirección presentados 

polos candidatos. 

 g) Analizar e valorar o funcionamento xeral do Centro, a evolución do rendemento 

escolar e os resultados das avaliacións internas e externas nas que participe o Centro. 

 h) Informar as normas de organización e funcionamento do Centro. 

 i) Coñecer a resolución de conflictos disciplinarios e a imposición de sancións e 

velar por que éstas se ateñan á normativa vixente. 

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

 k) Calesqueira outras que lle sexan atribuídas pola Administración educativa ou 

polas respectivasnormas de organización e funcionamento. 

 

Segundo o artigo 7 do Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, o claustro do 

profesorado terá en relación á convivencia escolar, estas outras funcións: 

 

 a) Realizar propostas para a elaboración do plan de convivencia e das normas de 

convivencia do Centro. 

 b)Participar na avaliación anual da convivencia do Centro, incidindo especialmente 

no desenvolvemento do plan de convivencia. 

 c) Propor actuacións de carácter educativo, especialmente as relacionadas coa 

resolución pacífica de conflictos. 

 

 Consideracións xerais: 
 

 Segundo o artigo 50 do Decreto 374/1996, de 17 de outubro: 
 

             - O quórum para a válida constitución dos órganos colexiados, para os efectos de 

celebración das sesións, deliberacións ou toma de acordos, requerirá a presenza do 

Presidente e Secretario ou, no seu caso, dos que os substitúan, e da metade polo menos, 

dos seus membros. 



Plan de Convivencia                                                        CEP Plurilingüe Igrexa Valadares 

98 

 

- Se non existira quórum, o órgano constituirase en segunda convocatoria 

no seguinte día lectivo, no mesmo lugar e na mesma hora; neste caso será 

suficiente a asistencia da terceira parte dos seus membros e, en todo caso, un 

número non inferior a tres, sen perxuízo da presenza do Presidente e do 

secretario ou persoas que os substituan. 

- Sen perxuízo do anterior, a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria 

poderá establecer, con carácter excepcional, a esixencia de maioría cualificada na toma 

de determinadas decisións de especial importancia para o funcionamento do Centro e que 

afecten ó conxunto da comunidade educativa. 

 

             Segundo o artigo 51 do Decreto 374/1996, de 17 de outubro, no referente ás 

reunións: 
 

- Os órganos colexiados reuniranse preceptivamente en sesión ordinaria unha vez 

por trimestre e sempre que os convoque o seu presidente  ou o solicite un terzo, polo 

menos, dos seus membros. 

- Neste último caso, a convocatoria realizarase cun máximo de 20 días de 

antelación .  

- A sesión celebrarase como máximo no prazo dun mes a contar dende o día 

seguinte á entrega da convocatoria. 

- En todo caso reuniranse ó inicio e ó remate do curso. 

- Os profesores/as pertencentes ós órganos colexiados están obrigados a asistir ás 

reunións dos mesmos. 

 

11.1.5. ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 
 

Segundo do artigo 9 do Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, os acordos adoptados, 

de conformidade co que estableza o plan de convivencia e as normas de conviencia do 

Centro serán recollidos pola comisión do coordinación pedagóxica e polo resto dos 

órganos de coordinación docente para incluílos nos documentos institucionais do Centro, 

concretamente nas concrecións curriculares de etapa, para asegurar a coherencia co 

PEC e a PXA. 
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A) EQUIPOS DE NIVEL 
 

Estarán formados por todo o profesorado que imparta docencia nese nivel e 

dirixido por un coordinador/a. 

  

Os Equipos de Nivel regularanse polo establecido no Capítulo I do Decreto 
374/1996, do 17de outubro, polo que se regula o ROC dos colexios de Educación 
Primaria, referentes ao Equipos de Ciclo, mentres a LOMCE non sexa desenvolta. 
Reuniranse preceptivamente en sesión ordinaria unha vez ao mes. 

 
As funcións do equipo de nivel serán: 
  

 a) Formular propostas ao Equipo Directivo e ao Claustro relativas á elaboración do 

Proxecto Educativo e Programación Xeral Anual. 

 b) Formular propostas á Comisión de Coordinación Pedagóxica relativas á 

elaboración do Proxecto Curricular e á modificación dos mesmos. 

 c) Manter actualizada a metodoloxía didáctica. 

 d) Elaborar a programación didáctica, seguindo as directrices xerais establecidas 

pola Comisión de Coordinación Pedagóxica. 

 

 As función do coordinador do nivel serán: 
 
 a) Dirixir e coordinar as actividades académicas do equipo. 

 c) Convocar e presidir as reunión do equipo de nivel. 

c) Participar na elaboración do proxecto curricular da etapa e elevar á Comisión de 

Coordinación Pedagóxica as propostas formuladas ao respecto polo Equipo de Nivel. 

d) Coordinar as función de titoría dos alumnos do nivel. 

e) Coordinar o ensino no correspondente nivel de acordó co proxecto curricular de 

etapa. 

f) Responsabilizarse da redacción da programación de nivel. 

 

B) COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓXICA 
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 A Comisión de Coordinación Pedagóxica, estará integrada polo Director/a, como 

presidente/a, Xefe/a de Estudos, Coordinadores/as de Nivel, profesorado de apoio ao 

alumnado con necesidades educativas especiais e Coordinador/a de Dinamización da 

Lingua Galega. Actuará como secretario/a un membro da Comisión designado polo 

Director/a, oídos os restantes membros. Reuniranse preceptivamente en sesión ordinaria 

unha vez ao mes. 

 

 A Comisión de Coordinación Pedagóxica terá as seguintes competencias: 

 

 a) Elevar propostas ao Claustro a fin de establecer criterios para a elaboración dos 

Proxectos Curriculares. 

 b) Velar para que a elaboración dos Proxectos Curriculares de Etapa e o Plan de 

Acción titorial se realicen conforme aos criterios establecidos polo Claustro. 

 c) Asegurar a coherencia entre o Proxecto Educativo do Centro, os Proxectos 

Curriculares e a Programación Xeral Anual. 

 d) Establecer as directrices xerais para a elaboración das Programacións didácticas 

dos Equipos de Nivel e do Plan de Acción Titorial, así como das Adaptacións Curriculares 

e dos Programas de Diversificación Curricular incluídos no Proxecto Curricular. 

 e) Propoñer ao Claustro de profesores os Proxectos Curriculares para a súa 

aprobación. 

 f) Velar polo cumprimento e posterior avaliación dos Proxectos Curriculares de 

Etapa. 

 g) Canalizar as necesidades de formación do profesorado cara ao Centro de 

Formación do Profesorado. 

 h) Realizar, se procede, a proposta ao Xefe/a de Estudios co fin de que designe ao 

responsable do Equipo de Actividades Complementarias e Extraescolares. 

 i) Propor aos profesores/as que formarán parte do Equipo de Dinamización 

Lingüística. 

 
C) EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA 

 

No Centro constituirase un Equipo de Dinamización da Lingua Galega, EDLG, co 

obxectivo de potenciar o uso da língua galega. Estará integrada por un profesor de cada 
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nivel, por proposta dos seus integrantes e nombrados polo Director/a. Reuniranse 

preceptivamente en sesión ordinaria unha vez por trimestre. 

 

O EDLG terá as seguintes competencias: 
 
a) Presentar, a través do Claustro, propostas ao Equipo directivo para a fixación 

dos obxectivos de Dinaminación Lingüística que se incluirán no Proxecto Educativo de 

Centro. 

b) Propor á Comisión de Coordinación Pedagóxica, para a súa inclusión no 

Proxecto Curricular, o plan xeral para o uso do idioma, no cal deberase especificar, ao 

menos: 

 Medidas para potenciar o uso da língua galega nas actividades do Centro. 

 Proxectos tendentes a lograr unha valoración positiva do uso da língua 

propia e a mellorar a competencia lingüística dos membros da comunidade 

educativa. 

c) Propoñer á Comisión de Coordinación Pedagóxica, para a súa inclusión no 

Proxecto Curricular, o plan específico para potenciar a presenza da realidade galega, 

cultura, historia, xeografía, economía, etnografía, língua, literatura, arte, folclore, etc., no 

ensino. 

d) Elaborar e dinamizar un plan anual de actividades tendentes á consecución dos 

obxectivos incluídos nos plan anteriores. 

e) Presentar para a súa aprobación no Consello Escolar o presuposto de inversión 

dos recursos económicos dispoñibles para estes fins. 

f) Aquelas outras funcións que a Consellería de Educación contemple na súa 

normativa específica. 

 
D) EQUIPO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES  

 

Distinción entre actividades complementarias e actividades extraescolares: 

 

 Terán carácter complementario aquelas actividades didácticas que se 

realicen co alumnado en horario lectivo. Forman parte da programación e 

realízanse nun momento, espazo e recursos diferentes, (visitas, traballos de 

campo, viaxes de estudio, conmemoracións e outras semellantes). 
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 Terán carácter de actividades extraescolares aquelas que sendo 

organizadas polo Centro, figuran na PXA, son aprobadas polo Consello 

Escolar pero se realizan fóra do horario lectivo. A súa participación é 

voluntaria. 

 

O EACE estará integrado polo xefe do equipo que actuará baixo a dependencia da 

Xefatura de Estudos e, o grupo de profesores participantes en cada actividad concreta. 

Será designado polo Director/a, oído a Comisión de Coordinación Pedagóxica. 

Reuniranse preceptivamente en sesión ordinaria unha vez ao mes. 

 

As actividades complementarias e extraescolares que se realicen fóra da 
localidade deberán contar cos seguintes requisitos: 

 

 Aprobación do Consello Escolar. 

 Autorización escrita dos pais/nais ou titores/as legais. 

 O alumnado será acompañado por profesorado na seguinte proporción, un 
profesor/a por cada vinte alumnos/as. 

 

 O Equipo de Actividades Complementarias e Extraescolares terá as seguintes 
funcións: 
 
 a) Elaborar o programa anual destas actividades para o cal teranse en conta as 

propostas dos Equipos de Nivel, dos profesores/as, dos pais/nais e as orientacións do 

Claustro e Comisión de Coordinación Pedagóxica. 

 b) Programar cada unha das actividades especificando obxectivos, responsables, 

momento e lugar de realización, repercusións económicas e forma de participación do 

alumnado. 

 c) Proporcionar ao alumnado e aos pais/nais a información relativa ás actividade do 

equipo. 

 d) Promover e coordinar as actividades culturais e deportiva en colaboración co 

Claustro, a Comisión de Coordinación Pedagóxica, os Equipos de Nivel e a ANPA. 

 e) Coordinar a organización dos intercambios escolares e calquera tipo de viaxes 

que se realicen co alumnado. 



Plan de Convivencia                                                        CEP Plurilingüe Igrexa Valadares 

103 

 

 f) Distribuir os recursos económicos destinados ao efecto, procedentes de 

aportacións de institucións, asociacións e do propio Centro, previa aprobación polo 

Consello Escolar. 

 g) Organizar a utilización da Biblioteca do Centro. 

 h) Elaborar unha memoria final de curso coa avaliación das actividades realizadas 

que se incluirá na memoria do Centro. 

 i) Presentar propostas ao Equipo Directivo para a realización e intercambio de 

actividades cos Centros do entorno. 

 

E) EQUIPO DE PLURILINGÜÍSMO 
 

 Segundo o artigo 7º da Orde do 12 de maio de 2011 pola que se regulan os 
Centros Plurilingües o profesorado pertencente a este Equipo será profesorado que 

imparta áreas ou materias non lingüísticas en lingua estranxeira. Este profesorado deberá 

reunir os seguintes requisitos: 

a) Ser especialista da materia que vai impartir en lingua estranxeira, ou estar 

en posesión da habilitación correspondente. 

b) Acreditar o nivel B2 do Marco Común Europeo de Referencia para as 

Linguas (MCERL). 

Segundo o artigo 8º da citada Orde, o Equipo de Plurilingüísmo asumirá os 
seguintes compromisos: 

a) Impartir a área ou materia da súa especialidade en lingua estranxeira. 

b)  Participar nunha sesión semanal de seguimento e coordinación convocada 

pola persoa coordinadora do programa plurilingüe do Centro, xunto co profesorado de 

linguas estranxeiras que participe no programa. 

c) Colaborar na elaboración da programación de contidos e actividades de 

apoio en lingua estranxeira e da memoria final anual. 

d) Participar nas actividades de formación e de coordinación entre Centros que 

programe a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. 

 

Segundo o artigo 9º da mencionada Orde o Centro contará cunha persoa 

coordinadora do programa, que será nomeada pola Dirección no Centro, entre o 

profesorado con destino definitivo no Centro, por un período dun curso académico. O 

coordinador/a desempeñará as seguintes funcións: 
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a) Realizar o seguimento semanal e a coordinación do equipo de docentes que 

formen parte do programa plurilingüe e levantar acta dos temas tratados e dos acordos 

adoptados. 

b) Coordinarse coa persoa responsable do EDLG. 

c) Elaborar, coa colaboración do profesorado implicado no programa, a 

programación dos contidos e as actividades de apoio ás ensinanzas das materias non 

lingüísticas que se impartan nesa lingua, así como a memoria de fin de curso. 

d) Identificar as necesidades de formación permanente e trasladárllelas ás 

estructuras de formación, a través da Dirección do Centro. 

e) Dirixir e orientar o labor das persoas nativas de apoio ao programa.(De 

acordo coas instrucións do programa “Auxiliares de Conversa” actuará como profesor/a 

titor/a). 

f) Promover a colaboración entre os Centros que formen parte da Rede de 

Centros Plurilingües e con todas aquelas persoas ou organismos que puidesen ofrecer 

colaboración. 

 

 O Equipo de Plurilingüismo reunirase preceptivamente en sesión ordinaria unha 

vez ao mes. 

 

F) DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
 

Segundo o artigo 1º do Decreto 120/1998, do 23 de abril, polo que se regula a 
orientación educativa e profesional na Comunidade Autónoma, nos colexios de 

Educación Infantil e Primaria e nos de Educación Primaria (de máis de 12 unidades, 

Orden do 24 de xullo de 1998) crearase un Departamento de Orientación que abranguerá 

no seu ámbito de actuación, ademais do propio Centro, aqueles outros Centros 

incompletos da mesma zona de escolarización. 

O Equipo de Orientación reunirase preceptivamente en sesión ordinaria unha vez 

ao mes. 

 

a) Estará formado por: 
 

 O xefe do Departamento de Orientación. 

 Profesor/a de Pedagoxía Terapéutica e profesor/a de Audición e Linguaxe. 
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 Os coordinadores de ciclo ou no seu caso de nivel. 

 Un profesor/a de E.I, se o Centro contase con esta etapa educativa. 

 

b) Segundo o artigo 5º da Orden do 24 de xullo de 1998, pola que se establece 
a organización e funcionamento da orientación educativa e profesional, serán 
competencias do Departamento de Orientación: 
  

 a) Valorar as necesidades educativas, no ámbito da orientación, dos alumnos e 

alumnas do seu contorno e deseñar, desenrolar e aqvaliar programas específicos de 

intervención. 

  b) Elaboar as propostas do Plan de Orientación Académica e do Plan de acción 

titorial, incidindo na desenvolvemento persoal, social e cognitivo do alumnado e ofrecenlle 

ao profesorado o soporte técnico para o desenvolvemento deste plan. 

 c) Participar na elaboración, seguimento e avaliación dos proxectos educativos e 

curriculares do Centro, incidindo nos criterios de carácter organizativo e pedagóxico para 

a atención á diversidade do alumnado e nos principios de avaliación formativa e, canso 

sexa necesario , na adecucación dos criterios de promoción. 

 d) Diseñar accións encamiñadas á atención temperá e a prevención de dificultades 

ou problemas de desenvolvemento ou de aprendizaxe derivadas tanto de condicións 

desfavorables como de sobredotación que presenten os alumnos/as. 

 e) Participar na avaliación psicopedagóxica conforme á normativa ao respecto e 

participar no deseño e desenvolvemento de medidas de atención á diversidade. 

 f) Facilitar á comunidade educativa os apoios e o asesoramento necesarios para 

que o alumnado poida enfrentar adecuadamente os momentos escolares máis decisivos 

ou de maior dificultade, como o ingreso no Centro, cambio de etapa ou a resolución de 

conflictos. 

 g) Impulsar a participación do profesorado en programas de investigación e 

innovación educativa. 

 h) Coopear cos membros dos equipos de orientación específicos no deseño, 

desenvolvemento e avaliación de programas de intervención. 

 i) Promover a cooperación entre o Centro e as familias, implicándoas no proceso 

educativo dos seus fillos: estimulación da motivación e intereses; adquisición de hábitos 

de hixiene e de autonomía; desenvolvemento motriz e da linguaxe; relacións interpersoais 

e queles outros aspectos que favorezan o desenvolvemento evolutivo do alumnado. 
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 k) Establecer canles de comunicación cos diferentes servizos ou institucións na 

ámbito das súas competencias. 

 l) Aqueloutras que a Administración educativa lle puidese encomendar no ámbito 

das súas funcións. 

 

 Segundo a Circular 10/2010 da Dirección Xeral de Centros, serán actuacións 
de carácter especial as seguintes: (aquelas relacionadas coa inclusión e a 
diversidade, acción titorial e convivencia e educación en valores) 
 
 a) Asesorar ao equipo directivo sobre o contido do proxecto educativo e os 

documentos que o integran, especialmente sobre as medidas de atención á diversidade e 

a acción titorial. 

 b) Elaborar e poñer en práctica programas destinados á prevención e detección 

precoz de dificultades de aprendizaxe. 

 c) Axustar as propostas de apoio educativo á realidade de cada alumna ou alumno, 

con intervencións inclusivas e orientadas polo potencial de aprendizaxe do alumnado. 

 d) Asesorar aos departamentos, equipos de nivel e profesorado en xeral nos 

procesos de axuste e desenvolvemento das concrecións curriculares, das programacións 

de curso, das medidas de reforzo educativo e nas adaptacións curriculares. 

 e) Facilitar asesoramento a toda a comunidade educativa sobre as diferentes 

medidas e recursos para a atención do alumnado con necesidade específica de apoio 

educativo. 

 f) Colaborar co profesorado titor/a no desenvolvemento das medidas contempladas 

no plan de acción titorial (PAT), asesorando á totalidade da comunidade educativa sobre 

o sistema educativo, os procesos de admisión, as accións de acollida, os cambios de 

Centro e a participación na organización e no goberno dos Centros. 

 g) Colaborar cos diferentes equipos docentes no deseño e elaboración de 

protocolos para a realización da avaliación inicial do alumnado. 

 h) Deseñar e poñer en práctica programas destinados á promoción da convivencia 

a á resolución pacífica dos conflictos, asesorando na elaboración do Plan de Convivencia 

do Centro. 

 i) Asesorar á comunidade educativa sobre a elaboración e aplicación das normas 

de organización e funcionamento. 
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 c) Segundo o artigo 11º da mencionada Orde, serán funcións do xefe do 
Departamento de Orientación: 
 

 a) Dirixir e coordinar as actividades  e actuacións propias do departamento. 

 b) Responsabilizarse da redacción do plan de actividades do departamento, velar 

polo seu cumplimento e elaborar a memoria final de curso. 

 c) Participar na elaboración do Proxecto Educativo e do Proxecto Curricular de 

etapa, representando ao Departamento na CCP. 

 d) Convocar e presidir as reunións do Departamento conforme ao procedemento 

que se estableza. 

 e)Velar pola confidencialidade dos documentos, cando proceda. 

 f) Coordinar a organización de espazos e instalacións para a orientación, a 

adquisición de material e de equipamento específico, velando polo seu uso correcto e 

conservación. 

 g) Realizar as avaliacións psicopedagóxicas e, si é o caso, asesorar no deseño, 

desenvolvemento e avaliación das medidas de atención á diversidade conforme ao 

procedemento que se estableza. 

 h) Facilitar a colaboración entre os membros dos departamentos de orientación 

implicados. 

 i) Coordinar, en colaboración co profesor ou profesora de apoio, a atención do 

alumnado con necesidades educativas especiais, elevando ao xefe de estudos, cando 

sexa necesario, a proposta de organización da docencia para este alumnado. 

 j) Participar nas sesións de avaliacións para o deseño, desenvolvemento e 

avaliación de actuacións conxuntas que permitan a coherencia das respostas educativas, 

(con voz pero sen voto) 

 k) Asistir ás reunións convocadas polo xefe do Departamento de Orientación do 

IES ao que está adscrito. 

 

 l) Aqueloutras funcións que a Administración educativa lle poida asignar referidas á 

orientación. 
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  Segundo o Decreto 374/1996, do 17 de outubro,  o profesorado de apoio á 
atención do alumnado con necesidades educativas  desempeñará as seguintes 
funcións: 
 a) Coordinar, en colaboración coa xefatura de estudos, as cuestións relacionadas 

coa educación e a estancia no Centro de alumnado con algún tipo de minusvalía física, 

psíquica ou sensorial. 

 b) Colaborar coa Comisión de Coordinación Pedagóxica na elaboración do plan de 

actuación respecto ao alumnado con necesidades educativas especiais. 

 c) Orientar ao profesorado que imparta docencia aos alumnos afectos de 

necesidades educativas especiais, así como a eles mesmos e aos pais sobre cuestións 

de interese para o seu desenvolvemento. 

  d) Colaborar co profesor titor e co resto do profesorado na elaboración das 

adaptacións curriculares, no seu seguimento e na avaliación das mesmas. 

 e) Aquelas outras funcións que se lle puidesen asignar no ámbito de apoio ao 

alumnado con necesidades educativas especiais. 

 

* O Xefe do Departamento de Orientación só elaborará informes a petición do 
profesor titor/a. 
 

 Segundo a Orde 24 de xullo de 1998, os especialistas en Pedagoxía 
Terapéutica e Audición e Linguaxe ademais das funcións que lle correspondan como 

membros do Departamento de Orientación terán as seguintes: 

 

 a) Asistir ás reunións da Comisión de Coordinación Pedagóxica. 

 b) Participar na avaliación inicial do alumnado que acceda á educación secundaria 

obrigatoria e, cando sexa necesario, en aquelas sesións de avaliación que afecten ao 

alumnado con necesidades educativas especiais. 

 c) Colaborar na elaboración, seguimento e avaliación das adaptacións curriculares 

individualizadas, así como, das medidas de reforzo, no seu caso, e de aquelas outras 

dirixidas á atención á diversidade do alumnado. 

 d) Prestar atención docente directa ao alumando con necesidades educativas 

especiais que así o requira, atención que, en xeral, prestarase no grupo no que está 

integrado. 
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 e) Aqueloutras funcións que a Administración Educativa, lles poida asignar 

referidas á orientación. 

 

G) TITORES/AS 
 

  Cada profesor titor/a,  terá ademáis das súas tarefas docentes específicas, as 

seguintes funcións: 

 

 a) Participar no desenvolvemento do Plan de Acción Titorial e nas actividades de 

orientación, baixo a coordinación do xefe de estudos 

 b) Proporcionar ao principio de curso, aos alumnos e pais/nais ou titores/as, 

información documental o no seu defecto, indicar onde poden consultar todo o referente a 

calendario escolar, horarios, horas de titoría, actividades extraescolares e 

complementarias previstas, programas escolares e criterios de avaliación do grupo. 

 c) Coñecer as características persoais de cada alumno/a a través da análise do 

expediente persoal do mesmo e dos outros intrumentos válidos para conseguir ese 

coñecemento. 

 d) Coñecer os aspectos da situación familiar e escolar que repercuten no 

rendemento académico de cada alumno/a. 

 e) Efectuar un seguimento global dos procesos de ensino-aprendizaxe dos 

alumnos/as para detectar dificultades e necesidades especiais, co obxectivo de buscar as 

respostas educativas adecuadas e solicitar os oportunos asesoramentos e apoios. 

 f) Coordinar as adaptacións curriculares necesarias para alumnos/as do seu grupo. 

* As Adaptacións curriculares individualizadas serán realizadas polo profesorado 
responsable da área a adaptar. 
 g) Facilitar a integración do alumnado no grupo e fomentar a súa participación nas 

actividades do Centro. 

 h) Orientar aos alumnos de maneira directa e inmediata no seu proceso formativo. 

 i) Informar ao equipo de profesores do grupo de alumnos/as das características dos 

mesmos, especialmente en aqueles casos que presenten problemas específicos. 

 l) Coordinar o axuste das diferentes metodoloxías e principos de avaliación 

programados para o mesmo grupo de alumnos/as. 

 m) No caso necesario, organizar e presidir as sesións de avaliación. 
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 n) Coordinar o proceso de avaliación dos alumnos/as do seu grupo e adoptar a 

decisión que proceda referente á promoción dos alumnos, previa audiencia cos pais ou 

titores legais. 

 ñ) Atender, xunto co resto do profesorado, aos alumnos/as mentres estos 

permanecen no Centro nos períodos de ocio. 

 o) Colaborar co Equipo de Orientación Educativa e profesional do sector nos 

termos que estableza o mesmo e a xefatura de estudos. 

 p) Orientar as demandas e inquietudes dos alumnos/as e mediar ante o resto de 

profesores/as, alumnado e equipo directivo nos problemas que se presenten. 

 q) Informar aos alumnos/as do grupo, aos pais e aos profesores/as de todo aquilo 

que lles afecte en relación coas actividades docentes e o rendemento académico, con 

especial atención aos aspectos e medidas tendentes a facilitar a competencia lingüística 

dos alumnos/as nas dúas línguas oficiais. 

 r) Facilitar a cooperación educativa entre os profesores/as e os pais/nais dos 

alumnos/as. 

 s) Exercer, de acordo co proxecto curricular, a coordinación entre os demáis 

profesores/as do grupo. 

 t) Cumplimentar os documentos oficiais relativos ao seu grupo de alumnos/as. 

 u) Controlar a falta de asistencia ou puntualidade dos alumnos/as, e ter informados 

aos pais ou titores e ao xefe/a de estudos. 

 v) Fomentar a colaboración das familias nas actividades de apoio ao prendizaxe e 

orientación dos seus fillos/as. 

 x) Aqueloutras que se lle puidesen encomendar para o mellor desenvolvemento da 

acción titorial. 

 

 

11.1..6. DEREITOS E DEBERES DO PROFESORADO 
 
A) DEREITOS DO PROFESORADO 

 

O profesorado terá os seguintes dereitos: 
 

 a) Os dereitos laborais recoñecidos nas leis que lle son propias. 

 b) A participar na xestión do Centro segundo se recoñece na LOMCE. 
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 c) A participar nos órganos do Centro e nas diversas actividades que se 

programen. 

 d) A asistir ás reunións de Claustro con voz e voto. 

 e) A guiar baixo a súa persoal responsabilidade a formación do grupo de 

alumnos/as que se lle encomende como titoría. 

 f) A realizar o seu traballo nas mellores condicións posibles e cos medios máis 

adecuados, respectando a lexislación existente. 

 g) A convocar por iniciativa propia aos pais/nais ou titores/as legais dos alumnos/as 

para tratar co eles temas relacionados coa educación dos mesmos. 

 h) A expoñer o seu criterio na elección de niveis. 

 i) A participar na elección dos libros de textos. 

 j) A participar e dar propostas para a confección do Plan de Centro. 

 k) A coñecer o estado financiero do Centro mediante a información que lle dará o 

seu representante económico no Consello Escolar. 

 l) A ser informado, das actividades extraescolares nas que participan os alumnos 

da súa titoría. 

 m) A poder reunirse no Centro para tratar asuntos de carácter sindical sen prexuízo 

das actividades académicas. 

 n) Á liberdade de cátedra dentro do respecto ao PEC. 

 o) Ao respeto das súas crenzas, convicións ou ideoloxías así como o mantemento 

da súa dignidade persoal e profesional. 

 p) Á reserva que o Centro ten que gardar sobre as súas circunstancias persoais e 

familiares. 

 q) A recibir unha formación e actualización permanente. 

 

Segundo o artigo 8 da Lei 4/2011, do 30 de xuño, ao profesorado no ámbito da 

convivencia escolar se lle recoñecen os seguintes dereitos: 

 

a) A ser respetado, recibir un trato adecuado e a ser valorado polo resto da 

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

b) A desenrolar a súa función docente no ámbito educativo adecuado no que se 

preserve en todo caso a súa integridade física e moral. 

c) A participar e recibir a colaboración necesaria para a mellora da convivencia 

escolar e da educación integral do alumnado. 
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d) A que se lle recoñezan as facultades precisas para manter un adecuado 

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

extraescolares. 

e) Á protección xurídica adecuada as súas funcións docentes. 

f) A participar directamente no proceso educativo cando sea consultado pola 

Administración. 

g) A acceder á formación necesaria na atención á diversidade e na conflictividade 

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

profesorado en actividades e experiencias pedagóxicas de innovación educativa 

relacionadas coa convivencia e a mediación. 

 

Segundo o artigo 11 da Lei 4/2011, do 30 de xuño, o profesorado ten 

recoñecidos este outros dereitos: 

a) A que a que se lle recoñeza a condición de autoridade púbica e disfrute da 

protección recoñecida a tal condición. 

b) A que no exercicio das funcións de corrección disciplinaria, os feitos constatados 

polo profesorado e que se formalicen por escrito en documento e conten cos requisitos 

establecidos regulamentariamente, teñan a presunción de veracidade, sen prexuízo das 

probas que na súa defensa puidera sinalar ou aportar o alumnado ou os seus 

representantes legais. 

c) A requirir ao alumnado, dentro do recinto escolar e durante a realización de 

actividades complementarias e extraescolares, a entrega de calquera obxecto, sustancia 

etc, que porte e que estea expresamente prohibido polas normas do centro, resulte 

perigoso ou poida perturbar o normal desenvolvemento das actividades. 

O requirido será depositado na Dirección do Centro unha vez rematada a xornada, 

quedando a disposición dos pais, nais ou titores/as legais, sin prexuízo das correccións 

disciplinarias que puideran corresponder. 

 

B) DEBERES DO PROFESORADO 
 

O profesorado terá os seguintes deberes: 
a) Cumplir as normas de convivencia do Centro nos apartados que 

específicamente afecten aos profesores. 
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 b) Procurar un ambiente non discriminatorio na aula, fomentando a colaboración 

entre iguais e a realización de actividades independentemente do sexo, raza, capacidade 

económica, nivel social, convicións políticas, morais, relixiosas, así como calquera 

deficiencia física ou psíquica ou calquera condición ou circunstancia persoal ou social. 

 c) Intervir en situacións de conflito entre alumnos/as ofrecendo solucións positivas 

e pacíficas. 

d) Manter un clima de colaboración cos pais/nais realizando para iso reunións 

periódicas para valorar os obxectivos mínimos. 

 e) Asistir con puntualidade ás clases e as reunións dos órganos dos que forme 

parte, así como, a calquera outra que sexa convocada pola Dirección. 

 f) Asistir ás reunións planificadas e convocadas dentro do Plan de Centro. 

 g) Elaborar a Programación de Aula. 

 h) Actuar de acordo co establecido na PXA. 

 i) Permanecer  a totalidade da xornada escolar no Centro. No caso de ter que 

ausentarse por motivo xustificado solicitará o correspondente permiso ao Xefe/a de 

Estudios. 

 j) Realizar gardas de clase,  recreos, entradas e saídas do alumnado transportado, 

 segundo o horario previsto e fixado na PXA. 

 k) Cumprir cantas normas aprobe o Claustro e o Consello Escolar relativas á 

función docente. 

 l) Desenrolar unha avaliación continua dos alumnos/as dando conta do curso antes 

do Nadal, Semana Santa e fin de curso. 

 ll) Cumprir os obxectivos pedagóxicos enmarcados nos proxectos educativos, 

respectando a liberdade de cátedra. 

 m) Impartir unha ensinanza exenta de adoutrinamento ou manipulación ideolóxica. 

 n) Procurar un coñecemento o máis amplo posible do ambiente en que se move o 

alumno/a para una maior eficacia educativa. 

 ñ) Autoavaliar a súa actividade. 

 o) Controlar a asistencia dos alumnos/as á clase e comunicala como se estableza 

no Centro. 

 p) Respectar en todo momento as opinións dos demais aínda que non se 

compartan. 

 q)  Elaborar as Adaptacións Curriculares Individualizadas que sexa preciso para 

dar unha resposta axeitada ás necesidades individuais do seu alumnado. Estas 
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Adaptacións realizaranse en coordinación co profesor/a Titor/a, Xefe do Departamento de 

Orientación e profesorado de apoio ao alumnado. 

  

Segundo o artigo 8.2 da Lei 4/2011, do 30 de xuño, ao profesorado no ámbito da 

convivencia escolar se lle recoñecen os seguintes deberes: 

 

a) Respectar e facer respetar as normas de convivencia escolar e a identidade, 

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

b) Colaborar activamente na prevención, detección e erradicación das condutas 

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

c) Adoptar as decisións oportunas e necesarias para manter un adecuado 

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

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

convivencia do alumnado  ou poñéndoas en coñecemento dos membros do Equipo 

Directivo. 

d) Informar ás nais/pais ou titores/as legais sobre o progreso da aprendizaxe e 

integración socioeducativa dos seus fillos/a, cumprindo as obrigas de dispoñibilidade 

dentro do horario establecido no Centro. 

e) Informar ao Equipo Directivo e, este no seu caso, á Administración Educativa 

das alteracións da convivencia, gardando reserva e sigilo profesional sobre a información 

e circunstancias persoais e familiares do alumnado. 

 

11.1.7. PROCEDEMENTOS A SEGUIR POLO PROFESORADO 

 

 a)O profesorado non poderá abandonar a aula sen as garantías de que o alumnado 

terá un comportamento adecuado. 

 b) O profesorado debe ser puntual, tanto á primeira hora da mañá, como no inicio 

de cada clase. 

 c) Ao final de cada período de clases deberán apagarse as luces das aulas e 

pechar as portas. 

 d) Ás saídas serán os últimos en abandonar a clase. 

 e) Na aula o profesorado non poderá utilizar os teléfonos móbiles nin no patio 

cando estea de garda (artigo 19.4 do Decreto 8/2015, do 8 de xuño). 
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 f) O profesorado especialista comunicará ao titor/a as faltas de orde e farase un 

rexistro no caderno de incidencias. 

 g) O persoal de garda de recreo ou transporte deberá acudir con prioridade as súas 

quendas e nos lugares previamente acordados no Claustro. Nas gardas de transporte é 

obrigatorio prestar especial atención, por motivos de seguridade, á entrada peonil do 

colexio, portal pequeno do patio superior. 

 h) Os alumnos/as non deben ser expulsados da clase. Se o feito é especialmente 

grave, acompañarase ante a Xefatura de Estudios ou Dirección do Centro, abrindo os 

informes pertinentes. 

 i) En ningún caso se deben tolerar faltas de disciplina ou de respecto.  Neste caso 

será primeiramente o profesorado correspondente quen adopte as medidas oportunas , 

logo comunicará a incidencia ao titor/a, e de non solucionarse informarase á Xefatura de 

Estudos ou Dirección do Centro, e esta, de ser necesario, convocará á Comisión de 

Convivencia. 

 j) As horas de permiso deberán pedirse, sempre que sexa posible, por anticipado. 

 k) Os profesores/as deben respectar os dereitos e facer cumprir os deberes dos 

alumnos/as. 

 m) O profesorado dispón dun espazo no patio inferior do colexio para aparcar os 

vehículos .  

 n) O profesorado está facultado para requerir ao alumnado dentro do recinto 

escolar e durante as actividades complementarias e extraescolares, a entrega de calquera 

obxecto, substancia ou producto que porte e que estea expresamente prohibido polas 

normas do Centro, resulte perigoso ou perturbe o  desenvolvemento das actividades 

docentes, complementarias ou extraescolares. (Artigo 11.3 da Lei 4/2011, do 30 de xuño).  

Os titores/as poderán solicitar do seu alumnado que lles mostren as súas mochilas na 

aula ou nun espazo privado se así o solicitase o alumno/a. En caso de negativa 

solicitarase a presenza dos pais/nais ou titores/as legais. 

 o) Procurarase discreción e non se divulgarán situacións ou problemas internos do 

Centro, respectando o dereito á intimidade persoal e profesional dos membros da 

comunidade escolar. 

 

11.2. PARTICIPACIÓN DO ALUMNADO 
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11.2.1. DEREITOS E DEBERES DO ALUMNOS/AS 
 

 Segundo o disposto no Real Decreto 1543/88 de 28 de outubro, sobre os 
dereitos e debere dos alumnos, todos os alumnos/as do CEP PLURILINGÜE IGREXA 

VALADARES, teñen os mesmos dereitos e deberes básicos sen máis distincións cas 

derivadas da súa idade e dos ensinos que se atope cursando. 

 O exercicio dos seus dereitos por parte dos alumnos/as implicará o recoñecemento 

e respeto dos dereitos de todos os membros da Comunidade Educativa. 

 O Consello Escolar e a Administración, no ámbito das súas respectivas 

competencias velarán polo correcto exercicio destes dereitos e deberes e garantizarán a 

súa efectividade de acordo ca lexislación vixente. 

 

A) DEREITOS DOS ALUMNOS 

 

 Segundo o disposto no Real Decreto 1543/88 de 28 de outubro o alumnado do 
Centro terá os seguintes dereitos: 
 

a) Recibir unha formación que asegure o pleno desenvolvemento da súa 

personalidade. A tal fin encamiñarase toda a Programación Xeral do Centro. Esta 

formación comprende: 

 

a.1) A formación no respecto  aos  dereitos e liberdades fundamentais e no 

exercicio da tolerancia e da liberdade dentro dos principios democráticos de 

convivencia. 

a.2) A adquisición de  hábitos intelectuais e técnicas de traballo, así como 

coñecementos científicos, técnicos, humanísticos,  históricos e estéticos e 

deportivos. 

a.3) A unha formación moral e relixiosa de acordo coas súas propias 

convicións, segundo desexo expreso dos seus pais, nais ou titores/as legais. 

a.4) A capacitación para  o exercicio de actividades profesionais. 

a.5) A formación no respecto á pluralidade lingüística.  

a.6) A prepararse para participar activamente na vida social, cultural e 

deportiva. 
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a.7) A formarse para a Paz,  a cooperación e a solidaridade entre a 

humanidade. 

a.8) Ao desenvolvemento harmónico da afectividade,da autonomía persoal e 

da capacidade de relación cos demais. 

a.9) A unha educación que lle asegure protección á saúde e ao desenrolo 

das capacidades físicas. 

a.10) A participación na mellora da calidade do ensino. 

a.11) A ser atendidos e  respetados  polos seus profesores, educadores, 

persoal non  docente  e cargos directivos. 

a.12) A recibir todo tipo de axuda nos seus estudios así como as medidas 

compensatorias que sexan necesarias. 

a.13) A participar na vida do Centro. 

 

b) A unha xornada escolar acomodada a súa idade.  

c) As mesmas oportunidades e a non discriminación por razón de nacemento raza, 

sexo, capacidade económica, nivel social, convicións políticas, morais ou relixiosas, así 

como calquera deficiencia física ou psiquica ou calquera condición ou circunstancia 

persoal ou social. 

d)A integración escolar. O Centro porá a súa disposición todos os recursos 

materiais e persoais cos que conte para poder dar resposta as súas necesidades 

individuais e persoais. 

e)  A que se lle respecte a súa liberdade de conciencia, as súas convicións morais 

e ideolóxicas así como a intimidade no que respeta a tales creencias ou conviccións. 

f) A que o ensino que reciben estea baseado na obxectividade e excluído de toda 

manipulación propagandística e ideolóxica, sen perxuízo do dereito á liberdade de 

expresión que se exercerá nos termos previstos pola lei. 

g) A que se lle respecte a súa integridade física e moral e a súa dignidade persoal 

non podendo ser  obxecto en ningún caso, de trato vexatorio ou degradante que supoña 

menosprezo da súa integridade física ou moral  ou  da súa dignidade persoal.Tampouco 

poderá ser obxecto de castigos físicos ou morais. 

h) A que a súa actividade académica se desenvolva nas debidas condicións de 

comodidade, seguridade e hixiene. 

i) A que o Centro garde reserva de toda aquela información de que dispoña acerca 

das circunstancias persoais e familiares do  alumno/a sen perxuízo da comunicación  
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inmediata  á Administración das circunstancias que poidan implicar malos tratos para o 

alumno/a ou calquera outro incumprimento dos deberes que a lei marca para a protección 

dos menores 

j) A participar na organización da vida do Centro a través dos mecanismos 

contemplados nas leis. 

k) A formar unha Xunta de Delegados, integrada polos elexidos de entre os 

alumnos de 3º e 6º nivel. Serán funcións de ditas Xuntas as seguintes: 

 

a) Informar aos representantes dos alumnos (se os houbese) no Consello 

Escolar dos problemas de cada grupo. 

b) A ser informados polos representantes dos alumnos (se os houbese) dos 

asuntos tratados nos Consellos Escolares. 

c) A informar aos compañeiros das actividades propostas. 

d) Elaborar propostas de criterios para a confección de horarios e de 

actividades docentes e extraescolares. 

 

 Os delegados dos grupos  serán revocados ben a solicitude dos dous terzos 

dos compañeiros ben pola Comisión de Convivencia por iniciativa propia ou 

a proposta razoada do profesor titor do grupo. 

 

l)   Á valoración do seu rendemento conforme a criterios de plena obxectividade.  

ll) A solicitar aclaracións  sobre as cualificacións parciais ou finais de cada curso, 

estes ou os seus representantes legales poderán reclamar contra as cualificacións das 

devanditas avaliacións. 

 As reclamacións faránse e tramitaránse da forma establecida no  normativa 

legal vixente, poderán basearse en: 

a) Inadecuación das probas propostas aos obxectivos e contidos da materia 

sometida a avaliación. 

b) Incorrecta aplicación dos criterios de avaliación establecidos. 

 

 O Centro deberá facer público ao comenzo de cada curso os obxectivos 

mínimos  establecidos   para  obter unha valoración positiva nas distintas 

materias e áreas. 
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m) A recibir orientación escolar e profesional para acadar o máximo 

desenvolvemento persoal, social e profesional  segundo  as súas capacidades, actitudes 

e intereses.O Colexio dirixirase á Administración para que cubra este apartado. 

 

 De maneira especial coidarase a Orientación escolar dos alumnos/as con 

dificultades físicas ou psíquicas ou carencias sociais ou económicas. 

 Para cubrir os efectos previstos nos apartados anteriores a Programación 

Xeral Anual incluirá as visitas e actividades que se programen. 

 

 

Segundo o artigo 7, da Lei 4/2011, de convivencia escolar, recoñéceselle ao 

alumnado os seguintes dereitos básicos de convivencia escolar: 

 

 a) A recibir unha formación integral e coeducativa que contribúa ao pleno 

desenvolvemento da súa personalidade nun ambiente educativo de convivencia, liberdade 

e respeto mutuo. 

 b) A que se respecten a súa identidade, integridade e dignidade persoal. 

 c) Á protección integral contra toda agresión física ou moral, e en particular contra 

as situacións de acoso escolar. 

 d) A participar directamente no proceso educativo cando sexa consultado pola 

Administración educativa, nos termos previstos no título IV da mencionada Lei. 

 e) A participar na confección das normas de convivencia e na resolución pacífica 

de conflitos e, en xeral, a participar na toma de decisión do Centro en materia de 

convivencia. 

 

- Calquera cousa que supoña un impedimento, dentro do Centro, para o 

cumprimento destes dereitos poderá ser obxecto de reclamación ante os distintos órganos 

do Centro. 

- Previa audiencia aos interesados e pertinente consulta ao Director/a  o Consello 

Escolar adoptará as medidas que procedan de acordo coa lexislación vixente. 

 

B) DEBERES DOS ALUMNOS/AS 
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O principal deber dos  alumnos/as do CEP PLURILINGÜE IGREXA VALADARES é 

o estudio. Este deber exténdese ás seguintes obrigas: 

 

a) Asistir puntualmente ás clases e participar nas actividades orientadas ó  

desenvolvemento  da Programación de Aula e Programación Xeral Anual. 

b) Respectar os horarios aprobados para o desenvolvemento das distintas 

actividades académicas. 

c) Seguir as orientacións dos profesores respecto ao aprendizaxe. 

d) Respectar o exercicio de dereito ao estudio dos compañeiros. 

e) Respectar as normas de convivencia establecidas e aprobadas polo Consello 

Escolar e recollidas neste documento. 

f) Respectar a liberdade de conciencia así como as convicións relixiosas e morais 

ou de calquera outro tipo de todos os membros da comunidade educativa. 

g) Non discriminar a ningún membro da comunidade educativa en  razón  de  

nacemento, raza, sexo ou por calquera circunstancia persoal ou social. 

h) Respectar e utilizar correctamente os bens mobles e as instalacións do Centro, 

así como respectar o material ou pertenzas dos demais membros da Comunidade 

Educativa. 

i) Participar na vida e funcionamento do Centro. 

 

Segundo o artigo 7, da Lei 4/2011, de convivencia escolar, recoñécese ao 

alumnado os seguintes deberes básicos de convivencia escolar: 

 

 a) Participar e colaborar na mellora da convivencia escolar e na consecución dun 

adecuado clima de estudio no Centro, respetando o dereito dos seus compañeiros/as á 

educación. 

 b) Respectar a dignidade e as funcións e orientacións do profesorado no exercicio 

das súas competencias, recoñecéndoo como autoridade do Centro. 

 c) Respectar a liberdade de conciencia, as convicións relixiosas e morais, a 

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

restantes membros da comunidade educativa. 

 d) Respectar as normas de organización, convivencia e disciplina do Centro 

docente. 

 e) Conservar e facer un bo uso das instalacións e materiais do Centro. 
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 f) Intervir, a través dos cauces regulamentarios, en todo aquilo que afecte á 

convivencia dos seus respectivos centros docentes. 

 g) Seguir as directrices do profesorado respecto a súa educación e aprendizaxe. 

 h) Asistir a clase con puntualidade e co material preciso. 

 

11.2.2. PROCEDEMENTOS A SEGUIR POLO ALUMNADO 
 

 a) O alumnado non poderá entrar co teléfono móbil nin con outro tipo de aparello 

electrónico do tipo: PSP, DS, MP3 ou similares, no recinto escolar. 

 b) O alumnado está obrigado a entregar ao profesorado calquera obxecto, 

substancia ou producto que porte e que estea expresamente prohibido polas normas do 

Centro, resulte perigoso para a saúde, integridade persoal ou poida perturbar o normal 

desenvolvemento das actividades docentes, complementarias ou extraescolares.  Estes 

obxectos serán depositados na Dirección do Centro quedando á disposición dos pais/nais 

ao acabar a xornada escolar, sen perxuízo das corrección disciplinarias que poideran 

corresponder.  

 c) O alumnado non pode permanecer nas aulas sen presenza do profesorado 

durante os recreos nin durante os períodos anterior ou posterior ao comedor escolar. 

 d) O alumnado non poderá acceder ao recinto escolar coa cara cuberta nin 

permanecer nas aulas nin no comedor escolar coa cabeza tapada. 

 e) O alumnado non poderá acceder ao recinto escolar con patinete, monopatín, 

bicicleta sen autorización da Dirección do Centro. 

 f) Non se poderá acceder ao recinto escolar con balóns duros, estes só estarán 

permitidos para a clase de Educación Física, durante os recreos só se poderán utilizar os 

balóns postos polo Centro a disposición das aulas. 

 f) Todo o alumnado procurará coidar ao máximo os espazos exteriores, as 

instalación e xardíns. Calquera alumno/a que faga un dano intencionadamente estará 

obrigado/a a reparalo ou facer efectivo o custo do arranxo. 

 e) O alumnado denunciará ante o profesorado ou Dirección as faltas contra este 

regulamento que afecten persoalmente ou a calquera membro da comunidade educativa. 

 f) Os alumnos/as deberán vir correctamente vestidos e aseados en relación a súa 

idade. A súa cabeza e rostro deberán estar perfectamente visibles e sen ningunha prenda 

ou obxecto que obstaculice a súa identificación. 
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11.2.3. CONDUTAS CONTRARIAS Á CONVIVENCIA ESCOLAR E MEDIDAS DE 
CORRECCIÓN. 
 

 A. PRINCIPIOS XERAIS 

  

 Segundo artigo 32 do Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, estes deberán: 

 

 a) Ter carácter educativo e recuperador. 

 b) Garantir o respecto dos dereitos de todo o alumnado e procurar a mellora da 

convivencia no Centro. 

 c) Contribuír a que o alumnado corrixido se integre no Centro e asuma o 

cumprimento dos seus deberes e mellora das súas relacións con todos os membros da 

comunidade escolar. 

 d) Establecer medidas correctoras proporcionais á gravidade da conducta corrixida. 

 e) O diálogo e a conciliación serán as estratexias claves na resolución de conflitos. 

 f)  Ofrecer orientación psicopedagóxica ás vítimas e ás persoas agresoras. 

 g) Nos casos de acoso escolar, garantiráselle ao alumnado vítima desta situación a 

protección da súa integridade e dignidade persoal así como, o seu dereito á educación, 

establecendo mediante medidas cautelares que impidan a ameaza, o control ou o 

contacto entre vítima e causantes da situación de acoso. 

 h) Antes da imposición dunha medida correctora terase en conta a idade e as 

circunstancias persoais, familiares ou sociais do alumnado corrixido. 

 i) Non poderán imporse correccións contrarias á integridade física e á dignidade 

persoal do alumnado. 

 j) Ningún alumno/a poderá ser privado/a do seu dereito á educación. 

 k) Os pais/nais ou titores/as legais deberán ter puntual información sobre as 

correccións de condutas que lles afecten. 

 

 B. CLASES DE CONDUTAS CONTRARIAS Á CONVIVENCIA 

 

Segundo artigo 33 do Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, as conductas contrarias 

á convivencia, tipificadas como faltas, clasificaranse nas seguintes: 
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a) CONDUTAS GRAVEMENTE PREXUDICIAIS PARA A CONVIVENCIA, 

recollidad no apartado F). 

 

       Con mención especial está o acoso escolar: de acordo co artigo 28 da 
Lei 4/2011, do 30 de xuño, o acoso escolar será calquera forma de 

vexación ou malos tratos continuados no tempo dun alumno ou alumna por 

outro/a ou outros/as, 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 

 

b) CONDUTAS LEVES CONTRARIAS Á CONVIVENCIA 

 

Segundo o citado artigo, aqueles actos que puidesen ser constitutivos de delito ou 

falta penal, a Dirección do Centro, por instancia propia ou de calquera membro da 

comunidade educativa, porao en coñecemento da Administración educativa e dos corpos 

de seguridade.  

 

 

 C. GRADACIÓN DAS MEDIDAS CORRECTORAS 

 

 Segundo o artigo 34 do Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, para a gradación das 

medidas correctoras teranse en consideración os seguintes criterios: 

 

 a) O recoñecemento espontáneo e/ou o cumprimento igualmente espontáneo da 

obriga de reparar os danos producidos. 

 b) A existencia de intencionalidade ou reiteración nas condutas. 

 c) A difusión por calquera medio, incluídos os electrónicos, telemáticos ou 

tecnolóxicos, da conduta, as súas imaxes ou a ofensa. 

 d) A natureza dos prexuízos causados. 
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 e) O carácter especialmente vulnerable da vítima da conduta: sexo, idade, recente 

incorporación ao Centro, etc.  

 

 D. REPARACIÓN DOS DANOS CAUSADOS 

 

  

 Segundo o artigo 35 do Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, en relación á 
reparación de danos cusados: 
  
 - O alumnado está obrigado a: 

1º.- Reparar os danos que cause, individual ou colectivamente, de forma 

intencionada ou por neglixencia, ás instalacións e materiais do Centro, incluídos os 

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

educativa, ou a facerse cargo do custo económico da súa reparación.  

2º.- Así mesmo, está obrigado a restituír o substraído ou, se non fose posible, a 

indemnizar o seu valor. 

 As nais e pais ou as titoras ou titores legais serán responsables civís nos 

termos previstos pola lexislación vixente. 

 

 3º.-Cando se incorra en agresións físicas ou morais, deberá repararse o dano 

moral causado mediante a presentación de escusas e o recoñecemento da 

responsabilidade dos actos, ben en público ou en privado segundo corresponda. 

  

 E. ÁMBITO DE CORRECCIÓN 

  

 Segundo o artigo 36 do Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, as condutas 
contrarias á convivencia poderán ser corrixidas:  
 

a) En calquera tipo de actividade que se desenvolva dentro do recinto escolar. 

b) En calquera actividades complementarias ou extraescolares fóra recinto. 

c)  Así como durante os servizos de comedor e transporte escolar. 

  

 Poderán corrixirse conductas do alumnado producidas fóra do recinto 
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escolar se están directamente relacionadas coa vida escolar e afectan a 

outros membros da comunidade educativa. 

 

 F) CONDUTAS GRAVEMENTE PREXUDICIAIS PARA A CONVIVENCIA 

 

 Segundo o artigo 38 do Decreto  8/2015, do 8 de xaneiro, son CONDUTAS 

GRAVEMENTE PREXUDICIAIS para a convivencia as que se enumeran a continuación: 

 

 a) As agresións físicas  ou psíquicas, as inxurias e as ofensas graves, as ameazas 

e as coaccións contra os demais membros da comunidade educativa. 

 

 b) Os actos de discriminación grave contra membros da comunidade educativa por 

razón de nacemento, raza, sexo, orientación e identidade sexual, capacidade económica, 

nivel social, convicións políticas, morais ou relixiosas, discapacidades físicas, sensoriais 

ou psíquicas, ou calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. 

  

 b.1) Artigo 39, do mencionado Decreto: 
 Aquelas condutas que atenten contra a dignidade persoal e, que teñan como orixe 

ou consecuencia unha discriminación ou acoso baseado no xénero, orientación ou 

identidade sexual, ou unha orixe racial, étnica, relixiosa, de crenzas ou de discapacidade, 

ou que se realicen contra o alumnado máis vulnerable, polas súas características 

persoais, sociais ou educativas. 

 

 c) Os actos individuais ou colectivos de desafío á autoridade do profesorado e ao 

persoal de administración e de servizos que constitúan unha indisciplina grave. 

 

 d) A gravación, manipulación ou difusión por calquera medio de imaxes ou 

información que atenten contra o dereito á honra, á dignidade da persoa, á intimidade 

persoal e familiar e a propia imaxe dos demais membros da comunidade educativa. 

 

 e) As actuacións que constitúan acoso escolar consonte o establecido polo artigo 

28 da Lei 4/2011. 
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 f) A suplantación de personalidade en actos da vida docente e a falsificación, 

alteración ou substracción de documentos académicos. 

 

 g) Os danos graves causados de forma intencionada ou por neglixencia grave ás 

instalación e aos materiais do Centro, incluídos os equipamentos informáticos e o 

software, ou aos bens doutros membros da comunidade educativoa ou de terceiros, así 

como a súa substracción. 

 

  h) Os actos inxustificados que perturben gravemente o normal desenvolvemento 

das actividades do Centro, incluídas as de carácter complementario e extraescolar. 

 

 i) As actuacións gravemente prexudiciais para a saúde e integridade persoal dos 

membros da comunidade educativa do Centro o a incitación a elas. 

 

 j) Portar calquera obxecto, substancia ou produto gravemente perigoso para a 

saúde ou integridade persoal de calquera membro da comunidade educativa. En todo 

caso, reputarase indisciplina grave a resistencia ou negativa a entregar os obxectos 

requeridos. Estes serán depositados polo profesorado na dirección do Centro cas  

debidas garantías , quedando a disposición dos pais/nais ou titores legais, unha vez 

terminada a xornada escolar ou a actividade complementaria ou extraescolar, tal e como 

se recolle no artigo 11 da Lei 4/2011.  

 

 K) A reiteración, nun mesmo curso escolar, de condutas leves contrarias á 

convivencia. 

 

 l) O incumprimento das sancións impostas. 

 

 Segundo acordo do propio Centro: 
 

a) Faltas graves no servizo de comedor e transporte. Tipificadas como tales nas 

normas de convivencia do  Centro, apartados 2.1.6 e, 2.1.7 deste documento. 

b)  O incumprimento xeral e reiterado das normas de convivencia referidas neste 

regulamento. 

c) Abandoar o recinto escolar sen permiso. 
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d) Cada tres faltas leves considerarase unha falta grave.  

 

F.1) PRESCRIPCIÓN DAS CONDUTAS GRAVEMENTE PREXUDICIAS PARA A 
CONVIVENCIA. 

 

 Segundo o artigo 17 da Lei 4/2011, as condutas gravemente prexudiciais 

prescriben aos catro meses da súa comisión. O prazo de prescrición comezará a 

contarse dende o día en que a conduta se leve a cabo, salvo cando se trate dunha 

conduta continuada no que non se computará mentres a conduta non cese. 

 

F.2) MEDIDAS CORRECTORAS DAS CONDUTAS GRAVEMENTE PREXUDICIAIS 
PARA A CONVIVENCIA 

 

  Segundo o artigo 39 do Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, as condutas 

gravemente prexudiciais para a convivencia poden ser corrixidas coas seguintes medidas: 

  

 a) Realización, dentro ou fóra do horario lectivo, de tarefas que contribúan á 

mellora e ao desenvolvemento das actividade do Centro. 

 

 b) Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou 

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

 

 c) Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases por un período de 

entre catro días lectivos a 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. 

 

 d) Suspensión temporal do dereito de asistencia ao Centro por un período de entre 

catro días lectivos a 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. 

 



Plan de Convivencia                                                        CEP Plurilingüe Igrexa Valadares 

128 

 

 e) A reparación dos danos causados segundo o artigo 35 do Decreto mecionado, 

(apartado D. REPARACIÓN DOS DANOS CAUSADOS, deste documento). 

 

 f) Cambio de grupo. (Para adoptarse esta medida será preciso o acordo do 100% 

do Equipo Docente). 

   

 h) Cambio de Centro. 

 

 -A medida correctora de cambio de Centro terá: 
 

 Carácter excepcional. 

 Comprobarase que con anterioridade se propuxeron as medidas restantes. 

 Comunicarase á Inspección educativa e  á Xefatura Territorial con achega 

do expediente corrector. 

 O Xefe territorial analizado o informe da inspección, autorizará ou non o 

cambio de Centro, mediante resolución. En caso negativo, deberase aplicar 

outras medidas. 

 

- As medidas para as condutas recollidas no apartado b ou b.1) do punto anterior 

(4.2.4 CONDUTAS GRAVEMENTE PREXUDICIAIS PARA A CONVIVENCIA), 

serán as establecidas nas líneas d) ou h), artigo 39 do Decreto mencionado. 

 

 

F.3) IMPOSICIÓN DAS MEDIDAS CORRECTORAS DAS CONDUTAS GRAVEMENTE 
PREXUDICIAIS PARA A CONVIVENCIA 

  

  Segundo o artigo 41 do Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, esta función 

corresponderá á Dirección do Centro, por proposta da persoa instructora do 

procedemento corrector. 

- A corrección de condutas gravemente prexudiciais para a convivencia esixe a 
apertura dun expediente corrector. 
 - Unha alumna/o poderá ser readmitida/o nas clases ou no Centro antes  de 

cumprir todo o tempo de suspensión se a Dirección constata que se produciu un cambio 
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positivo na súa actitude e na súa conduta. Quedará constantado no correspondente 

expediente. 

 

 G) CONDUTAS LEVES CONTRARIAS Á CONVIVENCIA 

 

Segundo o artigo 42 do Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, son condutas leves 

contrarias á convivencia as que se enumeran a continuación: 

 

 a) As agresións físicas ou psíquicas, as inxurias e as ofensas graves, as ameazas 

e as coaccións contra os demais membros da comunidade educativa sempre que non 

acaden a gravidade requirida. 

 

 b) Os actos de discriminación contra membros da comunidade educativa por razón 

de nacemento, raza, sexo, orientación sexual, capacidade económica, nivel social, 

convicións políticas, morais ou relixiosas, discapacidades físicas, sensoriais ou psíquicas, 

ou calquera outra condición ou circunstacia persoal ou social sempre que non acaden a 

gravidade requirida. 

 

 c) Os actos individuais ou colectivos de desafío á autoridade do profesorado e ao 

persoal de administración e de servizos que constitúan unha indisciplina que non acade a 

gravidade requirida. 

 

 d) Os danos non graves causados de forma intencionada ou por neglixencia ás 

instalacións e materiais do Centro, incluídos os equipos informáticos e o software, ou aos 

bens doutros membros da comunidade educativa ou de terceiros, así como a súa 

substracción. 

 

 e) Os actos inxustificados que perturben de forma non grave o normal 

desenvolvemento das actividades do Centro, incluídas as de carácter complementario e 

extraescolar. 
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 f) As actuacións prexudiciais para a saúde e a integridade persoal dos membros da 

comunidade educativa do Centro, ou as incitacións ás mesmas sempre que non acaden a 

gravidade requerida. 

 

 g) Portar calquera obxecto, substancia ou produto expresamente prohibido polas 

normas de Centro que sexa perigoso para a saúde ou 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. 

 

 h) A falta de asistencia  inxustificada á clase e as faltas reiteradas de puntualidade. 

 

 i) A reiterada asistencia ao Centro sen o material e equipamento precisos para 

participar activamente no desenvolvemento das clases. 

 

 j) As demais condutas que se tipifiquen como tales nas normas de convivencia do 

Centro. 

 

 Segundo acordo do Centro consideraránse faltas leves: 
 
 a) Faltas leves no servizo de comedor ou transporte. 

 c) O incumprimento xeral das normas de convivencia referidas neste regulamento. 

 

 

G.1) PRESCRIPCIÓN DAS CONDUTAS LEVES 

 

Segundo o artigo 17 da Lei 4/2011, as condutas leves contrarias á convivencia 

prescriben ao mes  da súa comisión. O prazo de prescrición comezará a contarse dende o 

día en que a conduta se leve a cabo, salvo cando se trate dunha conduta continuada no 

que non se computará mentres a conduta non cese. 
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G.2) MEDIDAS CORRECTORAS DAS CONDUTAS LEVES CONTRARIAS Á 
CONVIVENCIA 

 

 Segundo o artigo 43 do Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, as condutas leves 

contrarias á convivencia poderán ser corrixidas coas medidas correctoras seguintes: 

 

 a) Amoestación en privado ou por escrito. 

 

 b) Comparecencia inmediata ante a Xefatura de Estudios. 

 

c)Realización de traballos específicos en horario lectivo. 

 

 d) Realización, en horario non lectivo, de tarefas que contribúan á mellora e 

desenvolvemento das actividades do Centro. 

 

 e) Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou 

complemenarias do Centro por un período de ata dúas semanas. 

 

 f) 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 haberá de realizar 

os deberes ou os traballos que se determinen para evitar a interrupción no proceso 

formativo. 

 g) Cambio de grupo por un período de ata unha semana.(En caso de faltas 

cometidas no Comedor, este cambio pode referirse a cambio de mesa ou grupo de 

comedor). 

 h) 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 realizar os 

deberes ou traballos que se determinen para evitar a interrupción no proceso formativo. 

  

 Por acordo do Centro poderá sancionarse ao alumnado con: 
 

a) A realización de tarefas de mantemento ou embelecemento do Centro que 

compense o dano producido ou o abono dos gastos producidos polos danos ocasionados. 
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b) A realización de tarefas complementarias durante o tempo de recreo. Durante 

este período o alumnado disporá de tempo para tomar a merenda e ir ao baño. 

 

 

G.3) IMPOSICIÓN DE  MEDIDAS CORRECTORAS DAS CONDUTAS LEVES 
CONTRARIAS Á CONVIVENCIA 

 

 Segundo o artigo 44 do Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, haberá que ter en 

conta estes puntos: 

 

 1º.- A imposición destas medidas correctoras  será levada a cabo segundo o 

artigo 43 do mencionado decreto, por: 

 

 a)O profesorado da alumna/o, oído este e dando conta á Xefatura de Estudios, nos 

apartados a),b) e c). 

 

 b) O titor/a, oído o alumno/a e dando conta á Xefatura de Estudios nos apartados  

a), b), c) e d). 

 

 c) O Xefe/a de Estudios ou o Director/a, oídos o alumno/a, e o seu profesor/a ou 

titor/a, no caso das medidas previstas nos apartados a),c),d),e) e f). 

 

 d)O Director/a oídos o alumno/a e o seu profesor/a ou titor/a, no caso das medidas 

previstas nos apartados g) e h). 

 

2º.- Comunicación da imposición destas medidas: 
 

a) Aos pais ou titores legais antes que que estas se fagan efectivas. 

b) Á Comisión de Convivencia do Centro. 
 

3º.- Alegacións: 

No caso de que os alumnos ou as familias no estean de acordo coas medidas 

correctoras aplicadas segundo os apartado g) e h) poderán, no prazo de dous días 
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lectivos, presentar escrito ante a Dirección do Centro, quen, valoradas as 

alegacións, ratificará ou rectificará a medida correctora. (Artigo 45, do decreto 

8/2015, do 8 de xaneiro) 

 

 H) PROCESO A SEGUIR NO CASO DE INCOACIÓN DUN PROCEDEMENTO 
DE  CORRECCIÓN EN CONDUTAS GRAVEMENTE PREXUDICIAIS PARA A 
CONVIVENCIA 

 

 

Segundo o artigo 37 e  47  do Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, os pasos a 

seguir no proceso de corrección de CONDUTAS GRAVEMENTE  prexudiciais para a 

convivencia son: 

 

1º) A Dirección do Centro por iniciativa propia, petición motivada do profesorado, 

titor/a ou por denuncia previa doutros membros da comunidade iniciará a incoación do 
procedemento. Propiciarase se é posible o procedemento conciliado o cal esixe a 

reparación voluntaria dos danos materiais e morais. 

 

2º) Nun prazo máximo de dous días, abrirase un período de información previa 

co asesoramento da Xefatura de Estudios, o Departamento de Orientación e o 

profesorado titor/a. Terase en conta: 

- Como se produciu. 

- A idade do alumno/a. 

- Circunstancias persoais, familiares ou sociais. 

- Antecedentes en relación coa convivencia escolar. 

 

3º Poderán adoptarse medidas provisionais: cambio temporal de grupo, 

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

un período que non será superior a tres días lectivos. Informarase ás familias. 

 

 4º A constatación dos feitos, deberá formalizarse por escrito, segundo o anexo I 

deste documento, “DOCUMENTO DE CONSTACIÓN DOS FEITOS" 
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 5º A Dirección do Centro designará un profesor/a que actuará como instructor/a. 

Por acordo do Centro, o instructor/a será o Orientador/a do Centro. Nos procesos 

conciliados actuará como colaborador/a unha persoa mediadora. 

 

6º Comunicación ao profesor titor/a e ao Consello Escolar.  
 

7º Notificación dos feitos ás familias, por escrito e no prazo de tres días 
lectivos, contados desde que se tivo coñecemento da conduta. Deixarase constancia de 

terse realizado e da súa data.  

- A notificación incluirá: 

 Conduta que o motiva. 

  As correccións provisionais establecidas. 

  Procedemento de corrección proposto coas características e obrigas que 

conleva. 

  Nome do docente instrutor. 

 

- Nos procedementos conciliados, as familias, no prazo dun día lectivo, comunicarán 

por escrito a súa aceptación ou non. Do contrario, aplicaráselle o procedemento 

común.  

 

- A non comparecencia sen causa xustificada ou ben a negativa a recibir 

comunicación ou notificacións, non impedirá a continuación do proceso de 

corrección. 

 

8º) Esta comunicación farase tamén á Inspección Educativa. 

 

 9º) Finalizada a instrución, a persoa instrutora formulará proposta de resolución 

dando audiencia en horario lectivo e levantando acta da sesión, ao alumno/a e máis aos 

seus pais ou titores/as legais, podendo estes acceder a todo o actuado. 

 

 10º) Despois da audiencia ás familias, o Director/a do Centro dictará resolución 
motivada sobre a conduta e imporá a correspondente corrección, así como a obriga de 

reparar os danos causados: reparación material e moral dos danos, (apartado D deste 

documento). 
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 As audiencias e comparecencias dos pais/nais ou titores/as legais son 

obrigatorias e, a súa desatención reiterada e inxustificada será comunicada 

ás autoridades competentes, para os efectos da súa posible consideración 

como incumprimento dos deberes inherentes á patria potestade ou á tutela. 

 

11º)A resolución do procedemento notificarase aos pais/nais ou titores/as 
legais nun prazo máximo de doce días lectivos desde que se tivo coñecemento dos 

feitos que deron lugar á incoación do procedemento.  

 

12º)Comunicarase igualmente á Inspección Educativa. 

 

13º)Rexistro na Xefatura de Estudios, ca finalidade de analizar a súa reiteración. 

 

14º) Ante a resolución da Dirección do Centro cabe instar a revisión por parte do 
Consello Escolar no prazo máximo de dez días lectivos. (Artigo 25.8 da Lei 4/2011) 

 

H.1) FUNCIÓNS DO INSTRUCTOR/A 

 
 

 a) Practicar cantas dilixencias considere pertinentes para a comprobación da 

conduta do alumnado e determinar a súa gravidade e o grao de responsabilidade. 

 b) Custodiar os documentos e efectos postos a súa disposición durante  a 

instrucción. 

 c) Propor á Dirección do Centro a adopción de medidas provisionais, medidas 

correctoras e, se proceden, as medidas educativas reparadoras referidas no artigo 35 do 

mencionado Decreto, (apartado D deste documento). 

 d) Propor á Dirección do Centro o arquivamento das actuacións se despois das 

indagacións realizadas se considera que non procede corrixir a conduta. 

 e) A incoación do procedemento, así como a súa resolución.  

 

H.2) FUNCIÓNS DA PERSOA MEDIADORA 
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- A persoa mediadora, intervirá só nos procedementos conciliados, e actuará como 

colaboradora do instrutor/a para lograr o achegamento entre as persoas afectadas e o 

consenso na medida correctora que se vaia aplicar. 

 

 Os criterios para determinar a persoa mediadora serán: 
 

1º Profesorado que nunca lle dera clase. 

2º Profesorado que non lle de clase ao alumno/a, no curso actual. 

 

  Funcións da persoa medidadora: 
 
a) Contribuír ao proceso de conciliación. 

b) Axudar a que cada unha das persoas afectadas comprenda cales son os intereses, 

necesidades e aspiracións das outras partes para chegar ao entendemento. 

c) Apoiar o adecuado cumprimento do acordo no procedemento conciliado. 

 

 I.TIPOS DE PROCEDEMENTOS  

 

 Segundo o artigo 46 do Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, exiten dous 

procedementos para a corrección de conductas gravemente prexudiciais para a 

convivencia: 

 

 Procedemento CONCILIADO. Finalidades: 

a) Obter o compromiso do alumno/a corrixido/a e da súa familia. 

b) A valoración da persoa agraviada. 

c) Acadar o consenso das medidas correctoras. 

d) A inmediatez na resolución. 

 

 Procedemento COMÚN. Levarase a cabo cando non sexa posible acadar o 

procedemento conciliado ou por petición da familia. 
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I.1) REQUISITOS PARA O INICIO DUN PROCEDEMENTO CONCILIADO 

 
 - O procedemento CONCILIADO poderá aplicarse de se cumpriren os seguintes 

requisitos, artigo 49 do decreto 8/2015: 
 

 a) Que o alumno/a responsable dos feitos: 

 

 recoñeza a gravidade dos mesmos, 

 estea disposto/a a reparar o dano material e/ou moral causado e, 

 se comprometa  a cumprir as medidas correctoras que correspondan. 

 

 b) Que os outros membros da comunidade educativa, afectados pola súa conduta, 

mostren a conformidade da acollerse ao dito procedemento. 

 

 - O procedemento conciliado  NON procederá nos seguintes casos: 

 

 a) Cando se trate dunha conducta con especial e notoria gravidade. 

 

 b) Cando as persoas proxenitoras ou representantes legais non comuniquen a súa 

disposición para acollerse ao procedemento conciliado. 

 

 c) Cando un mesmo alumno/a xa fixese uso deste procedemento de corrección 

durante o mesmo curso escolar, para corrixir unha conduta semellante. 

  

I.2) DESENVOLVEMENTO DO PROCEDEMENTO CONCILIADO 

 

 Segundo o artigo 50 do Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, o Director/a convocará 

ao instrutor/a e ás persoas afectadas a unha reunión, no prazo máximo dun día lectivo, 

contado dende o remate do prazo para a comunicación da opción elixida. 

 

 DESENVOLVEMENTO DA REUNIÓN: 
 

 1º) A persoa instrutora informará: 
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a) De que finalizada a reunión deberase acatar o acordado ou, no caso 

contrario, as declaracións pasarán a formar parte do expediente. 

b) Informarase das consecuencias da conduta a corrixir. 

 

 2º) Darase a palabra ao alumno/a e ás persoas convocadas para que manifesten 

as súas opinións. 

 

 3º) A persoa instrutora proporá alguna medida correctora, (a petición de desculpas 

será tida en conta). 

 Deberase chegar a un acordo entre todos: medida correctora máis 

adecuada e as medidas educativas reparadoras (artigo 35 do mencionado 

decreto, apartado D deste documento). 

 

 4º) A Dirección do Centro informará: 

 

a) De que se deixará constancia por escrito do acordado firmando a 

correspondente acta. 

 

b) Notificarase de que o incumprimento das medidas acordadas dará lugar á 

apertura dun procedemento común. 

 

 5º) O procedemento conciliado finalizará tras o acordo entre as partes. 

I.3. REQUISITOS PARA O INICIO DUN PROCEDEMENTO COMÚN 

 

 Segundo o artigo 52 do Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, iniciarase o 

procedemento común para a corrección de condutas gravemente prexudiciais cando: 

 

 Os pais/nais ou titores/as legais o soliciten. 

 Cando non sexa posible desenvolver o procedemento conciliado. 
 

I.4. DESENVOLVEMENTO DO PROCEDEMENTO COMÚN 
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Segundo o artigo 53 do Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, os pasos a seguir 

serán os seguintes: 

 

a) Designación da persoa instructora que, por acordo  nas normas do Centro 

será o Orientador/a.  

 

b) O/a instructor/a disporá de cinco días lectivos (contados a partir da súa 

designación) para a instrución do procedemento corrector.  

 

c) O instructor/a formulará a proposta de resolución e convocará ao alumno/a e 

aos seus pais/nais  a unha reunión , no prazo máximo de tres días lectivos contados a 

partir da recepción da citación. Os convocados poderán acceder a todo o actuado e 

levantarase acta da comparecencia. 

 

d) APARTADOS DA RESOLUCIÓN DO PROCEDEMENTO (artigo 54 do 
mencionado Decreto). 

 

 Feitos probados. 

 Circunstancias que reduzan ou acentúen a responsabilidade. 

 Medidas correctoras que se vaian aplicar. 

 Posibilidade de solicitar ante o Consello Escolar, no prazo de dous días 
lectivos, desde a recepción da resolución, a revisión da medida correctora 

imposta. 

 e) A Dirección do Centro notificará a resolución adoptada: 

 Ás familias no prazo dun día lectivo a partir da recepción da proposta da 

persoa instrutora e, 

 Á Xefatura Territorial. 

 

     f) As correccións impostas por parte da Dirección do Centro en relación coas 

condutas gravemente prexudiciais para a convivencia poderán ser revisadas polo 

Consello Escolar a instancia das persoas proxenitoras ou representantes legais 

destes/as. 
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  g)Nos casos de acoso escolar arbitrarase medidas de seguimento que impidan a 

continuación de eventuais condutas acosadoras. 

  

I.5. COMPROMISOS EDUCATIVOS PARA A CONVIVENCIA 

 

 a)En todos os casos de condutas contrarias á convivencia, poderá suspenderse a 

aplicación das medidas correctoras, se o alumno/a correxido/a ou as persoas proxenitoras 

ou representates legas deste/a asinan un compromiso educativo para a convivencia, 

(artigo 55 do Decreto 8/2015 do 8 de xaneiro). 
 
 b) Elementos deste compromiso: 

 - Feitos aos que se compromente o alumno/a ou as persoas proxenitoras ou 

representantes legais deste/a. 

 - Actuacións de formación para a convivencia. 

 -Actuacións para a prevención e modificación de condutas. 

 -Actuacións que se comprometen a levar a cabo persoalmente ou mediante a 

intervención de institucións, centros docentes  ou outras persoas. 

 -Mecanismos de comunicación e coordinación co Centro. 

 

 c)A falta de cumprimento dos compromisos adquiridos determinará a aplicación 

inmediata das medidas correctoras suspendidas. 
 

11.3. PARTICIPACIÓN DAS NAIS/PAIS OU TITORAS/ES LEGAIS 

11.3.1. DEREITOS E DEBERES DAS NAIS/PAIS OU TITORAS/ES LEGAIS 
 

 A) DEREITOS DAS NAIS/PAIS OU TITORES/AS LEGAIS 

  

a) A constituirse en Asociacións de nais/pais  según a lexislación  vixente, cos 

dereitos recoñecidos polas leis propias. 

b) A que o seu fillo/a reciba a educación máis completa posible que o Colexio poida 

darlle e, a recibir información sobre a súa evolución.  

c) A ter coñecemento do horario  das clases  e actividades extraescolares así como 

das  modificacións que se produzcan no mesmo. 
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d) A coñecer a resposta ás súas peticións ou explicacións sobre a mesma. 

e) A ser informado da  apertura de expediente disciplinario ao seu fillo en caso  de 

faltas graves ou moi graves. 

g) A elixir ou ser elixido  para participar nos órganos colexiados ou de 

representación do Centro. 

 

 Segundo o artigo 6 da Lei 4/2001 as nais/pais ou titoras/es legais, en relación 

coa educación dos seus fillos/as son titulares dos seguintes dereitos de convivencia e 

participación, sen perxuízo dos establecidos nas correspondentes leis orgánicas: 

 

 a) A ser respectados  e recibir un trato adecuado polo resto da comunidade 

educativa. 

 b) A estar informados sobre o progreso da aprendizaxe e integración 

socioeducativa dos seus fillos/as, para o cal se lles facilitará o acceso ao profesorado e 

aos membros dos equipos directivos dos centros docentes. 

 c) A recibir información sobre as normas que regulamentan a convivencia nos 

centros docentes. 

 d) A ser oídos, nos termos previstos pola presente lei, nos procedementos 

disciplinarios para a imposición de medidas correctoras contrarias á convivencia dos seus 

fillo/as. 

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

de participación directa que estableza a Administración Educativa. 

  

        B ) DEBERES DAS NAIS/PAIS OU TITORAS/TITORES LEGAIS 
 

a) Colaborar co Centro  en  todo  canto este relacionado coa educación do seu 

fillo/a. 

b) Proporcionar ao seu fillo/a o material necesario para que a laboura educativa 

sexa  o  máis eficaz posible si a autoridade educativa non o facilita. 

c) Acudir ao Centro cantas veces sexa requerido/a. 

d) Procurar que o seu fillo/a ou tutelado/a asista puntualmente ás clases e co 

debido aseo persoal e as horas de descando necesarias. 

e) Informar ao profesorado sobre as posibles deficiencias físicas ou psíquicas do 

seu  fillo/a e adoptar as medidas máis adecuadas para corrixilas. 
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f) Respectar o horario establecido para as entrevistas cos profesores, titoras/es, 

Director/a ou Xefe/a de Estudios. 

g) Xustificar ao Colexio as causas da non asistencia do seu fillo. 

h) Firmar o enterado/a das comunicacións enviadas polo Colexio. 

 

 Segundo o artigo 6 da Lei 4/2011 as nais/pais ou titoras/es legais,  como 

primeiros responsables da educación dos seus fillos teñen os seguintes deberes: 

 

 a)  Coñecer, participar e apoiar a evolución do proceso educativo dos seus fillos/as, 

en colaboración co profesorado. 

 b) Coñecer, as normas establecidas polo Centro, respectalas e facelas respetar, 

así como respectar e facer respectar a autoridade e as indicacións ou orientacións 

educativas do profesorado no exercicio das súas competencias. 

 c) Fomentar o respeto polos restantes compoñentes da comunidade educativa. 

 d) Colaborar co centro na prevención e corrección das conductas contrarias ás 

normas de convivencia dos seus fillos/as.  

 

11.3.2. PROCEDEMENTOS A SEGUIR POLAS NAIS/PAIS OU TITORAS/ES LEGAIS 
 

 a) Os pais/nais ou titores/as legais non deberán exercer no Centro ninguna acción 

sancionadora, increpando ou intimidando ao alumnado, ou a calquera outro membro da 

comunidade educativa. A canle axeitada para solucionar calquera tipo de problema 

sempre é, en primeiro lugar, falar co/a titor/a. 

 b) Dentro do recinto escolar non está permitida a circulación nin o estacionamento 

de vehículos alleos ao persoal laboral do Centro. As familias non deben entrar no recinto 

cos seus vehículos para deixar ou recoller aos seus fillos/as. 

 c) Durante os recreos, as familias non deben permanecer nos patios. Hai persoal 

de garda para atender ao alumnado. 

 d) Durante o horario de apertura do recinto escolar, as familias e titores do 

alumnado sen transporte poderán acompañar ao alumnado ata os patios do Centro. Non 

está permitido permanecer nas instalacións interiores do Centro mentres o alumnado 

espera para entrar nas aulas, (os días de chuvia permítese o acceso do alumnado ao 

pavillón cuberto, este acceso queda restrinxido ás familias). Hai persoal de garda para 

atender ao alumnado.  
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 e) As familias e titores/as do alumnado absteranse de interrumpir as clases e 

exporán as súas opinións co debido respeto. 

 f) Facilitarán aos seus fillos/as o cumplimento das obrigacións respecto ao Centro: 

puntualidade, orden, aseo … 

 g) Recollerán persoalmente ou mediante persoa autorizada ao alumnado durante 

horario lectivo ou ao finalizar as clases así como ao término do servizo de comedor e 

transporte escolar. Unicamente se permitirá saír sós ao alumnado de 5º e 6º curso que 

teñan permiso expreso, por escrito, das familias. 

 h) O cambio de asignatura/materia só se poderá realizar durante o periodo de 

formalización de matrícula. 

 i) Prohíbese fotografar, gravar ou difundir imaxes ou información que atente á 

honra, dignidade, intimidade de calquera membro da comunidade educativa. 

 j) Velarán polo cumprimento dos compromisos educativos establecidos entre o 

Centro e as familias. 

 k) Os representantes do pais/nais no Consello Escolar do Centro estarán a 

disposición das familiar para recoller e xestionar calquera suxerencia ou reclamación. 

 

 

 

11.4. PARTICIPACIÓN DO PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E DE SERVIZOS 
 
11.4.1. DEREITOS E DEBERES DO PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS 
 

 A) DEREITOS  DO PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS 

 

O persoal laboral do  CEP PLURILINGÜE IGREXA VALADARES está integrado  

por  unha cociñeira (oficial 2ª de cociña), dúas axudantes  de cociña e un conserxe 

nomeado polo Concello. Terán os seguintes dereitos. 

 

 

Segundo o artigo 9 da Lei 4/2011, do 30 de xuño, ao persoal de administración e 

servizos do Centro corresponderalles no ámbito da convivencia escolar, os seguintes 

dereitos : 
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 a) A ser respetado, recibir un trato adecuado e ser valorado polo resto da 

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

 b) A desenrolar as súas funcións nun ambiente adecuado no que se preserve en 

todo caso a súa integridade física e moral. 

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

 d) Á protección xurídica adecuada as súas funcións. 

 e) A participar directamente no proceso educativo cando sexa consultado pola 

Administración Educativa, nos termos previstos no título IV da presente Lei. 

 

 Terán dereito ademais: 

 

f) Á reserva que o Centro ten que gardar sobre as súas circunstancias persoais e 

familiares. 

g) O persoal de cociña terá dereito ao servizo gratuíto de comedor os días que 

desempeña o seu labor. 

 

 

 B)DEBERES  DO PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E DE SERVIZOS 

 

 O persoal laboral terá as seguintes obrigas: 

 

 a) Os dereitos laborais  que  dimanen da súa contratación. 

 b) Procurar traballar en equipo.  

 c) A cooperar coa súa  conducta a favorecer un ambiente educativo. 

 d) No caso do persoal de cociña tódalas funcións que se contemplan no 

Regulamento do Comedor Escolar.  

 d) No caso do conserxe a  que durante as horas de recreo, clase e comedor ningún 

alumno/a saia do recinto escolar sen permiso  da  Dirección ou dalgún profesor.  

 

      d.1) Abrir e pechar as portas do Centro segundo o horario establecido. 
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d.2) Poñer o máximo celo na garda das chaves do Centro, impedindo o seu uso 

por parte de terceiras persoas, denunciando ante a Dirección calquera roubo ou 

extravío. 

d.3) Recibir a todas as  persoas  que  veñan  ao Centro e  acompañalas ao 

lugar designado para as visitas anunciando ao profesorado a súa presenza.  

d.4) Impedir o acceso de persoal non docente ás aulas en horario lectivo. 

d.5) Non permitir a retirada  de ningún tipo de mobiliario sen permiso da 

Dirección do Centro. 

d.6) Avisar á Dirección dos desperfectos que se observen nas instalacións 

(inmobles, xardíns, etc). 

d.7) Prender e apagar a calefacción do Centro nos días lectivos e no horario 

que determine a Dirección do Centro. 

d.8) Comunicar á Dirección do Centro calquera  incidencia extraña detectada  

durante os períodos de tempo nos que este está pechado. 

d.9) Coidado e mantemento xeral das instalacións do Centro, que inclúe as 

zonas axardinadas e de arboreda, o valado, aramados, limpeza de canos e 

canetas, etc, sempre seguindo as instruccións de Prevención de Riscos Laborais 

do Servizo de Persoal do Concello. 

d.10) Efectuar pequenas reparacións de tipo bricolaxe: persianas, cisternas, 

pechaduras, portas, ventás, colocación de cristais, albanelería, carpintería, pintura, 

fontanería, etc. 

d.11) Efectuar traballos de mantemento preventivo que poida realizar unha 

persoa soa: substitución de tramos de aramado, pintado de columnas e estructuras 

metálicas, etc.  

d.12) Todas aquelas tarefas que, nunha interpretación racional, non poidan ser 

realizadas por unha soa persoa, ou que precisen dunha capacitación técnica que o 

porteiro-vixiante non posúa, deberán ser afrontadas polo Departamento de 

Educación ou polo sistema de autoxestión, segundo proceda. 

 

 

 Segundo o artigo 9 da Lei 4/2011, do 30 de xuño, ao persoal de 

administración e servizos do Centro corresponderalles no ámbito da convivencia escolar, 

os seguintes deberes : 
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a) Respectar e colaborar, no exercicio das súas funcións, para facer que se 

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

persoal de todos os membros da comunidade educativa. 

b) Colaborar activamente na prevención, detección e erradicación das conductas 

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

c) Informar aos responsables do Centro e, no seu caso á Administración educativa 

das alteracións da convivencia, gardando reserva sobre a información e circunstancias 

persoais e familiares do alumnado. 

d) Gardar sixilo e confidencialidade respecto ás actuacións relacionadas co ámbito 

educativo das que tivera coñecemento. 

  

 Segundo o artigo 19.4 do Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, prohíbese o 

uso de teléfonos móbiles e outros dispositivos electrónicos como mecanismo de 

comunicación durante os períodos lectivos. 

 

 

11.4.2. PROCEDEMENTOS A SEGUIR POLO PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E 
SERAVIZOS. 
 

 a) O persoal de Administración e Servizos dispón dun espazo de aparcamento na 

zona do patio inferior do colexio. 

 b) O horario do persoal de cociña será de 9:00 h. ata 16:30 h. 

 c) O servizo de consexería desempéñao persoal do Concello de Vigo. 

 d) O horario do conserxe será de 8:00 h. ás 15:00 h. 

 e) De xeito excepcional solicitarase o servizo para a apertura e peche do Centro 

durante a realización de obras. 

 f) Todo o persoal docente e non docente, ten a obriga de discreción e non divulgar 

situacións ou problemas internos do Centro, respectando o dereito á intimidade persoal e 

profesional de membros da Comunidade Escolar. 

 

11.5. PARTICIPACIÓN DO PERSOAL COLABORADOR DE COMEDOR 

 

11.5.1. DEREITOS E DEBERES DO PERSOAL COLABORADOR DE COMEDOR 
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 A)DEREITOS DO PERSOAL COLABORADOR DE COMEDOR 

 

a) Realizar o seu traballo nas mellores condicións posibles e cos medios máis 

adecuados, respectando o presente regulamento así como protocolo de comedor escolar 

e programa de funcionamento. 

 b) Ao servizo gratuíto de comedor os días que desempeñan o seu labor. Este 

servizo levarase a cabo nas instalacións do comedor escolar unha vez saían os 

autobuses escolares. 

 c) A recibir un complemento por servizos extraordinarios no caso de persoal 

docente ou, no seu caso, a recibir unha compensación económica polos gastos de 

dedicación e desprazamento xerados pla colaboración no comedor, segundo estableza a 

normativa vixente. 

 d) Á reserva que o Centro ten que gardar sobre as súas circunstancias persoais e 

familiares. 

 

 B)DEBERES DO PERSOAL COLABORADOR DE COMEDOR 

 

 a) Coñecer o programa de funcionamento e protocolo de comedor, cumprilo e 

facelo cumprir ao alumnado. 

 b) En ningún caso deberán tolerar faltas de indisciplina ou de respecto por parte do 

alumnado. No comedor escolar existe un parte de incidencias para tal efecto. En caso de 

incidencias graves deberase comunicar ademais, ao encargado/a de comedor ou á 

Dirección do Centro. 

 c) Procurar un clima de tolerancia e axuda entre o persoal colaborador. 

 d) Comunicar e solucionar coa Dirección do Centro e a encargada de comedor os 

conflitos internos xurdidos nas tarefas do Centro. 

 e) Ser discretos e non divulgar situacións ou problemas internos do Centro, 

respetando o dereito á intimidade persoal e profesional dos membros da comunidade 

escolar. Así como tampouco divulgar problemas alimenticios ou persoais do alumnado 

entre as familias. 

 f) Non usar o teléfono móbil dentro do recinto escolar durante o periodo lectivo, 

(Artigo 19.2 de decreto 8/2015, do 8 de xaneiro). 
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 e) Colaborar na saída do alumnado para o transporte escolar. 

 f) Prestar especial atención á saída do alumnado do recinto escolar, ningún 

alumno/a poderá saír só, salvo que a familia o solicitase por escrito ante a Dirección do 

Centro, solicitude que será arquivada no expediente do/a alumno/a e rexistrada na folla de 

observacións do comedor. 

 g) Controlar que os usuarios de comedor que non sexan usuarios do transporte 

sexan recollidos por persoal autorizado. 

 

11.5.2. PROCEDEMENTOS DO PERSOAL COLABORADOR DE COMEDOR 
 

a) Os  pais, nais ou titores legais do alumnado matriculado no Centro ou nos 

Centros autorizados a comer no comedor escolar, comportarán o compromiso de 

colaborar coa comunidade educativa no coidado e vixilancia dos menores comensais, a 

aceptación do sistema de organización previsto no correspondente protocolo de 

funcionamento do comedor escolar e o seu compromiso de avisar previamente con tempo 

suficiente as súas ausencias, que deberán ser xustificadas, ou o cesamento da 

colaboración. 

b) Os colaboradores organizarán a súa colaboración en coordinación coa persoa 

encargada do servizo de comedor. As tarefas de colaboración no servizo de comedor 

inclúe o período de xantar e os de atención aos usuarios nos períodos de tempo libre 

anterior e posterior da comida do mediodía, nos cales se fomentarán programas de 

promoción da saúde, hábitos alimentarios e habilidades persoais. 

 

11.6 PARTICIPACIÓ DA ANPA 

 

11.6.1. DEREITOS E DEBERES DA ANPA 

 

A) DEREITOS DA ANPA 
 
A ANPA  do  CEP PLURILINGÜE IGREXA VALADARES terán os  dereitos  que  lle  

sexan recoñecidas polas leis que as regulan e ademais: 
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a) A presentar suxerencias  ante  os órganos unipersoais do Centro para que sexan 

levadas aos órganos colexiados onde serán discutidas, debatidas  e no seu caso 

aprobadas ou rexeitadas. 

b) A defender os dereitos dos pais/nais en canto concerne á educación  dos  seus  

fillos/as  e  colaborar no cumprimento dos seus deberes. 

c) A recibir información, a través dos seus representantes no Consello Escolar, 

sobre os temas tratados no mesmo. 

c) A estimular aos pais/nais  para  a presentación de candidaturas aos órganos 

colexiados. 

d) A colaborar co labor educativo, especialmente formulando propostas para para a 

realización de actividades complementarias e extraescolares que, unha vez aprobadas, 

figurarán na Programación Xeral Anual. 

e) A reunirse nos locais  do Centro, así como a convocar asembleas cando as 

mesmas teñan como obxecto os seus  fins  propios e  non  perturben  o normal 

desenvolvemento das actividades docentes, con ceñecemento do Director/a. 

f) Á representación dos dereitos  dos pais/nais  ante os órganos colexiados do  

Centro e autoridades educativas. 

g) A ser notificada e  informada  sobre os cambios de libros de texto e materiais 

didácticos adoptados polo Centro. 

h) A implicar ás familias na mellora da convivencia e da actividade docente 

fomentando que estas asuman os compromisos educativos  subscritos co Centro e 

participen nas actividades que se organicen. 

i) A facer uso das instalación do Centro nos termos que estableza o Consello 

Escolar de acordo coa lexislación vixente. 

j) A recibir un exemplar da Programación Xeral Anual, do Proxecto Educativo, 

Proxectos Curriculares de Etapa e das súas modificacións. 

k) A coñecer os resultados académicos e de convivencia referidos ao Centro e a 

valoración que dos mesmos realice o Consello Escolar. 

 

 
B) DEBERES DA ANPA 

a) A asesorar ás familias do alumnado no exercicio dos seus dereitos e obrigas. 

b) Informar aos asociados sobre a súa actividade. 

c) Elaborar informes para o Consello Escolar a iniciativa propia ou a petición deste. 
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11.6.2. PROCEDEMENTOS A SEGUIR POLA ANPA 

 

a) Manter reunións periódicas coa Dirección do Centro co fin de informar sobre 

aspectos relacionados co proceso educativo, actividades complementarias ou 

extraescolares e servizos complementarios que ofrece o Centro. 

 

 
12. NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO DO CEP 
PLURILINGÜE IGREXA VALADARES. 
 

12.1. ORGANIZACIÓN DA VIXIANZA NOS TEMPOS DE RECREO, ENTRADAS E 
SAÍDAS. 
 
12.1.1.ENTRADAS 
 
 A) ENTRADAS POLA MAÑÁ 
 

 a)A actividade no Centro comeza ás 9:00 h. ca apertura do colexio para a acollida 

do alumnado usuario do transporte escolar. Dende este momento haberá profesorado de 

garda. 

 b) Ningún alumno/a pode entrar no recinto escolar ata as 9:00 h. da mañá, hora na 

que se abrirá o portal pequeño do patio superior (entrada peonil do colexio).  

 c) Unha vez dentro do recinto escolar, ningún alumno/a pode abandonalo sen 

permiso do profesorado que está de vixianza. 

 d) As familias e titores do alumnado sen transporte poderán acompañar ao 

alumnado ata os patios do Centro. Non está permitido permanecer nas instalacións 

interiores do Centro mentras o alumnado espera para entrar nas aulas, (os días de chuvia 

permítese o acceso do alumnado ao pavillón cuberto, este acceso queda restrinxido ás 

familias). Hai persoal de garda para atender ao alumnado. 

 e) Aproximadamente ás 9:20 horas, unha vez que todo o alumnado das filas entrou 

no Centro, o porteiro-vixiante, pechará os portais do recinto escolar. A partir dese 

momento os portais só se poderán abrir dende Conserxería ou oficinas. 
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f) As familias que por algún motivo non sexan puntuais á hora de entrada, deberán 

dirixirse ás oficinas para firmar o correspondente libro de faltas de puntualidade. Calquera 

tipo de xustificante deberá ser entregado ao seu titor/a. 

 g) Permitirase o acceso ás aulas as familias que previamente concertasen 

entrevista co titor/a ou conten con autorización do Equipo Directivo. Despois do soar a 

música non se deben manter entrevistas co profesorado sen previa cita. 

 h) Dentro do recinto escolar calquera persoa deberá estar perfectamente visible 

sen ninguna prenda ou obxecto que obstaculice a súa identificación. 

 i) As familias non poderán acceder cos seus vehículos dentro do recinto escolar. 

 j) Dentro do recinto escolar só o profesorado do Centro estará autorizado para 

fotografar ou filmar ao alumnado que conte con autorización da familia. 

 k) Só se permite xogar con balóns autorizados, (non está permitido xogar con 

balóns antes de entrar nas aulas nin ao comedor). 

 l) O alumnado que non emprega o servizo de comedor non poderá volver ás 

instalacións do Centro ata a hora de comezo das actividades extraescolares, biblioteca ou 

aquelas organizadas polas entidades autorizadas, nas que vaia participar. 

m) Non se  poderá acceder ao recinto escolar con patinete, monopatín, bicicleta ou 

similar sen autorización da Dirección do Centro. 

 n)  O alumnado no poderá entrar no recinto escolar con teléfono móvil nin con outro 

tipo de aparello electrónico do tipo: Ordenadores Portátiles, PSP, DS, MP3 ou similares, 

no recinto escolar. Queda fóra desta norma aqueles aparellos electrónicos que conten coa 

autorización da Dirección do Centro para a realización de actividades académicas. 

 ñ) Non está permitido a entrada de animais ao recinto escolar. Quedan fóra desta 

norma aqueles animais que por motivos educativos autorice o Centro ou aqueles que 

acompañen a persoas con discapacide e que polo tanto, precisen da súa axuda. 

 

 B) ACCESO ÁS AULAS 
 
 a) O profesorado e/ou persoal de garda ocupará os espazos correspondentes no 

momento en que soe a música ou o timbre. 

 b) O resto do profesorado procurará esperar na aula correspondente ao alumnado 

ou no seu defecto acompañalo, procurando que o alumnado non entre só na aula. 
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 c) Ás 9:15 horas soará a música ou timbre para a entrada ás aulas. Todos os 

alumnos/as prepararanse para entrar, ordenándose por cursos, en filas, ben no patio 

exterior ou no patio cuberto, nos días de chuvia. 

 d) Procurarase que a entrada sexa o máis rápida e ordenada posible, podendo 

entrar simultáneamente dende o patio exterior unha fila por cada porta. 

 e) Polas escaleiras subiremos en fila sen atropellarnos e deixando sempre libre a 

nosa esquerda para permitir o tránsito de persoas. 

 f) O alumnado deberá vir preparado/a para a clase traendo o material que vai 

necesitar. Entrará na aula en orde e sentarase no seu sitio preparándose para a materia a 

recibir. 

 g) O alumnado deberá acceder ás aulas correctamente vestido e aseado, coa súa 

cabeza e rostro perfectamente visible  e sen ninguna prenda ou obxecto que obstaculice a 

súa identificación.  

 h) Antes de soar o timbre utilizaranse os servizos exteriores.  Durante as clases 

usaranse os baños interiores, sempre coa autorización do profesorado 

 i) Despois do recreo o alumnado irá directamente ás aulas sen deterse nos 

servizos. 

 j) Durante o recreo o alumnado usará os servizos exteriores, está prohibido xogar 

coas portas de entrada aos mesmos (portas de ferro).  

k) Durante os recreos non está permitido andar por dentro do colexio sen 

autorización, salvo para ir á Biblioteca ou Ludoteca. 

 l) Cando soe a música ou timbre indicando o final do recreo observaranse as 

mesmas normas que para a entrada. 

 m) Os alumnos/as deberán dirixirse aos compañeiros/as, profesores/as e demais 

membros da comunidade educativa con educación e respecto. 

 n) Respectarase o mobiliario e material do Centro así como o dos compañeiros. 

Prohíbese pintar nos mobles, paredes, estragar o material ou tirar ó chan papeis, restos 

de comida, etc, para tal fin utilizaranse as papeleiras. O alumnado estará obrigado a 

reparar os danos ocasionados intencionadamente. 

 o) Ás clases de Educación Física acudirase coa indumentaria axeitada para facer 

exercicios e deportes (chándal, sudadeiras, camisetas e pantalóns de deportes …). En 

ningún caso poderá asistir a ditas clases con roupa ou calzado de rúa ou que lle impidan 

realizar as actividades propias desa materia. 
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 p) Unha vez rematado o horario escolar o alumnado non poderá acceder ás aulas 

salvo  coa autorización dun profesor. 

 

 C) ENTRADAS AO SERVIZO DE COMEDOR 
 

 a) O servizo de comedor escolar comezará as 14:15 horas. Por motivos de 

organización, autorízase ao alumnado procedente do Monte do Alba e ao persoal 

colaborador  acceder ao comedor, aproximadamente ás 14:00 h., horario de chegada do 

transporte. Accederán ao comedor de forma ordenada, deixarán os seus enseres persoais 

no lugar habilitado para tal fin e lavarán as mans. Ocuparán o sitio correspondente e 

empezarán a xantar. 

 b) O alumnado do Monte do Alba que non sexa transportado polo persoal 

colaborador fará a súa entrada no comedor á hora de comezo do mesmo (14:15 horas). 

 c) Non se permitirá asistir ao comedor escolar ao alumnado que non asitise ao 

Centro durante a xornada escolar. 

 d) As persoas colaboradoras pasarán lista ao alumnado rexistrando as 

correspondentes faltas de asistencia no rexistro establecido para tal fin. 

 e) O alumnado  de primeiro curso baixará ao comedor ás 14:10 h. acompañado 

polo persoal colaborador. Deixarán os seus enseres persoais nos percheiros do pavillón, 

asignados para o efecto, e entrarán no comedor en orde ocupando os seus lugares 

respectivos. 

 f) O resto do alumnado baixará ao comedor ás 14:15 h. acompañado do persoal 

colaborador. Deixará os seus enseres persoais nos percheiros correspondentes a cada un 

e farán fila para entrar no comedor. Non pode quedar nada tirado no chan nin noutro lugar 

que non sexa o que corresponda. 

g) A fila para entrar no comedor farase de forma ordeada e aleatoriamente. 

Permítese xogar, excepto ao balón, antes de poñerse na fila para entrar a comer. Unha 

vez na fila está prohibido xogar, especialmente cando estas xa están dentro do comedor.  

h) Non se pode entrar no comedor portando balóns, xoguetes, cromos, etc. estes 

deixaranse no lugar habilitado para tal fin. Non se pode usar o balón nin antes nin despois 

do comedor escolar. 

 i) Os usuarios do comedor  deberán lavar as mans antes de entrar a  comer. Ao 

remate do xantar, o alumnado que o desexe poderá utilizar os aseos do patio para realizar 

a limpeza bucal. 
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 j)O alumnado usuario do servizo de comedor que non vaia a facer uso do mesmo, 

deberá comunicalo a primeira hora.  

 k) Se despois da xornada escolar un usuario non queda a comer os pais/nais, 

deberán firmar o correspondente rexistro de ausencias ao comedor. 

 l) A comezo de curso entregaráselle a cada profesor/a un listado cos nomes dos 

alumnos/as usuarios do comedor. 

 

12.1.2.SAÍDAS  
 
 A) SAÍDAS DO ALUMNADO REMATADAS AS CLASES 
 

 a)O horario de remate das clases e saída para o alumnado non usuario do 

comedor será ás 14:15 horas. 

 b) O portal de entrada ao patio superior (entrada peonil) abrirase ás 14:15 horas 

para as familias que veñan  recoller ao alumnado non usuario do servizo de comedor. 

Salvo excepcións xustificadas non se abrirá o portal fóra dese horario. 

 c) As familias agardarán ao alumnado fóra do edificio escolar, na zona dos 

soportais evitando entorpecer as portas de entrada. 

 d) O portal estará aberto uns dez minutos. Unha vez pechado, só se abrirá dende 

conserxería. 

 e) O alumnado baixará polas escaleiras en fila, con orde e deixando libre a súa 

esquerda. 

 f) O profesorado de primeiro curso deberá acompañar ao alumnado ata a baixada 

das escaleiras para controlar que baixen correctamente evitando atropelos. 

 g) O alumnado non transportado, deberá ser recollido só por persoal autorizado,  

autorización que se cubre a principio de curso ou no momento en que se desexe autorizar 

a alguén novo. 

 h) Excepcionalmente, cando un pai/nai ou titor/a legal precise que o seu fillo/a sexa 

recollido por alguén que non figure no rexistro de persoas autorizadas, esta deberá 

facerlle entrega dunha autorización debidamente firmada que será entregada na dirección 

do Centro. 

 i) Ningún alumno/a poderá saír só do Centro. Só se permitirá ao alumnado de 5º e 

6º sair só sempre que as familias o solicitasen por escrito ante a Dirección do Centro, 
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solicitude que será arquivada no expediente do alumno/a e rexistrada na folla de 

observacións do comedor escolar. 

 j) Dende as 14:25 horas non poderán permanecer no patio escolar ningún alumno/a 

nin familia, salvo autorización da Dirección do Centro. 

 k) O portal pecharase e só poderá abrirse dende Conserxería. 

 

 B) SAÍDAS DO COMEDOR ESCOLAR 
 

 a) A hora de remate do servizo de comedor escolar será ás 15:00 horas. 

 b) O portal de entrada ao patio superior (entrada peonil) abrirase ás 15:00 horas 

para as familias que veñan a recoller ao alumnado non usuario do transporte escolar. 

Salvo excepcións xustificadas non se abrirá o portal fóra dese horario. 

 c) As familias agardarán ao alumnado fóra do edificio escolar,  evitando entorpecer 

as portas de entrada. 

 d) Ninguén pode saír do comedor ata que teña o permiso dos profesores/as 

colaboradores/as. 

 e) Unha vez que se sae do comedor non se pode volver a entrar. 

 f) Ás 15:00h. tocarase o timbre, os que aínda non saíron deben comezar a facelo e 

os que xa están fóra, colocaranse en filas por cursos para recoller os seus enseres. 

g) Os días de sol farán as filas nos soportais e accederán ao pavillón pola porta 

principal do colexio situada no lateral esquerdo e que comunica con este. Recollerán os 

seus enseres e  sairán polo portal do pavillón. Nos días de chuvia farán as filas no pavillón 

e saíran pola saída interior cara ós soportais. 

 h) Unha vez recollidas as súas pertenzas formarán dúas filas para acceder aos 

autobuses, cada fila corresponderá a unha liña de transporte e comezará polo alumnado 

de 1º curso. 

 f) Non se poderá entrar a coller as mochilas ata que toque o timbre (salvo permiso 

dos profesores), nin se pode estar xogando dentro do colexio nin ao lado das portas de 

entrada. 

 g) O persoal colaborador acompañará ao alumnado ata á saída dos autobuses. 

 h) Excepcionalmente, cando un pai/nai ou titor/a legal precise que o seu fillo/a 

sexa recollido por alguén que non figure no rexistro de persoas autorizadas, esta deberá 

facerlle entrega dunha autorización debidamente firmada que será entregada na dirección 

do Centro. 
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 i) Ningún alumno/a poderá saír só do Centro, as familias deben recoller ao 

alumnado dentro do recinto escolar). Unicamente se permitirá ao alumnado de 5º e 6º sair 

só, sempre que as familias o solicitasen por escrito ante a Dirección do Centro, solicitude 

que será arquivada no expediente do alumno/a e rexistrada na folla de observacións do 

comedor escolar. 

 j) O alumnado que non sexa usuario do transporte escolar só poderá saír do Centro 

co persoal autorizado. A saída deberá facerse polo portal pequeño do patio superior, 

evitando entorpecer a saída dos autobuses. 

 k) Se algún día, de xeito puntual, un usuario do servizo de comedor non fai uso do 

mesmo, deberá asinar no rexistro de saídas do comedor que se atopa na Dirección do 

Centro. 

 j) Se algún usuario precisa ser recollido de forma habitual e por causas 

xustificadas, antes da hora de saída do comedor, deberá solicitalo por escrito á Dirección 

do Centro. 

 k) As familias dos usuarios que veñan recoller ao alumnado usuario do comedor, 

deberán esperar fóra das súas dependencias. 

 l) Dende as 15:15 h. ata ás 16:00h., non poderán permanecer no patio escolar 

ningún alumno/a nin familia salvo aqueles que estén baixo vixilancia do persoal da ANPA. 

 m) O portal de entrada volverase abrir ás 16:00h. momento do remate do servizo 

de vixianza. 

 

12.1.3. OS RECREOS 
 

 a)Os recreos considéranse a todos os efectos como horario lectivo, polo que a súa 

vixianza será obrigatoria. Non obstante poderase realizar turnos de vixilancia en 

cumprimento da Orden do 22 de xullo de 1997. 

 b) O horario de recreo será o mesmo para todo o Centro. Durante o mes de 

setembro para facilitar o período de adaptación o alumnado de primeiro realizarase un 

segundo recreo á terceira hora. 

 c) No caso de ausencia dun profesor de garda a Xefatura de Estudios designará un 

profesor/a para realizar a vixianza. 

 d) O persoal de garda deberá acudir con absoluta prioridade ás gardas de recreo 

segundo a quenda asignada e nos lugares previamente acordados. 
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 e) A Xefatura de Estudios eo Departamento de Orientación diseñarán un plan de 

utilización dos recreos que será presentado ao Claustro para o seu coñecemento. Dito 

Plan incluirá entre outras cuestións, as seguintes: 

 

 Zona de distribución de xogos ( poderán reservarse días concretos  e 

espazos a determinados xogos).  

 Calendario de uso das zonas e xogos. 

 Plan de actuación do/as alumnos/as mediadores da paz ou axudantes de 

patio. 

 Turno de vixilancia do profesorado e turno de reserva en caso de ausencias. 

  

 f) Para os momentos de recreo cada aula disporá dunha pelota branda e unha 

corda. A comezo de cada curso o titor/a revisará a necesidade de repoñer ou non. 

g) Durante os recreos o alumnado poderá usar os servizos do patio. Está prohibido 

xogar no seu interior. 

h) Durante os recreos permítese o acceso do alumnado á biblioteca e ludoteca. 

 i) Durante os recreos non está permitido permanecer nas aulas, só se poderán por 

causas excepcionais  pero sempre acompañado por un profesor. 

j) Ao soar a música ou o timbre de final do recreo significa que deberemos rematar 

a actividade que estamos a facer e recoller o material deportivo, xogo ou lectura, acudindo 

inmediatamente ás filas do patio para subir ás aulas. 

 

12.1.4. NO PATIO 
 a) O patio de recreo é un espazo de convivencia e diversión no que deberemos 

compartir espazos e materiais. 

 b) O Centro facilitará material deportivo e xogos alternativos que deberá recollerse 

ao final de cada recreo e gardalo nos lugares asignados. 

 c) Nos patios de recreo non se practicarán xogos violentos, nin se lanzarán 

obxetos. 

 d) Os servizos do patio son un lugar para asearse e está totalmente prohibido 

empregalos como zona de xogo ou refuxio. 

 e) Durante os recreos non se poderá abandonar o patio sen permiso do persoal de 

garda nin para recoller un balón fóra das instalacións do Centro, nin para subir as aulas 

ou servizos internos. Só se permite o acceso á biblioteca e ludoteca. 
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 f) Nos días de chuvia terase especial coidado en non correr na zona dos soportais 

por ser unha zona esvaradía nin nas gradas do pavillón, zona de especial perigosidade. 

 g) Os campos de xogo deben compartirse aprendendo a convivir sen problemas o 

que significa que nunha mesma pista poder haber máis dun balón o de dous equipos. 

 h) Só nos momentos de competición organizada se xogará un único partido ao 

mesmo tempo. 

 i) Deberemos respectar as instalacións deportivas. Está prohibido colgarse das 

porterías, espaldeiras do pavillón ou aros das canastas. 

 j) As árbores e planteas do contorno son seres vivos aos que non se lle poden 

arrancar as follas, ramas, subir por elas nin maltratar. 

 k) Non está permitido subir aos muros do colexio, portais, varandas ou verxas e 

baixo ningún concepto saltar ao exterior. 

 l) O alumnado que traia material deportivo da casa terá que compartilo co resto de 

compañeiros do Centro, pasando a ser como calquera outro material. 

 ll) O alumnado non poderá acceder ou permanecer na zona das escaleiras ao patio 

inferior, rampa de  acceso ao mesmo ou zona do aparcamento. 

 m) O alumnado no poderá acceder ao recinto escolar con patinete, monopatín 

bicicleta ou similar sen autorización da Dirección do Centro. 

 n)  O alumnado no poderá entrar no recinto escolar con teléfono móvil nin con outro 

tipo de aparello electrónico do tipo: Ordenadores Portátiles, PSP, DS, MP3 ou similares, 

no recinto escolar. Queda fóra desta norma aqueles aparellos electrónicos que conten coa 

autorización da Dirección do Centro para a realizació de actividades académicas. 

 
12.1.5. EXCURSIÓNS 
  

 a) Ás familias do alumnado  solicitaráselle no momento da matrícula o permiso de 

saídas e utilización da imaxe do alumno/a. O permiso de utilización da imaxe asinarase  

nun único documento para toda a escolaridade do alumnado. Dito documento estará no 

expediente do alumno/a e poderá ser revocado en calquera momento. Estes documentos 

atópanse nos anexos deste documento. 

 b) Ao principio de cada curso as titorías aseguraranse da situación do permiso de 

uso de imaxe e de saídas para cada alumno/a. 

 c) Titorías e Xefatura de Estudios deberá dispor dun listado no que se indique a 

situación do alumnado en canto aos permisos de imaxe e saídas.  
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 d) Para as saídas do Centro que inclúan tempos fóra do horario lectivo, as familias 

ademais de ser informadas terán que asinar un permiso específico de xeito que o titor/a 

teña confirmado claramente o consentimento das familias. 

 e) Nas saídas o alumnado non levará cámaras fotográficas, teléfonos móviles ou 

xogos electrónicos. Será o profesorado acompañante o encargado de tomar imaxes ou 

facilitar un número de contacto de considerarse oportuno. 

 f) Ningún alumno/a podrá saír de excursión sen a correspondente autorización. 

 g) Un alumno/a poderá ser privado/a da asistencia a unha saída complementaria 

ou extraescolar se a Dirección do Centro, o seu titor/a, informadas á Dirección e a familia, 

considera necesaria a medida. 

 

12.1.6. OUTRAS SAÍDAS DO CENTRO 
 

 a) Calquera saída do alumnado do Centro, en horario escolar, terá que estar 

recollida no rexistro de entradas e saídas do alumnado que se atopa nas oficinas do 

Centro e no que aparecerá o nome do alumno/a, nome da persoa que o recolle, hora, 

motivo, sinatura e DNI. 

 b) O alumnado que precise saír do Centro dentro do horario escolar será recollido 

nas oficinas do colexio. A persoa que recolla ao alumno/a asinará no correspondente 

rexistro de entradas e saídas. 

 c) Durante o horario escolar non está permitido o acceso das familias ou de 

calquera persoa allea ao Centro ás aulas, así como tampouco se permite transitar polos 

corredores do colexio. 

12.2.ORGANIZACIÓN NOS ESPAZOS, INSTALACIÓNS, RECURSOS E SERVIZOS. 
 
12.2.1. NORMAS XERAIS DE CONVIVENCIA. 
 

 a) Os alumnos/as deben dirixirse aos seus compañeiros/as, profesores/as, 

conserxe, persoal de cociña, limpeza e outros con respecto e educación. 

 b) Os pais/nais ou titores/as legais non deberán exercer no Centro ningún tipo de 

acción sancionadores, increpando ou intimidando ao alumnado, ou a calquera outro 

membro da Comunidade Educativa. A canle axeitada para solucionar calquera tipo de 

problema sempre é, en primeiro lugar, falar co/a titor/a. 
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 c) As familias procurarán ser puntuais tanto á hora de entrada como á hora de 

saída das aulas ou do servizo de comedor escolar. Todas as faltas de puntualidade e/ou 

asistencia deberán ser xustificadas por escrito. 

 d) Tanto as entradas como as saídas das aulas ou do recinto escolar farase 

procurando non estorbar nin entorpecer o paso dos compañeiros ou demais membros da 

Comunidade Educativa. 

 e) Todo o alumnado procurará coidar ao máximo os espazos exteriores, as 

instalación e xardíns. Calquera alumno/a que faga un dano intencionadamente estará 

obrigado/a a reparalo ou facer efectivo o custo do arranxo. 

 f) Non se titarán ao chan papeis, restos de comida, etc. Para tal fin utilizaranse as 

papeleiras. 

 g) O alumnado deberá vir correctamente vestido e aseado ao Centro en relación a 

súa idade. Ás clases de Educación Física acudirase coa indumentaria axeitada para facer 

exercicios e deportes (chandals, sudadeiras, camisetas e pantalóns de deportes,…). En 

ningún caso poderá asistir a ditas clases con roupa ou calzado de rúa ou que lle impidan 

realizar as actividades propias desa materia. 

 h) Queda expresamente prohibido a grabación e difusión de imaxes ou información 

que atente contra a honra, dignidade, intimidade de calquera membro da Comunidade 

Educativa. 

 i) O alumnado non poderá acceder ao recinto escolar con ningún tipo de teléfono 

móbil, así como tampouco con ningún tipo de aparato electrónico PSP, DS, MP3 ou 

similiares, inclúse os ordenadores portátiles que non sexan propiedade do Centro. 

 j) O alumnado non poderá acceder ao recinto escolar con patinete, monopatín, 

bicicleta ou similares sen auorización da Dirección do Centro. 

 k) O alumnado está obrigado a entregar ao profesorado calquera obxecto, 

susbstancia ou producto que porte e que estea expresamente prohibido polas normas do 

Centro. Estes obxectos serán depositados na Dirección do Centro quedando á disposición 

dos pais/nais ao acabar a xornada escolar, sen prexuízo das correccións disciplinarias 

que puideran corresponder. 

 

12.2.2. BIBLIOTECA 
 

a) A Biblioteca escolar é un espazo natural de achegamento á información, 

consulta e lectura que require un silencio e orde especial. 
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 b) A Dirección do Centro designará ao responsable da Biblioteca escolar 

garantindo no posible a estabilidade e o bo funcionamento. Terase en conta o interese, a 

idoneidade, a formación ou a experiencia neste ámbito, así como a dispoñibilidade horaria 

do profesorado. 

 c) A Xefatura de Estudios preverá as necesidades da Biblioteca á hora de elaborar 

o horario do coordinador/a, horario que incluirá horas de garda e coordinación do Equipo 

de Biblioteca. 

 

A) ORGANIZACIÓN E HORARIO DE APERTURA 
  

a) A Biblioteca estará aberta toda a xornada lectiva para uso do profesorado, os 

alumnos poderán acudir a ela nos recreos e pola tarde de (16:00 h. ás 18:00 h.), os 

pais/nais e exalumnos poderán facer uso dela en horario de actividades extraescolares. 

b) Nos recreos a Biblioteca estará xestionada por un profesor de garda que contará 

con colaboradores.  

c) O alumnado colaborador será alumnado voluntario de 6º curso que, libremente 

decidan colaborar coa biblioteca e que se comprometen a axudar nas tarefas da mesma 

durante os recreos, segundo calendario establecido e acordado (trimestral). Estes 

alumnos/as colaborarán nas tarefas de colocación de materiais, mobiliario, reserva de 

sesión para uso dos ordenadores e televisor,etc,… todo isto baixo a supervisión do 

profesorado de garda. Os colaboradores disporán dun chaleque ou peto identificativo. 

d) Durante os recreos poderase contar con pais/nais colaboradores na 

organización e xestión da biblioteca: control da orde, colocación de materiais, reparación, 

axuda na búsqueda de recursos, asistencia ao alumnado no uso do televisor, etc. 

e) O ordenador da xestión e impresora só poderán ser empregados para tarefas 

propias da Biblioteca. O ordenador poderá usarse cando se necesite cañón para 

actividades do profesorado ou actividades organizadas pola Biblioteca. 

f) O profesorado que faga uso do cañón será o responsable de apagalo. 

g) Cada clase terá reservada dúas sesións semanais para uso deste espazo. 

h) A Biblioteca non poderá ser utilizada como lugar de castigo para o alumnado. 

i) Durante os recreos o acceso estará permitido nos  vinte primeiros minutos ou ata 

completar aforo, momento no que se colocará un semáforo vermello na porta que indicará 

que xa non se pode entrar.   

 j) A Biblioteca ten un regulamento propio. 



Plan de Convivencia                                                        CEP Plurilingüe Igrexa Valadares 

162 

 

 
B) EMPRÉSTITOS E DEVOLUCIÓNS. 
 

 a) Cada alumno/a poderá levar en empréstito un libro, agás nos meses de xaneiro 

e febreiro, nos que se celebran “As Rebaixas na Biblioteca” e o alumnado poderá levar 

dous libros. O prazo de devolución será de 15 días. 

 b) Os empréstitos faranse na hora que cada aula ten reservada para este fin. As 

devolucións faranse neste momento ou durante os recreos. O empréstito e devolucións 

faranse seguindo o programa Meiga. 

 c) Tanto o empréstito como a devolución comunicarase ao profesor encargado 

(profesor de aula ou de garda). Cando se devolve un libro deixarase na cesta 

correspondente. 

 d) As Bibliotecas de Aula poderán levar emprestados materiais da bibliteca para o 

seu emprego na aula. Estes materiais serán rexistrados no caderno destinado a tal fin. 

 e) Permítese aos alumnos levar emprestados calquera material da biblioteca que 

haxa sido rexistrado e que corresponda ao seu nivel (os libros están clasificados por 

cores; verde para 1º e 2º nivel, vermello para 3º e 4º nivel e amarelo para 5º e 6º nivel), 

permitirase levar libros doutro nivel coa autorización do profesorado. Non se poderán 

levar libros que teñan unha estrela amarela. 

 f) Se un usuario da biblioteca perde ou deteriora un material, deberá, se é posible, 

repoñer este exemplar, de non ser posible deberá entregar un material de características 

similares ou devolver o valor do perdido. 

 

C) BIBLIOCIBER 
 

 a) Na Bibliociber os alumnos/as poderán facer uso dos equipos para o cal deberán 

facer unha reserva con antelación ou no caso de non estar ocupados, no mesmo 

momento. 

 b) O alumnado poderá reservar unha sesión de ordenador e cando este uso se 

faga efectivo poderá realizar outra sesión. 

 c) Soamente pode estar un alumno/a por posto de ordenador. 

 d) Os alumnos poderán empregar os ordenadores cos seguintes fins: 

 Búsqueda de información 

 Acceso a internet ou a web do Centro. 
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 Xogos axeitados a súa idade. 

  

D) NORMAS DE COMPORTAMIENTO 
  

a) Manter o silencio e se precisamos falar, facelo cun ton baixiño 

 b) Non se pode beber nin comer. 

 c) Será responsabilidade dos nenos/as deixar colocadas as mesas, cadeiras, libros, 

e todo aquel material que empreguen. 

 d) Ao coller un libro para ler na biblioteca hai que deixar os “Rapochás” no seu sitio 

para saber cal era este ao devolvelo. 

 e) Se un libro prestado volve en mal estado ou é extraviado deberá repoñerse por 

outro igual, poderá aboalo no caso de que non sexa atopado. 

 f) Non se poden levar en empréstito libros con “estrelas”. 

 g) A rotura de material de xeito reiterado ou intencionadamente implicará a obriga 

de aboar o importe do material roto ou a súa reparación. 

 h) Os colaboradores voluntarios da biblioteca deberán ser respectados en todo 

momento polo resto dos usuarios. 

 i) A partir das 12:20 h. non se poderá acceder á biblioteca. 

 j) Unha vez que se sae da biblioteca non se poderá volver  entrar. 

k)) O material en mal estado, incompleto ou mal colocado será indicado aos 

profesores de garda, titores ou colaboradores para solventar este incidente e evitar que se 

estrague máis. 

 d) Os alumnos/as que non respecten algunha norma, poderán ser apercibidos do 

inadecuado da súa conducta co fin de ser mofificada. De persistir no seu inadecuado 

comportamento poderán ser invitados a abandoar este espazo e voltar cando sexan quen 

de respectar as normas. 

 

E) FUNCIÓNS DO/A RESPONSABLE DA BIBLIOTECA ESCOLAR 
 

 a) Elaborar a programación anual de Biblioteca Escolar, atendendo aos proxectos 

curriculares do Centro e unha memoria final. 

 b) Colaborar ao deseño e posta en práctica do Proxecto Lector de Centro, 

coordinándoo, se é o caso. 

 c) Informar ao claustro das actividades da Biblioteca e integrar as súas suxestións. 
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 d) Realizar o tratamento técnico dos fondos (seleccionar, organizar, clasificar e 

catalogar). 

 e) Difundir os fondos existentes e as súas posibilidades de consulta entre toda a 

comunidade escolar. 

 f) Definir os criterios para o préstamo e atender o servizo xunto co equipo de apoio. 

 g) Asesorar ao profesorado en técnicas de animación á lectura, estratexias de 

dinamización, formación de usuarios e traballo documental, seleccionando e elaborando 

materiais xunto co resto do profesorado, para a formación do alumnado neste aspectos e 

a dinamización cultural do Centro. 

 h) Coordinar o equipo de apoio á Biblioteca Escolar. 

 

F) FUNCIÓNS DO EQUIPO DE BIBLIOTECA 
 

 O equipo de apoio estará formado por profesores/as dos diferentes ciclos que 

traballarán en coordinación co responsable da Biblioteca. As súas funcións serán as 

seguintes: 

 a) Apoiar ao responsable da Biblioteca na súa organización e dinamización, 

desenvolvendo así as funcións que se lle encomendan á Biblioteca rscolar. 

 b) Recomplilar informacións, materiais e recursos necesarios para o bo 

funcionamento do servizo, co fin de facilitárllelos aos usuarios da Biblioteca Escolar. 

 c) Cooperar no deseño, organización e posta en marcha das actividades 

programadas. 

 d) Establecer criterios para a adquisición e actualización dos fondos da biblioteca. 

 e) Recoller propostas e suxestións do profesorado e o alumnado co fin de mellorar 

as intervencións e colaborar no desenvolvemento da competencia lectora, o hábito lector 

e as habilidades de traballo individual. 

 

12.2.3.LUDOTECA 
  

a) Haberá dous alumnos/as “axudantes de patio” diariamente na ludoteca  

que serán os encargados de distribuír e organizar os xogos. 

b) Para saír, o xogo ten que quedar perfectamente recollido sobre a mesa con 

todas as súas fichas. No caso contrario anotarase a incidencia facendo responsables aos 

xogadores. 
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c) Na ludoteca estarase correctamente sentado e falando en voz baixa. Subir  o 

tono de voz ou calquer falta de respeto aos compañeiros ou persoal responsable será 

motivo para ter que abandoar o lugar. 

d) Os alumnos/as “axudantes de patio” , terán autoridade para expulsar da 

ludoteca a calquer usuario/a, anotando a incidencia que logo se resolverá na Dirección do 

Centro. 

e) Os usuarios deberán indicar aos axudantes calquera anomalía no xogo  

ou nas súas pezas. 

f) Na ludoteca non se pode comer. 

g) Os usuarios da ludoteca empregarán os servizos exteriores 

h) Ao final os axudantes de patio recollerán e pecharán os xogos no armario 

correspodente. 

i) O alumnado que sae non pode volver a entrar. 

j) Os xogadores deben ter decidido antes de entrar a que xogo queren xogar e 

non poden cambiar de xogo durante un mesmo recreo. 

k) Na ludoteca estableceranse turnos por niveis en función do número de 

alumnado matriculado. 

 

12.2.4. AULA DE INFORMÁTICA 
 

 a) Na aula de informática sempre deberá estar o alumnado acompañado do 

profesorado responsable. 

 b) No mes de setembro o equipo TIC establecerá un calendario para a distribución 

horaria desta aula, previa entrevista co profesorado. 

 c) Non se poderán instalar aplicacións sen a autorización do equipo TIC, podendo 

proponer a instalación ao persoal responsable. 

 d) Encenderanse os equipos só cando nolo indique o/a profesor/a responsable. 

 e) Cando remate a sesión asegurarémonos de que os equipos son apagados 

correctamente: CPU e pantallas. 

 f) Non se poden cambiar os equipos de sitio. 

 g) Respetarase o escritorio predefinido sen cambiar a súa configuración. 

 h)Haberá unha folla de incidencias onde o profesorado ou monitores de actividades 

extraescolares anoten as anomalías atopadas para que poidan ser solucionadas canto 

antes. 



Plan de Convivencia                                                        CEP Plurilingüe Igrexa Valadares 

166 

 

 

12.2.5. ESPECIALIDADES EDUCATIVAS: EDUCACIÓN FÍSICA, MÚSICA, RELIXIÓN E 
IDIOMA ESTRANXEIRO. 
 

 a)  O desprazamento do alumnado dende a clase xeralista ás aulas das distintas 

especialidades farase de forma coordinada co profesorado presente nese momento. 

Garantizarase sempre axilidade e vixianza en dito traslado.   

 b) O alumnado levará o material necesario procurando non provocar posteriormnte 

desprazamentos innecesarios polos corredores. 

 c) O profesorado especialista acompañará ao final de cada sesión ao alumnado ata 

a clase xeralista. 

 d) A Hora de Ler que coincida en horario dunha especialidade será realizado na 

titoría evitando desprazamentos polo colexio durante o período de lectura. 

 e) Calquera comportamente ou actitude dun alumno/a que perturbe  o o normal 

desenrolo da actividade será posto en coñecemento do profesorado titor/a para o ser 

rexistrado no correspondente parte de incidencias.  

  

 

12.2.6. ESPECIALIDADES EDUCATIVAS: ORIENTACIÓN, PEDAGOXÍA 
TERAPÉUTICA E AUDICIÓN E LINGUAXE. 

 

 a) O Departamento de Orientación será quen determine e valore a necesidade de 

incorporación ás aula de PT e AL dun alumno/a previo informe do profesorado titor/a. O 

Departamento de Orientación recabará a información ou informes que considere precisos. 

 b) O alumnado que o precise terá asignado un horario de traballo en PT e AL. 

 c)O alumnado deberá acudir a estas aulas acompañado do profesor especialista 

correspondente. Nos casos de alumnos/as de 5º e 6º de primaria, se o profesorado o 

considera oportuno, poderán acudir a estas aulas sen necesidade de ser acompañados. 

 d)Todo o alumnado que precise recibir apoio educativo fóra da aula ordinaria 

deberá contar ca correspondente autorización da familia. 

 

12.2.7. USO DAS INSTALACIÓNS ESCOLARES 
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a) As instalacións do Centro poderán ser utilizadas por calquera dos sectores da 

comunidade educativa e aqueloutros, que o soliciten convenientemente e      por escrito,  

sempre que haxa dispoñibilidade.  

 b) Na solicitude terá que reflectirse o nome dunha persoa responsable da 

actividade, de ser unha organización a interesada e, o seu representante legal que 

presente a solicitude, facendo constar o tipo de actividade que se vai desempeñar e con 

que fin, o horario e as instalacións a empregar. 

 c) Terán preferencia na solicitue de uso das instalacións escolares aquelas 

organizadas pola ANPA. 

 d) O permiso de utilización será concedido pola Dirección do Centro. 

 e) O Consello Escolar, a petición da Dirección, será quen aprobe a cesión ou non 

de parte dos locais ou recinto escolar do Centro para actos ou actividades de persoas, 

grupos, organizacións alleas ao Centro ou a outras administracións que o soliciten por 

escrito. 

 f) Posteriormente a Dirección do Centro remitirá as solicitudes á inspección 

educativa para que as tramita á Xefatura Territorial, quen será o que finalmente autorice 

ao uso das instalacións solicitadas. 

 g) A utilización das instalacións por parte da ANPA, asociacións de antigos 

alumnos e as súas federacións, sindicatos e grupos de profesores só require a solicitude 

previa ao director/a do Centro, cunha antelación mínima de tres días, quen concederá a 

autorización no marco das directrices fixadas polo Consello Escolar e sempre ca súa 

finalidade sexa propia de ditas institucións.(Artigo 9 da Orde do 22 de Xullo de 1997) 
 h) Na Dirección do Centro poranse a disposición dos interesados a documentación 

necesaria para a realización das solicitudes así como as normas de uso das instalacións 

aprobadas polo Consello Escolar. 

 

 A) NORMAS DE USO DAS INSTALACIÓNS ESCOLARES 
 

 As normas de uso das instalacións escolares despois da súa aprobación no 

Consello Escolar son: 

 

a) Que a actividade para a que se solicita o uso de ditas instalacións non interfira 

no normal desenrolo das actividades tanto escolares como extraescolares. 

b) Que ningunha actividade se prolongue máis alá das 22,30 horas. 
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c) Que a actividade que se programe non sexa a mesma ca outras xa planificadas 

pola ANPA  ou o propio colexio (neste caso haberá que chegar a un acordo co organismo 

do Centro que ten a súa propia organización). 

d) Cando unha mesma instalación sexan solicitada por varias institucións, no 

mesmo día e hora, terá preferencia a ANPA. 

e) Deberá permanecer no recinto escolar unha persoa maior de idade como 
responsable do uso das instalacións mentras se desenrola a actividade. 

f) Cada entidade ou organismo que solicite unha actividade deberá facerse 

responsable de abrir e pechar as instalacións, para iso designará a unha persoa que 
será a única que estará en posesión da chave. As persoas autorizadas deberán firmar 
o correspondente xustificante de entrega, comprometéndose a non entregalas a 

ningúen salvo causa xustificada. EN NINGÚN CASO SE PODERÁ CEDER AS CHAVES 

A TERCEIROS.  No momento de recollida das chaves farase entrega dun aval de 20 

euros, aval que será devolto no momento de entrega das mesmas, salvo extravío.  

g) A autorización que lle conceda o Consello Escolar estará sempre supeditada ós 

correspondentes permisos da DELEGACIÓN de EDUCACIÓN e do CONCELLO. 

h) As instalacións serán utilizadas só para os fins que foron solicitadas, no caso 

de ser requeridas para outros fin, farase unha nova solicitude. 

i) As entidades ou organismos que soliciten as instalacións escolares 

responsabilizaranse dos gastos ou estragos que poidan ocasionar. Asinarán  o 

compromiso de respetar as instalacións e de facerse cargo dos posibles danos ou gastos 

ocasionados pola actividade. 

j) Todas as entidades ou organismos que soliciten as instalacións escolares 

deberán ter un seguro de responsabilidade civil. 

k) Todos os usuarios das instalacións escolares respetarán as Normas de 

Organización, Funcionamento e Convivencia do Centro aprobadas polo Consello Escolar. 

l) O Consello Escolar resérvase a potestade de REVOCAR DITA AUTORIZACIÓN 

cando coide que non se cumpren as normas por el aprobadas, comunicándollo a 

Delegación e ao CONCELLO.  
 
12.2.8. TRANSPORTE ESCOLAR 
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a) O alumnado que utilice o transporte escolar deberá facer as filas no porche do 

colexio  seguindo as indicacións do persoal colaborador do comedor. 

b) Farán as filas por cursos (empezando por 1º) coas mochilas preparadas  para 

subir aos autobuses. 

c) Subirán aos autobuses en orden ocupando os asentos que lle teña asignado o 

persoal acompañante do autobús. 

d) Unha vez dentro do autobús teñen que estar sentados sen levantarse ata chegar 

a parada . 

e) Dentro do autobús non se poderá berrar nin facer ningún tipo de actos que 

distraian a atención do condutor, obedecendo en todo momento as directrices do persoal  

acompañante.  

f) Non poderá acceder aos autobuses ningún alumno/a que non o teñan solicitado 

previamente e non esté rexistrado na correspondente aplicación informática. 

g) Todo alumnado que sexa transportado deberá ser recollido por un adulto na 

correspondente parada. Aqueles que desexen que os seus fillos/as vaian sos para casa 

deberán solicitalo por escrito ante o persoal colaborador do transporte escolar. 

h) O persoal acompañante do transporte  deberá tratar con respecto a todo o 

alumnado usuario do mesmo e rexistrará todas as incidencias que poidan ocasionarse 

durante o traxecto informando das mesmas á Dirección do Centro. 

 
12.2.9 COMEDOR ESCOLAR 
 
A) ALUMNADO COLABORADOR 

 
a) O alumnado de 5º e 6º de Educación Primaria, usuarios do comedor realizarán 

tarefas de colaboración no comedor. Estas tarefas serán coordinadas pola Encargada de 

Comedor. 

b) Os camareiros/as, alumnado colaborador, non pode saír do comedor nin estar 

xogando entre eles ou cos comensais mentres serven. 

c) Os días que os alumnos/as colaboradores realicen tarefas de colaboración 

entrarán a comer ás 14:15 horas. Ao remate realizarán as tarefas de colaboración. 
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b) Os camareiros vixiarán que non se tire comida ao chan. Así mesmo, tampouco 

eles o farán ao recoller as mesas así como ao baleirar as bandexas. 

c) Os utensilios que utilicen no seu labor serán devoltos á cociña e só volverán a 

retirar cando sexan utilizados de novo. 

d) Os alumnos/as designados para desempeñar o servizo non poderán cambiar os 

turnos sin autorización. Estes turnos xunto co menú estarán expostos no taboleiro do 

patio exterior. 

e) As funcións do alumnado colaborador serán: 

 

- Axudar a recoller os restos das bandexas dos comensais máis pequenos (1º, 2º e 

3º curso). 

- Controlar que os demais comensais reciclen correctamente os restos de comida 

así como os materiais non orgánicos. 

- Repartir polas diferentes mesas leite (quente ou fría) segundo llo demanden os 

demais comensais. 

- Repoñer as xerras con auga cando así se precise. 

- Levar ao office as bandexas baleiras. 

- Recoller os manteis e subir as cadeiras unha vez que os comensais saian do 

comedor. 

 

B) PERSOAL COLABORADOR 
 

a) O persoal colaborador informará aos pais/nais daquel alumnado que coiden non 

comeu o necesario, cubrindo a ficha correspondente e deixando copia na carpeta do 

comedor.  

b) No comedor existe un rexistro de incidencias onde cada persoal colaborador 

rexistrará aquelas se produzan. 

c) O incumprimento das normas será motivo de sanción  polo colaborador/a que 

observa a infracción (pasándolle comunicado á encargada de comedor). 

d) Se a infracción  fose grave ou reiterada, a sanción será posta pola encargada de 

comedor de acordo coa Dirección do Centro. Neste caso, dita sanción poderá chegar a  

ser de expulsión temporal do servizo (avisando previamente á familia).  
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e) O persoal colaborador realizará tarefas de coidado, atención educativa ao 

alumnado e apoio ás actividades establecidas de acordo co programa anual do servizo de 

comedor escolar. 

f) Coordinará tarefas relativas á educación para a saúde, adquisición de hábitos 

sociais e unha correcta utilización e conservación da menaxe de comedor. 

g) Axudará aos alumnos/as que, por idade ou necesidades asociadas a condició s 

persoais específicas de discapacidade, necesiten a colaboración e soporte dun adulto nas 

actividades de alimentación e aseo. 

h) Atenderá ao alumnado usuario do comedor nos períodos anterior e posterior ao 

xantar, básicamente no exercicio e desenvolvemento de actividades programadas, 

atendendo ás orientacións da Encargada/o de Comedor. 

i) O persoal colaborador pasará diariamente lista rexistrando as correspondentes 

faltas de asistencia nos rexistros establecidos para tal fin. 

j) O persoal colaborador acompañará ao alumnado ata a saída dos autobuses e 

prestará especial atención á saída do alumnado  non usuario de transporte escolar fóra do 

recinto escolar, ningún alumno/a poderá saír só, salvo que a familia o solicitase por escrito 

ante a Dirección do Centro, solicitude que será arquivada no expediente do alumno/a. 

 

 

B.1)SELECCIÓN PERSOAL COLABORADOR 
 

a) Terá preferencia o persoal do Centro. Os empregados públicos non poderán 

realizar labores de colaboración na atención do comedor cando deban desempeñar os 

seus cometidos laborais en coincidencia co horario do servizo de comedor, por exemplo: 

persoal de cociña, coidadores, educadores de Educación Especial, etc. 

b) As colaboracións dos pais,nais, titores e acolledores familiares do alumnado 

matriculado neste Centro ou dos Centros autorizados a comer nas instalacións, do CEP 

PLURILINGÜE IGREXA VALADARES cando resulten necesarias para a atención ao 

alumnado por non existir persoal funcionario e laboral da Xunta de Galicia dispoñible en 

número suficiente, serán aceptadas pola Dirección do Centro (Artigo 9.3 do Decreto 

132/2013). 

c) No caso do Centro adscrito, estes colaboradores deberán ter, 
preferentemente, a condición de persoal do citado Centro e, en todo caso, polo 
menos un deles, que será quen exerza facultades de garda, control e disciplina, 
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deberá ser membro do equipo docente do centro que careza de comedor”. (Artigo 8 

das Instruccións 1/2015 da Secretaría Xeral Técnica). O número de colaboradores 

estará en función da ratio establecida  no artigo 8.5.f) da Orde 21/02/2007 “ 

d) Acórdase que será o Centro de Educación Infantil quen seleccione o persoal 

colaborador para a atención ao alumnado de EEI, cando non conten con persoal docente 

suficiente, para realizar as funcións de colaboración no comedor escolar . Esta selección 

farase entre os membros da Comunidade Educativa da EEI Monte do Alba, que de xeito 

voluntario solicitasen colaborar nas tarefas de apoio ao alumnado usuario do comedor 

escolar e que cumpran os criterios establecidos. A Dirección do CEP Igrexa Valadares 

informará ao Consello Escolar  quen validará a proposta de colaboración  no primeiro 

Consello Escolar do curso.  

e) O persoal colaborador que careza de relación funcionarial ou laboral coa 

Consellería e se preste voluntariamente, para actuar como colaborador no comedor, antes 

de asumir tal cometido, deberá asinar a declaración correspondente na que se fai constar 

o carácter altruísta e a título de colaboración social desinteresada da súa prestación, 

ademais deberá facilitar ao Centro, os datos correspondentes para incluír na aplicación 

informática da Xunta,  coa finaliddea de que se lle aboe a cantidade estipulada, ao final de 

cada trimestre. 

f) A selección de membros da comunidade educativa como colaboradores 

voluntarios nas tarefas de atención e apoio ao alumnado usuario do comedor, rexirase 

polos seguintes criterios, previamente aprobados polo Consello Escolar: 

 

CRITERIOS PARA COLABORAR NA ATENCIÓN E VIXIANZA DO ALUMNADO DE 
EDUCACIÓN INFANTIL: 
 
1º. Terán prioridade os pais/nais de EEI, na seguinte orde: 
 
           a.- Os que teñan fillos en 6º de EEI. 
 b.- Os que teñan fillos en 5º de EEI 
    c.- Os que teñan fillos en 4º de EEI 
 
2º Necesariamente serán membros da Directiva da ANPA ou da Directiva de 

COMESAN.Teranse en conta os anos de antigüidade na directivas. 
3º. Prioridade nais/pais en paro. 
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4º. Ter carné de manipulador/a de alimentos. 
5º. Acreditar experiencia en tarefas de coidado e atención a nenos/as. 
6º. Ter formación en nutrición infantil  
 

 No caso de haber varias persoas que cumplisen os mesmos requisitos, faríase un sorteo 

para a adxudicación do posto. 

 O número de colaboradores seleccionados estará en función do número de vacantes 

existentes. Seleccionarase un colaborador máis para cubrir suplencias en caso de ser 

necesario. 

 Evitarase facer un sistema de rotación dos colaboradores co obxectivo de garantir unha 

mellor atención ao alumnado, en función de obter un maior coñecemento das súas 

características e necesidades. 

 Os requisitos están establecidos por orde de importancia e así teranse en conta para a 

selección. Por exemplo se unha persoa está en paro non poderá optar se non é membro 

dunha das dúas directivas. 

 Darase prioridade ás solicitudes, que cumprindo os requisitos anteriores, se presentasen 

antes de finalización do período de matrícula. 

 No caso de non ter suficientes solicitudes de pais/nais de EEI, seleccionaranse pais/nais 

de EP atendendo aos mesmos criterios que para EI, coa salvedade do primeiro punto que 

queda redactado como segue: 

 

1º Terán prioridade os pais/nais de EP, na seguinte orde: 
 
           a.- Os que teñan fillos en 6º de EP. 
  b.- Os que teñan fillos en 5º de EP. 
     c.- Os que teñan fillos en 4º de EP. 
  d.- Os que teñan fillos en 3º de EP. 
  e.- Os que teñan fillos en 2º de EP 
   f.- Os que teñan fillos en 1º de EP. 
 

C) NORMAS PARA OS USUARIOS 
 

a) Cada alumno/a debe pedirlle ás cociñeiras só aquela comida que vaia comer, 

pero ten que comer un mínimo que inclúa a sobremesa.  
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b) Ninguén pode saír do comedor ata que teña o  permiso dos profesores/as 

colaboradores/as. 

c) Cada alumno/a terá un sitio fixo no comedor durante a comida. Non se pode 

andar cambiando de sitio sen permiso do persoal colaborador. 

d) Ninguén pode baleirar a bandexa nos contedores do lixo sen que un colaborador 

lle de permiso e  comprobe que comeu o mínimo que é necesario. 

e) Non se pode saír con comida (incluído pan ou sobremesa) do comedor. 

f) Todo o alumnado que utilice este servizo debe comer un mínimo de cada un dos 

pratos que compoñen o menú (salvo prescrición médica). 

g) Dentro do comedor non se pode falar en voz alta. Débese estar ben sentado e 

comer correctamente. 

i) Non pode estar ninguén na cociña nin onde está o lavalouza. Esas dependencias 

son de uso exclusivo das cociñeiras. 

j) Unha vez que se sae do comedor non se pode volver a entrar, salvo autorización 

do persoal colaborador.  

k) Non se permite asistir ao comedor sen ter asistido ás clases ese día. 

 

 

FALTAS LEVES: 
 
 Consideranse faltas leves no servizo de comedor escolar o non cumprimento das 

normas anteriores ou o non cumprimento das normas establecidas nos apartados de 

entrada e saída do comedor escolar, sempre que non acaden a gravidade requerida para 

ser considerada falta grave.  

 
FALTAS GRAVES : 

 

a) Cando un alumno/a cometa tres faltas leves será considerado como falta grave 

e, a proposta da encargada de comedor, levará implícito a exclusión do servizo de 1 a 3 

días, previo aviso á familia. 

      b) Considerarase faltas graves e polo tanto serán sancionadas coa non utilización 

do comedor as seguintes: 

 

a) Menosprezo cara ó persoal colaborador, de cociña ou conserxe. 
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b) Botar cousas na comida dalgún/a comensal. 

c) Tirar comida. 

d) Pelexarse cos compañeiros/as durante o tempo de servizo do comedor (antes, 

durante ou despois da comida). 

e) Non obedecer as indicacións do persoal colaborador ou de cociña. 

f) Romper material de comedor de xeito reiterado ou intencionado. Esta falta 

implicará a obriga de aboar o importe do material roto. O incumprimento deste 

abono, no prazo de 3 a 5 días, será motivo de exclusión definitiva do servizo. 

 De calquera sanción que conleve a exclusión do servizo tanto temporal como 

definitivamente será informado o CONSELLO ESCOLAR do Centro na seguinte 

reunión a súa aplicación.  

 

12.3. OBSERVACIÓNS 
 

Todas as normas compleméntanse cos “procedementos a seguir por cada un 
dos membros da Comunidade Educativa” recollidos nos diferentes apartados do punto 

11 deste documento. 

 
 
13.  COMISIÓN DE CONVIVENCIA. COMPOSICIÓN, 
PERIODICIDADE DAS REUNIÓNS E PLAN DE ACTUACIÓN. 
 

 

13.1. Composición. (Artigo 6 do Decreto 8/2015 do 8 de xaneiro). 
A Comisión de Convivencia, na súa composición, integrará o principio de igualdade 

entre mulleres e homes de todos os sectores da Comunidade Educativa.  

Estará composta por: 

a) representantes do alumnado (se a normativa os contempla no Consello Escolar),  

b) representantes do profesorado,  

c) representantes das familias,  

d) representantes do persoal de administración e servizos e, 

e) por unha persoa representante da titularidade do Centro. 
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 Estes representantes terán presenza na Comisión de Convivencia na mesma 

proporción en que se encontran representadas no Consello Escolar do Centro ou 

órgano equivalente.  

 Será presidida pola persoa titular da dirección do Centro, 

 Unha das persoas integrantes actuará como secretaria ou secretario, quen levantará a 

acta das súas reunións. 

 O nomeamento das persoas integrantes da Comisión de Convivencia nos Centros 

educativos corresponde ao director ou á directora por proposta dos colectivos 

representados.  

 Os seus membros poden coincidir cos do Consello Escolar, pero non teñen que ser os 

mesmos necesariamente. 

 Cando a Comisión de Convivencia o considere oportuno, e co obxecto de que informen 

no ámbito das súas competencias, poderá solicitar o asesoramento do: Departamento 

de Orientación, do profesorado titor/a relacionado co tema que se analice, do 

educador/a social do Concello ou doutros profesionais segundo a problemática que se 

trate, así como das asociacións do sector que poidan colaborar na mellora da 

convivencia 

 

13.2. Periodicidade das reunións: 
 O réxime de funcionamento, composición e o desenvolvemento das funcións da 

Comisión de Convivencia establécese de conformidade co establecido para os órganos 

colexiados na Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da 

Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia. 

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

carácter extraordinario cantas veces sexa convocado pola súa presidencia, por iniciativa 

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

 
13.3. Plan de actuación: 

Segundo o Artigo 6º.4. do Decreto 8/2015 do 8 de xaneiro, a actuación da 

Comisión de Convivencia basearase en: 

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

comunidade educativa, incorporando as súas iniciativas e achegas no procedemento 

de elaboración, desenvolvemento e seguimento do citado Plan. 
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b) Adoptar as medidas preventivas necesarias para garantir os dereitos de todos os 

membros da Comunidade Educativa e o cumprimento das normas de convivencia do 

Centro. 

c) Impulsar accións dirixidas á promoción da convivencia, especialmente o fomento de 

actitudes para garantir a igualdade entre mulleres e homes, a igualdade de trato de 

todos o membros da comunidade educativa e a resolución pacífica de conflitos. 

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

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

das actuacións desenvolvidas e das correccións e medidas disciplinarias impostas. 

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

formar parte do equipo de mediación. 

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

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

normativa vixente. 

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

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

na cal se reflictan as iniciativas no ámbito do Centro sobre esta materia. Este informe 

será trasladado ao Consello Escolar do Centro e ao correspondente servizo territorial 

de Inspección Educativa. 

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

órgano da Administración educativa con competencias na materia. 

 

14. MECANISMOS DE COORDINACIÓN E COLABORACIÓN 
INTERNA NO CENTRO, COAS FAMILIAS E CON OUTROS 
CENTROS EDUCATIVOS OU ORGANISMOS. 
 

14.1. A Comunidade Educativa. (Artigo 4 do Decreto 8/2015 do 8 de 
xaneiro). 

A. Todos os membros da Comunidade Educativa son axentes responsables da 

convivencia escolar nos termos establecidos no mencionado Decreto e participarán na 

elaboración, no desenvolvemento, no control do cumprimento e na avaliación do Plan 

de Convivencia e das Normas de Convivencia do Centro. 
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B. A Comunidade Educativa no seu conxunto velará pola aplicación daquelas medidas 

que vaian encamiñadas a fomentar o respecto ás diferenzas, entre elas, a igualdade 

efectiva entre mulleres e homes. 

 

14.2. O Consello Escolar. (Artigo 5 do Decreto 8/2015 do 8 de 
xaneiro). 

O Consello Escolar do Centro, ademais das funcións que lle atribúe o artigo 127 da 

Lei orgánica 2/2006 e o artigo 57 da Lei orgánica 8/1985, de 3 de xullo, reguladora do 

dereito á educación, terá as seguintes: 

a) Elixir as persoas representantes da Comisión de Convivencia, de acordo co 

establecido no artigo 6.2 deste Decreto. 

b) Establecer directrices para a elaboración do Plan de Convivencia e das normas 

de convivencia do Centro. 

c) Realizar anualmente o seguimento e a avaliación do Plan de Convivencia e das 

normas de convivencia do Centro. 

d) Propor actuacións en relación coa convivencia para todos os sectores da 

comunidade educativa, especialmente as relacionadas coa resolución pacífica 

de conflitos. 

 

14.3. A Comisión de Convivencia. (Artigo 6 do Decreto 8/2015 do 8 
de xaneiro). 

A Comisión de Convivencia de cada Centro constituirase no seo do Consello 

Escolar. Terá carácter consultivo e desempeñará as súas funcións por delegación do 

Consello Escolar, para facilitar o cumprimento das competencias que este ten asignadas 

en materia de convivencia escolar e velará pola correcta aplicación do disposto neste 

Decreto, no Plan de Convivencia e nas Normas de Convivencia de cada Centro. 

 

14.4 O Claustro do profesorado. (Artigo 7 do Decreto 8/2015 do 8 
de xaneiro). 

 
 O Claustro, ademais das funcións que lle atribúe o artigo 129 da Lei orgánica 

2/2006, terá as seguintes funcións: 
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a) Realizar propostas para a elaboración do Plan de Convivencia e das normas de 

convivencia do Centro. 

b) Participar na avaliación anual da convivencia no Centro, incidindo especialmente 

no desenvolvemento do Plan de Convivencia. 

c) Propor actuacións de carácter educativo, especialmente as relacionadas coa 

resolución pacífica de conflitos. 

 

14.5. O Equipo Directivo. (Artigo 8 do Decreto 8/2015 do 8 de xaneiro). 
1. Ao Equipo Directivo do Centro correspóndenlle as seguintes funcións: 

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. 

b) Impulsar as actividades previstas no Plan de Convivencia, así como velar pola 

realización destas e polo cumprimento das normas de convivencia. 

2. A Dirección, ademais das funcións que lle atribúe o artigo 132 da Lei orgánica 2/2006, 

terá as seguintes funcións en materia de convivencia: 

a) Garantir as condicións para que exista no Centro un adecuado clima escolar que 

favoreza a aprendizaxe e a participación do alumnado. 

b) Garantir o exercicio da mediación, a imposición de medidas correctoras e o 

desenvolvemento dos procesos e procedementos que se establecen neste 

Decreto. 

c)  Velar polo cumprimento das medidas correctoras por parte do alumnado. 

3. De conformidade co artigo 132.f) da Lei orgánica 2/2006, correspóndelle á Dirección a 

imposición das medidas correctoras, sen prexuízo do establecido no artigo 44 deste 

Decreto, consonte o artigo 26 da Lei 4/2011, do 30 de xuño. 

4. A Xefatura de Estudos correspóndenlle as seguintes funcións, en materia de 

convivencia: 

a) Coordinar e dirixir as actuacións establecidas no Plan de Convivencia e nas 

Normas de Convivencia do Centro. 

b) Velar polo desenvolvemento coordinado e coherente das actuacións establecidas 

no Plan de Convivencia e das actuacións relativas á mellora da convivencia 

reflectidas nos respectivos Plans de Acción Titorial e de Atención á Diversidade do 

Centro. 
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c) Promover o exercicio da mediación que se leve a cabo no Centro. 

d) Organizar a atención educativa do alumnado a que se lle suspendese o dereito de 

asistencia á clase, no marco do disposto nas Normas de Organización e 

Funcionamento do Centro. 

 

14.6. Órganos de Coordinación Docente. (Artigo 9 do Decreto 
8/2015 do 8 de xaneiro). 

1. Os órganos de coordinación docente, no seu ámbito competencial, serán responsables 

de incorporar nas súas actuacións as medidas e os acordos adoptados, de 

conformidade co que estableza o Plan de Convivencia e as Normas de Convivencia do 

Centro. 

2. En todo caso, as medidas e os acordos do número anterior serán recollidos pola 

Comisión de Coordinación Pedagóxica e polo resto dos Órganos de Coordinación 

Docente para incluílos nos documentos institucionais do Centro, concretamente nas 

Concrecións Curriculares de Etapa, para asegurar a coherencia destes co Proxecto 

Educativo do Centro e a Programación Xeral Anual. 

 

14.7. Consello para a Convivencia Escolar da Comunidade 
Autónoma de Galicia. (Artigo 10 do Decreto 8/2015 do 8 de 
xaneiro). 

O Consello para a Convivencia Escolar da Comunidade Autónoma de Galicia créase 

como órgano de carácter consultivo e de apoio a toda a Comunidde Educativa no que fe 

refire á convivencia escolar.  Estará adscrito á Consellería con competencias en materia 

de educación e contará co apoio dos servizos ténicos da Administración Educativa, para 

fomentar a participación dos membros da Comunidade Educativa na mellora da 

convivencia. 

 

15.- ESTRATEXIAS PARA REALIZAR A DIFUSIÓN DO PLAN DE 
CONVIVENCIA. 
 O Plan de Convivencia cobrará sentido cando todos os membros implicados o 

interioricen e o fagan seu. Para que este Plan de Convivencia se converta nun verdadeiro 
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instrumento para a mellora da convivencia debe ser coñecido, valorado e avaliado por 

todos os sectores da Comunidade Educativa. 

 O Consello Escolar, poderá establecer distintos procedementos para a súa 

difusión, garantindo que sexa coñecido por todos os membros da Comunidade Educativa. 

 

 Realizaranse diferentes actuacións: 

Centro: 

 Difusión nos taboleiros de anuncios. 

 Difusión na páxina web do colexio. 

 Difusión por parte da ANPA. 

Familias: 

 Cada curso na reunión inicial do mes de outubro, adicarase un tempo á exposición 

do Plan, facendo especial fincapé nas familias con alumnado de nova 

incorporación. 

 Darase a coñecer a existencia do Plan ás familias que cheguen ao noso Centro 

durante o curso escolar. 

Alumnado: 

 Adicarase unha ou varias sesións de titoría a dar coñecemento do Plan de 

Convivencia, nos aspectos que máis lle afecten. 

 As normas de clase ou dos espazos que lle afecten directamente estarán expostas 

no taboleiro de anuncios da clase. 

 Participarán da realización de trípticos/decálogos que difundan as normas 

consensuadas que mellorarán a convivencia nos distintos espazos do noso Centro: 

aulas, patio, biblioteca, baños, etc. 

Profesorado: 
 A través das distintas estruturas de coordinación docente. 

 Equipos Docentes, Equipos de Nivel, Claustro e Comisión de Convivencia. 

 Sesións do Departamento de Orientación. 

 Sesións da Comisión de Coordinación Pedagóxica. 

 Entregarase unha copia do Plan de Convivencia a cada Titor/a para a súa 

incorporación á Carpeta de Titoría. 

Persoal non docente: 
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 Facilitaráselle un exemplar para o seu coñecemento, análise e posibles aportacións 

ou modificacións. 

A nivel institucional: 

 Darase a coñecer a través da súa incorporación e posterior envío á Inspección 

Educativa da Programación Xeral Anual. 

  

 

16.- PROCESOS DE SEGUIMENTO, AVALIACIÓN E MELLORA 
DO PLAN DE CONVIVENCIA. 

16.1.Seguimento. Informes de convivencia. 
 Será a Xefatura de Estudos quen elabore un informe sobre  a convivencia do 

Centro, informe “Análise da Convivencia no Centro” (anexo IX)  que será presentado á 

Comisión de Convivencia con periodicidade trimestral e que será incluído na Memoria 

Final de Curso. 

 Dito informe recollerá: 

a) O número de partes de incidencias e de sancións distribuído por cursos e grupos. 

b) Actuacións realizadas. 

c) Valoracións e conclusións. 

 A final da curso elaborarase outro informe “Avaliación do Plan de Convivencia” 

(anexo III) que incluirá todo o acontecido no Centro en materia de convivencia, 

facendo valoracións e propostas para o período seguinte. A Comisión de 

Convivencia informará ao Consello Escolar.  

 

16.2. Avaliación  e mellora do Plan de Convivencia: 
 A Comisión de Convivencia realizará no marco da Memoria Final de Curso unha 

avaliación do Plan de Convivencia e servirá para establecer propostas de mellora 
para o vindeiro curso. 

 A comezo de cada curso académico, revisarase o Plan de Convivencia para 

reformular, en base ao análise da aplicación do programado no curso anterior e da 

evolución do estado da convivencia no Centro, os obxectivos a incorporar  ou, no seu 

caso, as propostas de mellora recollidas na memoria do curso anterior. A revisión anual 

do Plan de Convivencia deberá ser aprobada polo Consello Escolar e será incluída no 
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Proxecto Educativo do Centro e remitida á Inspección Educativa  xunto co resto da 

documentación de comezo de curso. 

  

17. A RESPONSABILIDADE DO CENTRO. ASPECTOS 
XURÍDICOS 
 

 17.1. Responsabilidade do centro. 
A responsabilidade patrimonial das administracións públicas vén establecida, co 

máximo rango normativo, polo artigo 106.2 da Constitución Española, recollendo que: 
Os particulares, nos termos establecidos nesta lei terán dereito a ser indemnizados por toda lesión que 

sufran nos seus bens e dereitos, agás nos casos de forza maior, sempre que a lesión sexa consecuencia do 

funcionamento dos servizos públicos.  

A regulación legal desta responsabilidade recóllese na actualidade na Lei 30/92, do 

26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento 

administrativo común, desenvolvida no Real decreto 429/1993, do 26 de marzo, polo que 

se aproba o Regulamento dos procedementos das administracións públicas en materia de 

responsabilidade patrimonial e pola Lei 4/1999 que modifica a Lei 30/92, do 26 de 

novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento 

administrativo común. No artigo 139 da citada LRX-PAC disponse, nas alíneas 1 e 2, o 

seguinte:  
1. Os particulares terán dereito a ser indemnizados polas administracións públicas correspondentes de toda 

lesión que sufran en calquera dos seus bens e dereitos, agás nos casos de forza maior, sempre que a 

lesión sexa consecuencia do funcionamento normal ou anormal dos servizos públicos.  

2. En todo caso, o dano alegado haberá de ser efectivo, avaliable economicamente e individualizado con 

relación a unha persoa ou grupo de persoas. 

Ademais desta responsabilidade patrimonial da administración pública, o Código 

civil refírese á responsabilidade civil en que poden incorrer as persoas ou entidades que 

sexan titulares dun centro docente. De acordo co establecido no artigo 1903 do Código 

civil: 
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As persoas ou entidades que sexan titulares dun centro docente de ensino non superior 

responderán polos danos e prexuízos que lles causen aos seus alumnos menores de 

idade durante os períodos de tempo nos  que estes se atopen baixo control ou vixilancia 

do profesorado do centro, desenvolvendo actividades escolares ou extraescolares e 

complementarias. A responsabilidade de que trata este artigo cesará cando as persoas 

nel mencionadas proben que empregaron toda a dilixencia dun bo pai de familia para 

previr o dano.  

Polo tanto, podería darse o caso de que os representantes legais do alumno ou 

alumna acosado/a lles esixisen a responsabilidade civil aos titulares do centro polos 

danos morais sufridos polo alumno ou alumna menor de idade. Non obstante, a dita 

posibilidade non é ilimitada, senón que cabe eximirse dela naqueles casos en que se 

acredite que se actuou coa dilixencia necesaria para evitar o dano. Nestes casos, é ao 

centro ao que lle corresponde a carga da proba, é dicir, é preciso acreditar que se 

realizaron todas as actuacións necesarias para evitar a situación. 

Cando se detecta un posible caso de acoso escolar, o centro debe responder de 

xeito rápido e coherente ante a agresión. É esencial, polo tanto, unha actuación rápida 

unha vez que se detecten os primeiros signos de acoso, así como a adopción de medidas 

eficaces para deter o dano á vítima, amosar que procura a seguridade integral do seu 

alumnado e exercer a súa autoridade institucional, ao servizo do respecto e a dignidade 

da comunidade educativa.  

É necesario documentar todas as medidas e acordos adoptados, de xeito que, en 

caso de iniciarse un procedemento por responsabilidade civil, poida acreditarse que se 

actuou coa dilixencia debida. É preciso redactar as actas das reunións efectuadas, das 

entrevistas realizadas e recoller a sinatura dos entrevistados, en caso de menores de 

idade en presenza dun adulto do centro, cando se trate das averiguacións previas, e dos 

seus proxenitores cando se trate da tramitación dun expediente.  

Igualmente, para acreditar o comportamento responsable do centro, resulta preciso 

a existencia e aplicación dun Plan de convivencia que estableza un procedemento de 

prevención e detección de acoso, de xeito que sexa posible acreditar non só a aplicación 

de mecanismos rápidos e eficaces paliativos de situacións de acoso, senón tamén a 

realización de accións preventivas. 

Calquera membro da comunidade que teña constancia da existencia dun caso de 

maltrato debe comunicalo. Existe unha responsabilidade do centro e do profesorado de 

xeito individual, en canto garante da seguridade integral dos menores que acolle. 
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Á marxe da responsabilidade civil, o centro considerará o establecido no artigo 30.4 

da Lei 4/2011 no que se sinala que: 

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

Educativa, xunto coas medidas que se adopten para lles poñer fin. No caso de condutas 

de especial gravidade, informarase da situación e das medidas aos servizos sociais do 

correspondente concello, aos servizos especializados do departamento correspondente 

en materia de benestar e, de ser o caso, á Fiscalía de Menores para facilitar as medidas 

que lles corresponda adoptar nos seus respectivos ámbitos competenciais.  

Así mesmo, o artigo 262 da Lei de axuizamento civil prevé que: 

Os que por razón do seu cargo, profesións ou oficios tivesen noticia dalgún delito público, 

estarán obrigados a denuncialo inmediatamente ao Ministerio Fiscal, tribunal competente, 

xuíz de instrución e, no seu defecto, ao funcionario de policía máis próximo.  

Igualmente, o artigo 13 da Lei orgánica 1/1996, de protección xurídica do menor, 

prevé que: 

Toda persoa ou autoridade, e especialmente aqueles que pola súa profesión ou función, 

detecte unha situación de risco ou posible desamparo dun menor comunicaralle á 

autoridade ou aos seus axentes máis próximos, sen prexuízo de prestarlle o auxilio que 

precise. 

Os centros docentes garantirán a confidencialidade dos datos persoais de 

conformidade coa Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de 

carácter persoal, así como calquera outra información que puidese afectar á imaxe, 

dignidade e intimidade persoal de calquera membro da comunidade educativa e da propia 

institución educativa. 

Será procedente, ademais, informar os pais e nais da presunta vítima tanto da 

posible agresión como da posibilidade de efectuar a correspondente denuncia dos feitos 

no organismo competente. 

 

17.2.- Particularidades xurídicas do ciberacoso 
Esta forma de acoso inclúe normalmente accións como o uso de datos persoais, os 

cales, segundo a Constitución española (art. 18.4), non poden ser usados sen o 

consentimento informado do seu titular para uns fins concretos.  

A lei establece sancións significativas para aqueles que, para descubrir os segredos 

ou vulnerar a intimidade doutro sen o seu consentimento, se apoderen dos seus papeis, 

cartas, mensaxes de correo electrónico ou calquera outro documento ou efectos persoais, 
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intercepte as súas telecomunicacións ou utilice artificios técnicos de escoita, transmisión, 

gravación ou reprodución do son ou da imaxe ou de calquera outro sinal de comunicación. 

A utilización de imaxe precisa consentimento do seu titular. Neste sentido a lei é 

notablemente sensible coa utilización de imaxes de menores e persoas consideradas 

incapaces de obrar xuridicamente. 

O ciberacoso pode ser constitutivo dun delito de: 

 Ameazas: atópanse reguladas nos artigos 169 a 171 do Código penal, onde se dispón 

que a comisión deste tipo de delitos require:  

Que exista unha ameaza.  

Que a ameaza consista en causar un mal. 

Que exista unha condición para non causar o dito mal.  

 Coaccións: atópanse reguladas nos artigos 172 e 173 do Código penal, onde se dispón 

que a comisión deste tipo de delitos require: 

Que se obrigue a un terceiro a facer ou deixar de facer algo. 

Que a dita obrigación se leve a cabo mediando violencia (en sentido amplo, física ou 

psíquica). 

 Inxurias: atópanse reguladas nos artigos 206 a 210 do Código penal, onde se dispón que 

a comisión deste tipo de delitos require: 

Que exista unha acción ou expresión.  

Que se lesione a dignidade, a fama ou a propia estimación. 

 Calumnias: atópanse reguladas no artigo 205 do Código penal, onde se dispón que a 

comisión deste tipo de delitos require: 

Que exista a imputación dun delito. 

Que a imputación sexa falsa. 

Que a imputación sexa sobre un feito concreto. 

Que a imputación se realice sobre unha persoa identificada ou identificable. 

 Suplantación de personalidade: a suplantación da personalidade unicamente é delito se 

a conduta encaixa perfectamente no tipificado como tal no artigo 401 do Código penal, é 

dicir, se o que se usurpa é o estado civil doutro, vulnerando a confianza da comunidade 

na correcta identificación das persoas. Se o que se fai é simplemente crear un perfil 

inventado ou con datos falsos, a conduta non encaixaría neste tipo penal e non podería 

ser considerada delito, polo que inventar datos falsos para participar nunha rede social 

non é constitutivo do delito de usurpación do estado civil. 
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 Lesión de privacidade: acceder a unha conta ou perfil doutra persoa é unha conduta que 

de por si pode comportar graves consecuencias xurídicas porque pode estar 

cometéndose un delito de lesión de privacidade, considerado pola normativa como unha 

forma de descubrimento e revelación de segredos. Este delito establécese nos artigos 

197 e seguintes do Código penal. Para acceder á conta ou perfil doutro é probable que se 

tivesen que provocar danos en sistemas informáticos para saltar ou conseguir as claves e 

os contrasinais, estando así ante un delito de danos en “redes, soportes ou sistemas 

informáticos” regulado no punto 2 do artigo 264 do Código penal.  

A regulación penal aplica as seguintes normas en función da idade do suxeito autor do 

delito:  

 Lei orgánica 10/1995, do 23 de novembro, pola que se aproba o Código penal. Esta 

norma é de aplicación a suxeitos maiores de idade e, excepcionalmente, a suxeitos 

menores en idades comprendidas entre os dezaseis e dezaoito anos.  

 Lei orgánica 5/2000, do 12 de xaneiro, reguladora da responsabilidade penal dos menores 

aplicable aos maiores de catorce e menores de dezaoito anos. 

A resposta do dereito penal de menores debe atender á dobre dimensión 

sancionadora e educativa primando, nesta última, o interese superior do menor, polo que 

algunhas condutas tipificadas como delitos poden quedar sen castigo. 

 

       17.3.- TRAMITACIÓN DE RECLAMACIÓNS 
 
Para a tramitación de reclamacións baseadas nunha suposta responsabilidade civl da 

Xunta de Galicia procederase do seguinte xeito: 

 A parte denunciante presentará no Centro Escolar, un informe de reclamacións 

acompañado de facturas, informe médico, citacións, demandas, etc 

 O Centro Escolar cubrirá o modelo normalizado de comunicación ante 

reclamacións “Parte de sinistro de responsabilidade civil/patrimonial da Xunta de 

Galicia” que se adxunta no anexo. 

 A Dirección do Centro remitirá ambos documentos á Xefatura Territorial/Secretaría. 

 

18.- CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDADE E PROTECCIÓN DE 
DATOS 
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A Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, establece na súa disposición 

adicional vixésimo terceira que: 

Os centros docentes poderán recoller os datos persoais do seu alumnado que sexan 

necesarios para o exercicios da súa función educativa. Ditos datos poderán facer 

referencia á orixe e ambiente familiar e social, a características ou condicións persoais, ao 

desenvolvemento e resultados da súa escolarización, así como a aquelas outras 

circunstancias cuxo coñecemento sexa necesario para a educación e orientación dos 

alumnos. 

Os pais ou titores e os propios alumnos deberán colaborar na obtención da información á 

que fai referencia este artigo. A incorporación dun alumno a un centro docente suporá o 

consentimento para o tratamento dos seus datos e, no seu caso, a cesión de datos 

procedentes do centro no que estivera escolarizado con anterioridade, nos termos 

establecidos na lexislación sobre protección de datos. En todo caso, a información á que 

se refire este apartado será a estritamente necesaria para a función docente e 

orientadora, non podendo tratarse con fins diferentes ao educativo sen consentimento 

expreso. 

No tratamento dos datos do alumnado aplicaranse normas técnicas e organizativas que 

garantan a súa seguridade e confidencialidade. O profesorado e o resto do persoal que, 

no exercicio das súas funcións, acceda a datos persoais e familiares ou que afecten á 

honra e intimidade dos menores ou a súas familias quedará suxeito ao deber de sixilo. 

A cesión dos datos, incluídos os de carácter reservado, necesarios para o sistema 

educativo, realizarase preferentemente por vía telemática e estará suxeita á lexislación en 

materia de protección de datos de carácter persoal. No caso da cesión de datos entre 

Comunidades Autónomas ou entre estas e o Estado, as condicións mínimas serán 

acordadas polo Goberno coas Comunidades Autónomas, no seo da Conferencia Sectorial 

de Educación. 

De acordo co establecido no artigo 53 da Lei 7/2007, do 12 de abril, do estatuto 

básico do empregado público, no que respecta aos principios éticos, establécese que os 

funcionarios e funcionarias gardarán secreto das materias clasificadas ou outras cuxa 

difusión estea prohibida legalmente e manterán a debida discreción sobre aqueles 

asuntos que coñezan por razón do seu cargo, sen que poidan facer uso da información 

obtida para beneficio propio ou de terceiros, ou en prexuízo de interese público.  

O artigo 10 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de 

carácter persoal, regula o deber de segredo, establecendo que os responsables do 
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procesado e almacenamento de datos (incluídos aquí os que derivan do proceso de 

corrección), e quen interveña en calquera fase do tratamento de datos de carácter 

persoal, están obrigados ao segredo profesional respecto dos mesmos e ao deber de 

gardalos, obrigacións que subsistirán aínda despois de finalizar a súa relación co titular do 

ficheiro e, no seu caso, co responsable do mesmo. 

Pola propia natureza do proceso, os datos de carácter persoal manexados serán 

estritamente confidenciais, estando obrigados todos os empregados públicos que 

interveñen no proceso ao deber de segredo e sixilo profesional. Así mesmo, as partes 

implicadas, entendendo aquí os menores e os seus representantes legais, así como 

calquera persoa que interveña no proceso a instancia de parte, deberá manter a debida 

confidencialidade sobre os datos persoais que poidan manexarse durante a tramitación, 

garantindo o dereito á intimidade e á honra de todos os intervenientes.  

O artigo 13 do Real decreto 1720/2007, do 21 de decembro, polo que se aproba o 

regulamento de desenvolvemento da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de 

protección de datos de carácter persoal, ao respecto do tratamento de datos de menores 

de idade, establece que en ningún caso poderán recabarse do menor datos que permitan 

obter información sobre os demais membros do grupo familiar, ou sobre as características 

do mesmo, como os datos relativos á actividade profesional dos proxenitores, información 

económica, datos sociolóxicos ou calquera outros, sen o consentimento dos titulares de 

tales datos; o que deberá ser tido en conta nos procesos de averiguación. 

Por todo isto é moi importante que os responsables da tramitación do proceso 

aporten a cada un dos intervenientes o menor número posible de datos persoais sobre o 

resto de implicados que garanta o efectivo exercicio dos dereitos que os asisten, actuando 

como salvagarda dos intereses de todas as partes. 

 

19. TELÉFONOS DE INTERESE: 

 
 Consellería de Benestar. Menores. Liña de axuda á infancia. Teléfono: 116111. A liña 

de axuda á infancia é un servizo para todos os nenos e nenas que nalgún momento se 

sintan maltratados por outra persoa, necesiten axuda ou queiran falar sobre os 

problemas que lles afectan. http://benestar.xunta.es/web/portal/portada-de-infancia. 

 Fiscalía da Comunidade Autónoma de Galicia. 
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 Praza de Galicia, s/n.  15071 A Coruña. Teléfono: 981 182 149/150. Fax: 981 182 

172. 

 Fiscalías de Menores de Galicia: 
 A Coruña: Rúa Monforte s/n. Edificio novos xulgados. 15071 A Coruña. 

Teléfono: 981 185 210/120. Fax: 881 881 145. 

 Lugo: Praza de Avilés, s/n. 27071 Lugo. Teléfono: 982 294 852. Fax: 982 294 858. 

 Ourense: Praza de Concepción Areal, s/n. 32071 Ourense. Teléfono: 988 687 150. 

Fax: 988 687 410 

 Pontevedra: Avda. Fco. Tomás e Valente, s/n 36071 Pontevedra.  

Teléfono: 986 805 363. Fax: 986 805 358 

 Comandancia da Garda Civil. 
 Unidade Orgánica de Policía Xudicial – EMUME (Equipo Muller-Menor).  

Contacto a través do teléfono de emerxencias (062) ou directamente: 

– A Coruña: R/ Médico Devesa Núñez, 3. 15008 A Coruña.  

Teléfono: 981 167 800 Ext.: 270. Fax: 981 167 801 

– Lugo: Praza Bretaña, 2. Lugo. Teléfono: 982 221 311. Ext.: 5156  

– Ourense: R/ Bieito Amado, 17. 32002 Ourense. Teléfono:988 235 353. Ext.: 237 

– Pontevedra: R/ Domingo Fontán, 6. 36005 Poio. Tfno. 986 807 900. Ext.: 287 

 Grupo de Delitos Telemáticos (GDT). Unidade Central Operativa:  
https://www.gdt.guardiacivil.es/webgdt/home_alerta.php 

 Policía Nacional.  
 Oficinas de Denuncias e Atención ao Cidadán en Galicia. Xefatura Superior de Policía 

de Galicia. R/ Médico Devesa Núñez, 4. 15008 A Coruña. Teléfono:981 166 300. Fax: 981 

122 610. 

 Provincia da Coruña: 

– Comisaría Local de Ferrol-Narón. Avda. de Vigo, 165. 15403 Ferrol. Teléfono: 981 

333 800. Fax: 981 370 788. 

– Comisaría Local de Santa Uxía de Ribeira. R/ Miguel Rodríguez Bautista, 24. 

15960 Ribeira. Teléfono:981 870 108. Fax: 981 874 041.  

– Comisaría Local Santiago de Compostela. R/ Rodrigo de Padrón, 3. 15705 

Santiago de Compostela. Teléfono: 981 551 100. Fax: 981 551 185. 

 Provincia de Lugo: 

– Comisaría Provincial de Lugo. R/ Chantada, 1. 27004 Lugo. Teléfono: 982 265 118. 

Fax: 982 201 210. 

https://www.gdt.guardiacivil.es/webgdt/home_alerta.php
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– Comisaría Local de Monforte de Lemos. R/ Miguel de Cervantes, 1. 27400 Monforte 

de Lemos. Teléfono: 982 402 396. Fax: 982 410 453. 

– Comisaría Local de Viveiro. Avda. Ramón Canosa, s/n. 27850 Viveiro. Teléfono: 

982 561 711. Fax: 982 550 253 . 

 Provincia de Ourense: 

– Comisaría Provincial de Ourense. R/ Mestre Vide, 4. 32004 Ourense. Teléfono: 988 

391 771. Fax: 988 221 052 . 

 Provincia de Pontevedra: 

– Comisaría Provincial de Pontevedra. R/ Joaquín Costa, 17-19. 36001 Pontevedra. 

Teléfono:986 868 383. Fax: 986 868 338. 

– Comisaría de Distrito Vigo-Redondela. R/ López de Mora, 39. 36211 Vigo. 

Teléfono: 986 820 200. Fax: 986 235 441. 

– Comisaría Local de Marín. R/ Lameira, 27, baixo. 36900 Marín. Teléfono: 986 839 

555. Fax: 986 839 575. 

– Comisaría Local de Vilagarcía de Arousa. Avda. da Mariña, 9. 36600 Vilagarcía de 

Arousa. Teléfono: 986 565 386. Fax: 986 500 237. 

 Corpo Nacional de Policía. Policía Xudicial: Brigada de Investigación 
Tecnolóxica:  

 http://www.policia.es/org_central/judicial/udef/bit_alertas.html 

 Corpo Nacional de Policía. Oficina virtual de denuncias: 
https://denuncias.policia.es/OVD/ 

 Unidades da Policía Autonómica: 
– Santiago de Compostela: R/ Roma 25-27. 15703 Santiago de Compostela. 

Teléfono: 981 546 474 

– A Coruña: Ronda de Nelle, 24. 15005 A Coruña. Teléfono: 981 153 410. 

– Lugo: Ronda Fingoi, esq. avda. Madrid. 27001 Lugo. Teléfono: 982 252 611. 

– Ourense: R/ Clara Campoamor, 9-17. 32002 Ourense. Teléfono: 988 241 200. 

– Pontevedra: R/ San José 4-6. 36001 Pontevedra. Teléfono: 986 843 432. 

– Vigo: R/ Pateira, 7. 36214 Vigo. Teléfono: 986 266 158. 
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20.- DOCUMENTOS ANEXOS 
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CEP PLURILINGÜE IGREXA-VALADARES 
Camiño Caseiro, s/n  

36314 Vigo  (Pontevedra) 
Teléfono: 986467019   FAX: 986 467868 

E-mail: ceip.igrexa.valadares@edu.xunta.es 
 

http://www.edu.xunta.es/centros/cepigrexavaladares/ 

 

ANEXO I 

 

Informe do profesorado sobre condutas contrarias ás normas de 
convivencia no Centro. 

 
 

Pola presente lle comunico que o alumno/a: ____________________de_______curso,  

grupo _____, mantén unha conduta disruptiva que impide o normal desenvolvemento das 

clases. 

 

DESCRIPCIÓN DA CONDUTA: 
 
 

 
 

 
 

MEDIDAS ADOPTADAS: 
 

 
  
 
   En Valadares, a ___ de ________ de 20__ 
    
   

     
 Asdo:  
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CEP PLURILINGÜE IGREXA-VALADARES 
Camiño Caseiro, s/n  

36314 Vigo  (Pontevedra) 
Teléfono: 986467019   FAX: 986 467868 

E-mail: ceip.igrexa.valadares@edu.xunta.es 
 

http://www.edu.xunta.es/centros/cepigrexavaladares/ 
 

     ANEXO II 
 

Informe da Comunidade Educativa sobre comunicación de: 
 
Condutas contrarias ás 
NOFC 
 
 

Condutas gravemente 
contrarias ás NOFC 

Incidencia 

 
 
 
 
 
Alumno/Profesor-a/Familia: 
 
 
Asunto: 
 
 
Data: 
 
 

Asdo: 
 
 

(O responsable da denuncia) 
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CEP PLURILINGÜE IGREXA-VALADARES 
Camiño Caseiro, s/n  

36314 Vigo  (Pontevedra) 
Teléfono: 986467019   FAX: 986 467868 

E-mail: ceip.igrexa.valadares@edu.xunta.es 
 

http://www.edu.xunta.es/centros/cepigrexavaladares/ 
 

Informe de Resolución ante a denuncia presentada 

 
MEDIDAS ADOPTADAS: 

 
 

 
 
 

VERIFICACIÓN DA INFORMACIÓN: 
 
 
 
 
 
ACTUACIÓNS: 
 
 
 
 
 
COMUNICACIÓN: 
 
DATA: 

 
 

Asdo: 
 
 
 

A Dirección do Centro 
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CEP PLURILINGÜE IGREXA-VALADARES 
Camiño Caseiro, s/n 

36314 Vigo  (Pontevedra) 
Teléfono: 986467019   FAX: 986 467868 

E-mail: ceip.igrexa.valadares@edu.xunta.es 
 

http://www.edu.xunta.es/centros/cepigrexavaladares/ 
 (ANEXO III) 

 

ENQUISA ÁS FAMILIAS 
1.-¿Coida Vostede, como pai ou 

nai  que se producen conflictos 

de convivencia escolar neste 

centro? 

Ningún Algún Moitos Non sei 

2.-¿De que tipo son os maís 

frecuentes? 

Verbais Físicos Non sei 

3.-Diante destes conflictos 

¿cómo cree Vostede que se 

solucionan no centro? 

Moi ben Ben Regular Mal Non 

sei 

 

4.-¿Cómo cree Vostede que é a 

relación familia-colexio? 

Moi boa Boa Regular Mala Non 

sei 

5.-Se algunha vez Vostede tivo 

algún conflicto no colexio ¿como 

cree que se lle solucionou? 

Moi ben Ben Regular Mal Non 

sei 

 

6.-¿Foi o seu fillo/a obxecto 

dalgún tipo de agresión ou 

violencia no centro? 

Nunca Algunha 

vez 

 

Non sei 

 

7.-Se Vostede  quere facer algunha  suxerencia para mellorar a convivencia e a 

disciplina no centro, prégolle o faga nes cadro. 

Marcade cun X a resposta que vos parece máis axeitada 
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Camiño Caseiro, s/n  

36314 Vigo  (Pontevedra) 
Teléfono: 986467019   FAX: 986 467868 

E-mail: ceip.igrexa.valadares@edu.xunta.es 

http://www.edu.xunta.es/centros/cepigrexava

ladares 
  

 
(ANEXO IV) 

 
AVALIACIÓN DO PLAN DE CONVIVENCIA 

 
ACTUACIÓN RESPONSABLE PRAZO RECURSO GRAO DE 

CONSECUCIÓN 

OBSERVACIÓNS 

 

1 2 3 

 

 

 

      Data  

 

 

 

      Data  

 

 

 

      Data  

 

 

 

      Data  

 

 

 

      Data  

CLAVE: 1-Rematado; 2-En proceso; 3-En inicio 
ACTUACIÓN RESPONSABLE/S PRAZO RECURSOS 

Para avaliar o Plan de convivencia tómanse como referente as actuacións 

marcadas. Cada unha delas debe ter persoas responsables (individualmente, equipos, 

grupo formado para este fin…) e uns prazos para facelo. No apartado de recursos 

sinalamos todo o que nos pode ser útil (documentos, rexistros, informes, medios 

materiais, recursos humanos...) propios ou alleos ao noso alcance. Rematados os prazos 

analízase o grao de consecución. 

 
GRAO DE 
CONSECUCIÓN OBSERVACIÓNS 
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(ANEXOS V) 
 

CUESTIONARIO DE CONVIVENCIA ESCOLAR NO CENTRO 
 

(PARA CUBRIR POLO PROFESORADO) 

 
Cuestionario para comparar distintas visións e articular medidas  de mellora da 

convivencia. 

Ademais, farase unha análise cualitativa dos partes de faltas das distintas 

clases así como dos expedientes sancionadores a alumnos. 

 

1. Cales dos seguintes conflitos se teñen producido con máis frecuencia no centro 
nos últimos anos? 

1 ( nada), 2 (moi pouco), 3 (pouco), 4 (algo), 5 (bastante), 6 (moito), 7 ( moitísimo  ou a que máis) 

- 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 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 

- Vandalismo ou deterioro grave nas cousas 1   2   3   4   5   6   7 

- Roubos 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 

 
 

mailto:ceip.igrexa.valadares@edu.xunta.es


Plan de Convivencia                                                        CEP Plurilingüe Igrexa Valadares 

199 

 

2. Na súa opinión, cales das seguintes iniciativas serían útiles para mellorar a 
convivencia no noso centro?: 

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 
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(ANEXOS VI) 
 

RECOLLIDA INICIAL DE INFORMACIÓN SOBRE POSIBLE CASO DE ACOSO 
ESCOLAR 

CENTRO:  
ENDEREZO:  
TELÉFONO:  
CORREO ELECTRÓNICO  

 
ORIXE DA INFORMACIÓN:                                        
(marcar cun x)      
Profesor/a do grupo  

Outro/a profesor/a  

Titor/a  

Orientador/a  

Persoal non docente  

Agredido/a  

Observador/a  

Familia da persoa 

agredida 

 

Outro pai ou nai  

Servizos médicos  

Asistencia social  

Outros 

(_______________) 

 

 
PERSOA ACOSADA: 

NOME:  

CURSO:  

GRUPO:  
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O: FEITOS OCORRIDOS:MEDIDAS 
EN CURSO 

DESCRIPCIÓN DO FEITO MEDIDAS ADOPTADAS 
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(ANEXOS VII) 
GUÍA DE OBSERVACIÓN ESCOLAR PARA IDENTIFICAR UN POSIBLE CASO 

DE ACOSO ESCOLAR (Para cubrir polo profesorado e familia) 
ALUMNO/A  
GRUPO  

CONDUCTA SEMPRE ÁS VECES 

R 
E 
L 
A 
C 
I 
Ó 
N 
S 
 
 
S 
O 

C 
I 
A 
I 
S 

Cambios nos tempos de chegada e saída da escola    

Cambios nos itinerarios de ida e volta ao centro    
Cambios na súas relacións persoais (compañeiros/as non habituais) 

no centro  
  

Cambios na súas relacións persoais (compañeiros/as non habituais) fóra do 

centro  
  

Busca acompañarse de persoas adultas    

Busca da soidade no centro    

Busca da soidade fóra do centro    
Abandono de actividades que antes lle interesaban sen razón 

aparente  
  

Descoida o seu aspecto físico    
 
 
 
E 
S 
T 
A 
D 
O 
S 
 
D 
E 
 
Á 

Estado de ansiedade    

Preocupación    

Pechamento sobre si mesmo/a    

Desconfianza    

Desinterese    

Tendencia á tristeza e a chorar facilmente    

Nerviosismo repentino    

Dificultades de comunicación nas tarefas    

Dificultades de comunicación nas relacións co grupo    

Cambios de humor    
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N 
I 
M 
O 

Molestias físicas (vómitos, dores...)    

Diminución da autonomía persoal    

Inseguridade, desconfianza en si mesmo/a    

Negativa a falar sobre a situación    

Actuacións agresivas    
A 
C 
T 
I 
T 
U 
D 
E 
S 
 
N 
A 
T 
A 
R 
E 
F 
A 
 
E 
S 
C 
O 
L 
A 
R 

Dificultades de concentración nas tarefas    

Actitude negativa ante as tarefas    

Diminución da calidade dos seus traballos    

Actitude pasiva xeral (tenta pasar sempre desapercibido/a)    

Actitude pasiva ante situacións violentas nas que non está implicado/a    

Prefire traballar só/soa    

Baixa no seu rendemento escolar    

Diminución da autoestima    

Puxéronlle alcumes que non lle gustan    

En actividades de grupo non é elixido/a    

Desaparécenlle pertenzas escolares ou persoais    

Actitude pasiva    

Fai actividades ou tarefas que non lle corresponden    

Non se presta para participar en actividades voluntarias    

Desinterese en actividades a realizar fóra do horario habitual    
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(ANEXOS VIII) 
 

MODELO DE INFORME DE ACOSO ESCOLAR 
(CONFIDENCIAL) 

 
1º) DATOS DO CENTRO: 

CENTRO  
ENDEREZO  
TELÉFONO  
CORREO ELECTRÓNICO  
TITORÍA  

 
DATOS DOS/AS IMPLICADOS/AS 
a) Presunta vítima:  

NOME E APELIDOS  

CURSO  

GRUPO  

b) Presuntos/as acosadores/as:  

NOMES A PELIDOS  

CURSOS  

GRUPOS  

c) Testemuñas:  

ALUMNOS/AS 

(especificar nomes e 

cursos) 
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PROFESORES/AS  

PERSOAL NON DOCENTE  

OUTRAS PERSOAS 

 
 

 
 

2º) DATOS SOBRE OS SUCESOS OCORRIDOS 
1) Lugar, datas e frecuencia 

LUGAR DATAS REPETIDAMENTE (SI/NON) 

Clase de grupo   

Outra clase (informática, 
música...) 

  

Patio   

Baños   

Ximnasio/vestiarios   

Pasillos   

Comedor   

Autobús   

Acceso ó centro   

Fóra do centro   

Outros (___________)   

 
2)Tipoloxía de acoso 
TIPO ACCIÓN REPETICIÓN 

1 2 3 4 
 
 
 
V 
E 
R 
B 
A 
L 

Alcumes     
Insultos     
Provocacións     
Desprestixio     
Ridiculización Pública     
Linguaxe verbal despectivo     
Comentarios sexistas ou xenófobos     
Outros (______________)     
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F 
Í 
S 
I 
C 
O 

Incomodar     
Agocharlle as cousas     
Intimidación     
Agresións leves     
Golpes illados     
Tundas     
Extorsión     
Outros (________________)     

 
 TIPO ACCIÓN REPETICIÓN 

1 2 3 4 

 
 
S 
O 
C 
I 
A 
L 

Non dirixirlle a palabra     

Buscar o seu aillamento do grupo     

Difundir infomacións falsas     

Humillacións     

Ridiculización (dos gustos,opinións, aspecto...)     

Comentarios negativos sobre a súa etnia, sexo, relixión...     

Outros (______________)     

M   T 
E    É 
D   C 
I     N 
O   I 
S   C 
     O 
     S 

Mensaxes de móbil ofensivos     

E-mails ofensivos ou amenazantes     

Utilización da súa imaxe sen autorización.     

Utilización da súa imaxe para ridiculizalo     

Outros (________________)     

M 
A 

Esconder obxetos     

T 
E 

Sustraer obxetos     

R 
I 

Romper ou deteriorar pertenencias     

A 
L 

Outros (__________________)     

TIPO ACCIÓN REPETICIÓN 

1 2 3 4 

O 
U 
T 
R 
O 
S 

     

     

     

     

     

OBSERVACIÓNS: (información  que se coide relevante) 
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c)Consecuencias da intimidación ao alumno/a: 

TIPO DATAS 

Absentismo escolar  
Disminución do 
rendemento académico 

 

Repercusións emocionais  
Repercusións físicas  
Outros (_________)  

 
d)Resumo das reunións celebradas, especificando asistentes e data  das 
mesmas. 

DATA ASISTENTES 

  
  
  

 
e) Conclusións. 

 
 
  
 
 
 

                               En Valadares, _____ de ________________ de 20___ 

 

 

 

 

 

Vº E Pce.                                                                                                      O/A  RESPONSABLE DO  INFORME 
A DIRECCIÓN                     
 
Fdo:                                                                                       

 
 
 

  

 
 
 
 



Plan de Convivencia                                                        CEP Plurilingüe Igrexa Valadares 

208 

 

 

 

 
 

 

CEP PLURILINGÜE IGREXA-VALADARES 
Camiño Caseiro, s/n  

36314 Vigo  (Pontevedra) 
Teléfono: 986467019   FAX: 986 467868 

E-mail: ceip.igrexa.valadares@edu.xunta.es 

http://www.edu.xunta.es/centros/cepigrexava

ladares 
  

(ANEXO IX) 
 

INFORME DA ANALISE DA CONVIVENCIA NO CENTRO 
 

De acordo co contemplado no PLAN DE CONVIVENCIA DO CENTRO, aprobado no 

Consello Escolar de _____________ , o Xefe/a de Estudios do Colexio presenta o 

seguinte informe: 

 

Nº de 
conflictos 

Nº de 
alumnos 

afectados 

Actuación Responsable Grao de 
superación 

1 2 3 

0 

 

0 0 0 - - - 

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 Do que informo o Consello Escolar: 

      Valadares , a ___ de ______ de 20__ 

 

 

       O/A XEFE/A DE ESTUDOS 

        

                                                                        Asdo:      
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(ANEXO X) 
MODELO DE COMPROMISO 

(ANEXO VIII) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     En Valadares, a ___ de ___________ de 20___ 

O Titor/a                                                    A familia 

 

Asdo: __________________________    Asdo: __________________________ 

VºPº Xefe/a de Estudos / Director/a 

            Asdo: ____________________ 

D./Dª _____________________________________________________________________________ 
pai/nai/titor de______________________________________________________________________ 
alumno/a deste Centro, escolarizado no curso, _________, grupo ______ e, 
D./Dª _____________________________________________________________________________ 
Titor/a do alumno/a no Centro, comprométense a:  

COMPROMISOS QUE ADQUIRE A FAMILIA  (SINALAR O QUE CORRESPONDA) 
o Asistencia diaria e puntual do/a alumno/a ao Centro 
o Asistencia ao Centro correctamente aseado e cas horas de descanso suficientes. 
o Asistencia ao Centro cos materiais necesarios para traballar na clase. 
o Colaboración para a realizacións das tarefas propostas para casa: revisión de 

axendas e/ou cadernos. 
o Colaboración co Centro para modificar a conduta e no seguemento dos cambios 

que se produzan. 
o Entrevista semanal/quincenal/mensual co Titor/a ou Departamento de Orientación. 
o Reter no domicilio ao neno/a con febre ou outra enfermidade. 
o Actualizar os datos persoais para contactar en caso de necesidade ou para 

aclarar calquera circunstancia  anómala que dificulte ou impida o 
desenvolvemento da clase. 

o Outros: …………………………………………………………………………… 

COMPROMISOS QUE ADQUIRE O CENTRO   (SINALAR O QUE CORRESPONDA) 
o Control diario do alumno/a e a informar inmediatamente á familia. 
o Seguementos dos cambios que se produzan e a informar á familia. 
o Aplicación de medidas preventivas para mellorar a súa actitude. 
o Entrevista coa familia coa periodicidade establecida. 
o Constatar no diario de aula as tarefas extraescolares para evitar co resto do 

profesorado unha sobrecarga de traballo. 
o Outros: 

………………………………………………………………………………………………. 
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(ANEXO XI) 
CONTROL E AVALIACIÓN DO COMPROMISO 

FICHA PARA O CENTRO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS DO ALUMNO/A 
Nome e apelidos:_____________________________________________________________ 
 
Curso e grupo: _________________________________ Idade: ________________________ 
 
Antecedentes de conduta: ______________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 

DATOS RELEVANTES SOBRE A FAMILIA: 
 

 

 

PERSOA QUE PROPÓN O COMPROMISO: 

- A familia: 

 

- O titor/a: 

MOTIVO POLO QUE SE PROPÓN O COMPROMISO: 

 

 

 

 

OBXECTIVOS E MEDIDAS DO COMPROMISO: 
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DATOS SOBRE AVALIACIÓN SI NON 

Asiste con regularidade e puntualidade:   

Trae os materiais para traballar   

Realiza as actividades da clase.   

Amosa unha actitude respetuosa.   

Amosa unha actitude reflexiva e de cooperación   

Respecta os compromisos.   

 

Outros  datos de interese: 

 

 

 

Valoración global: 

 

 

 

  

 

O Titor/a                                                         A familia: 

 

Asdo.: _______________________         Asdo: _______________________ 

 

 

 

 

DURACIÓN DO COMPROMISO: 

 

___________________________________________________________________________ 

PERIODICIDADE DA INFORMACIÓN Á FAMILIA: 

 

___________________________________________________________________________ 

DATAS DE REVISIÓN E AVALIACIÓN: 

 

___________________________________________________________________________ 

ACTUACIÓNS EN CASO DE INCUMPRIMENTO 

a) Incumprimento por parte da familia. 

b) Incumprimento  por parte do titor 

c) Falta de resultado das medidas adoptadas 

 

Unha vez subscrito o compromiso,  o Titor/a informará ao Equipo Docente e a Xefatura de Estudos 
quen informará á Comisión de Convivencia. 



Plan de Convivencia                                                        CEP Plurilingüe Igrexa Valadares 

212 

 

 

 

 
 

 

CEP PLURILINGÜE IGREXA-VALADARES 
Camiño Caseiro, s/n  

36314 Vigo  (Pontevedra) 
Teléfono: 986467019   FAX: 986 467868 

E-mail: ceip.igrexa.valadares@edu.xunta.es 

http://www.edu.xunta.es/centros/cepigrexava

ladares 
  

 

(ANEXO XII) 

FICHA DE SEGUEMENTO-REVISIÓN DO COMPROMISO 

FICHA PARA O CENTRO 
 

ANÁLISE DAS CAUSAS POLAS QUE NON SE PUIDERAN CUMPRIR 

DETERMINADOS OBXECTIVOS: 

 

 

 

 

OBSERVACIÓNS DAS ENTREVISTAS CO ALUMNO/A: 

 

 

 

 

OBSERVACIÓNS DAS ENTREVISTAS COAS FAMILIAS: 

 

 

 

 

MODIFICACIÓN DO COMPROMISO: 

 

 

 

 

RENOVACIÓN DO COMPROMISO: 
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SUSCRICIÓN DUN NOVO COMPROMISO: 

 

 

 

 

 

O titor/a                                                        A familia 

 

Asdo.: ______________________               Asdo.: _______________________ 

 

 

Vº e Pce. A Dirección/Xefatura de Estudios 

 

Asdo.: ______________________________ 
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(ANEXO XIII) 
SOLICITUDE DE PERMISO PARA A UTILIZACIÓN DAS INSTALACIÓNS ESCOLARES 
 D/Dna.__________________________________ con D.N.I.nº________________, 

en respresentación de ________________________. 

S O L I C I T A: 

 O uso de_______________________________________________ (especificar 

que instalación precisa) para a actividade de ___________________________________ 

nas seguintes condicións: 

Días de utilización_______________________________________________________ 

Horario _______________________________________________________________ 

Persoa Responsable_____________________________________________________ 

Teléfono de contacto _________________ 

 En todo caso dou por coñecidas e aceptadas as normas que ten aprobadas o 

CONSELLO ESCOLAR do centro  así como que deberei contar cos correspondentes 

permisos da Delegación de Educación e do Concello. 

 A actividade prevista  desenrolarase entre as seguintes datas:  

 Desde o                                                  ata o_____________________________                                                            

  Valadares a ___________de ___________________de  

    O RESPONSABLE DA ACTIVIDADE 
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(ANEXO XIV) 

CONCESIÓN DE PERMISO 
 

O CONSELLO ESCOLAR  do CEP PLURILINGÜE IGREXA-
VALADARES (Vigo), en reunión celebrada o día ____ de _______ de 20__, 

 ACORDOU conceder autorización provisional de uso das pistas,  para 

a realización da seguinte  actividade:   
Nome  Actividade Persoa 

responsable 
Patio 

solicitado 
Días Horas 

 

 

 

 

     

 

Este permiso queda sometido ao cumprimento das normas aprobadas por 

este Consello e que, na solicitude presentada, declara coñecer e aceptar. 

 

Valadares,  ___de  ________  de 20__ 

 

        Vº e Pce                                              Polo Consello Escolar: 

A  DIRECTORA                                           A SECRETARIA 

 

 

                   
Asdo: Mª Cristina Rodríguez Abalde                     Asdo: Mª del Carmen Vázquez Gómez 
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(ANEXO XV) 

 

CONVOCATORIA DE REUNIÓN DO TITOR/A DO ALUMNO/A ABSENTISTA EN 
RELACIÓN ÁS FALTAS DE ASISTENCIA 

 
Dº ........................................................................................................................  e,  

 

Dª ............................................................................................................................. 

 

Como profesor/a titor/a do alumno/a ........................................................................., 

á vista do número de faltas de asistencia a clase que presenta a referida alumna ou 

alumno, convócoos a unha reunión para: 

 

1.- Analizar a situación que se está a producir polas citadas faltas de asistencia a clase. 

2. Buscar unha solución a esa situación e evitar, de ser o caso, que se abra o expediente 

de absentismo. 

 

A reunión terá lugar nas dependencias do Centro Educativo, o día .............. de 

.................., de .................. ás  .................. horas. 

 

Valadares,  ............  de ........................................ de  20 ....... 

 

O/A profesor/a titor/a,                                               Vº e prace, 

                                                                                                O/A Director/a, 

 

 

Asdo........................................................             Asdo: .................................................. 
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(ANEXO XVI) 
 
ACTA DA REUNIÓN ENTRE O PROFESOR/A TITOR/A DE 
....................................................................... E O SEU PAI/NAI OU TITOR/A LEGAL.    
Lugar: ...................................................................................................................(nome do 

Centro e espazo onde se celebra). 
Data: ........................  de  .............................  de .............. 
Hora de comezo: .................................. 

Hora de remate: ................................... 

PERSOAS ASISTENTES: 
(Indicar nome e apelidos e a relación co alumno/a). 

Dº/Dª ..................................................................................................................... 

Dº/Dª ..................................................................................................................... 

De ser o caso: 

     Non comparecencia da persoa ou persoas convocadas polo profesorado titor/a. 
ORDE DO DÍA: 

1. Analizar a situación que se está a producir polas citadas faltas de asistencia a clase. 

2. Buscar unha solución a esa situación e evitar, de ser o caso, que se abra o expediente 

de absentismo. 
DELIBERACIÓNS: 
 
 
ACORDOS: 
 
 

Sen máis asuntos que tratar, remata a sesión e redáctase esta acta. 
 

O/A profesor/a titor/a, 

 

Asdo ............................................. 
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(ANEXO XVII) 
INICIO DO EXPEDIENTE DE ABSENTISMO 

Dº/Dª …………………………………………………………………………. profesor/a titor/a 

do/a alumno/a  ………………………………………………………………….: 

 

INFORMO: 
1.- Que no mes de ………………………… de ……………………… o alumno/a 

…………………………………………………………………………… acumulou un número de 

faltas de asistencia a clase sen xustificar superior ao dez por cento (10%) do horario 

lectivo dese mes. 

2.- Que con anterioridade á superación dese dez por cento (10%) do horario lectivo do 

mes  ………………… de ………, e á vista das reiteradas faltas de asistencia a clase que 

presentaba o alumno/a indicado, este/a profesor/a titor/a convocou ao pai e á nai (de ser 

outros indicalo) ……………………. do alumno/a a unha reunión, que se celebrou o día 

……….. de ……………..…..de ……..(Achéganse copias da convocatoria e da acta desa 

reunión). 

Logo do informado, e segundo se establece no protocolo de absentismo, 

 

PROPOÑO: 
Iniciar un expediente de absentismo  ao alumno/a ……………………………………,  

informando deste feito á Xefatura de Estudos e dando continuidade ás actuacións 

previstas no protocolo de absentismo. 

 

Valadares, ………….. de …………………………….. de 20…….. 

 

          O/A profesor/a titor/a                                                       Vº e prace, 

                                                                   O/A director/a, 

 

Asdo:……………………………                            Asdo: …………………………….
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(ANEXO XVIII) 
 

Srs:………………………………………………………………………. 

 

 

Diríxome a vostede como titor/aa do seu fillo/a…………………………………………………… 

de ……….…, para citalos a unha entrevista que terá lugar o próximo ……………………,  día 

…………, ás    ………… no Colexio.  

 

   Aproveito a ocasión para saudalos. 

 

 

Valadares a……… de …………………….    de 20..... 

 

O/A TITORA 

 

 

 

NOTA: Se non poden asistir este día ou a esta hora,  prégolle o comuniquen e informen de 

cal sería a mellor data e hora para realizala 
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ESTRATEXIA GALEGA DA CONVIVENCIA ESCOLAR 

2015 - 2020 

  

PROTOCOLO XERAL 

 

ACOSO E CIBERACOSO ESCOLAR 

 



 

 

Anexo 1(dentro de (ANEXO XIX) 

 
Comunicación sobre unha posible situación de acoso escolar 

Datos do centro educativo 

Nome do centro 

 

Código do 

centro 

 

Persoa que comunica a situación de posible acoso escolar 

profesora do grupo 

  

 

alumnos 

 

 

agredido/a 

(especificar): 

orientador  

 

 

observadora/espectadora 

externa 

Vía de coñecemento e comunicación da situación 

Observación directa Titoría de pais/nais (PAT) 

Caixa de suxestións do 

centro 

A través dun medio telemático (especificar):  

Reunión de titores de 

nivel/ciclo (PAT) 

 

Titoría de alumnado (PAT) 

Posible vítima 

Nome e apelidos (ou iniciais destes) 

 

Curso e grupo 

 

Sexo 

  

Home 



 

 

Posible agresor/a 

Nome e apelidos (ou iniciais destes) 

 

Curso e grupo 

 

Sexo 

  

Home 

Breve descrición dos feitos (debe concretarse o máximo posible o lugar e a data en que 

tiveron lugar) 

1.º 

 

 

2.º 

 

 

3.º 

 

 

.....................................,  ......... de ........................... de ............... 

Sinatura 1 (persoa que comunica a situación*) 

 

 

Sinatura 2   (persoa receptora da demanda) 

* No caso de que a persoa que comunica a situación non poida ser identificada, figurará a sinatura 

da persoa responsable da dirección do centro, como persoa que rexistra a situación. 



 

 

Anexo 2(dentro de (ANEXO XIX) 
 

Nomeamento da persoa responsable da atención e apoio á 
presunta vítima 
O responsable da atención e apoio á presunta vítima será, preferentemente, unha persoa 

con formación e sensibilidade coa temática e, sobre todo, que sexa de confianza para a 

vítima. Pode ser o orientador ou orientadora do centro, un profesor ou unha profesora 

membro da comisión de convivencia, un membro do equipo directivo ou calquera outro 

profesor ou profesora próximo. 

 

Estimado/a señor/a D/Dª ... (nome e apelidos do docente): 

 

Como profesor/a que é do ... (nome do centro), diríxome a vostede co obxecto de lle 

comunicar que, logo da recepción dunha denuncia por posible acoso escolar sufrido polo/a 

alumno/a ... (nome do/a alumno/a), por parte da dirección do centro decidiuse que sexa 

vostede a persoa que, conforme o protocolo establecido ao respecto, se faga responsable 

de acompañar a posible vítima e de lle servir de axuda durante todo o proceso do citado 

protocolo e, de ser o caso, no transcurso da tramitación do expediente que poida derivar da 

investigación dos feitos denunciados. 

Neste sentido, dáselle traslado da denuncia e do alumnado implicado para que, con carácter 

inmediato e conforme o protocolo de actuación establecido, inicie os primeiros contactos de 

acompañamento e axuda ao/á alumno/a mencionado/a. Da información que poida obter 

deste acompañamento e que se considere relevante para o esclarecemento dos feitos, 

manterá informada a persoa responsable da tramitación e/ou a persoa que ocupa a dirección 

do centro. 

Igualmente, queda convocado/a á reunión que se manterá o próximo día ... (día/mes/ano), 

ás ... (horas), no ... (lugar) deste centro, co obxecto de ofrecerlle a información oportuna 

sobre a situación. 
.....................................,  ......... de ........................... de ............... 

Sinatura 

 

 

 

 

(o/a director/a) 

Recibín 

 

 

 

 

(sinatura da persoa nomeada) 

 



 

 

Anexo 3(dentro de (ANEXO XIX) 

 

Primeira comunicación á familia da presunta vítima 
 

Estimado/a señor/a D/Dª ... (nome e apelidos do pai, nai ou persoa titora legal do alumno ou 

alumna): 

 

Como persoa responsable da dirección do ... (nome do centro), diríxome a vostede co 

obxecto de lle comunicar que recibimos unha denuncia dunha posible situación de acoso 

escolar que está a ser sufrida polo/a seu/súa fillo/a ... (nome do/a alumno/a), segundo a 

información recibida nesta dirección ... (facer mención expresa da comunicación de posible 

acoso, do medio empregado e da data en que se efectuou), e de convocalo a unha reunión 

urxente que se vai desenvolver o próximo día ... (día/mes/ano), ás ... (horas), no ... (lugar) 

deste centro, coa finalidade de informalo/a dos feitos acontecidos, das actuacións e medidas 

de urxencia adoptadas polo centro para a protección do/a seu/súa fillo/a e do protocolo que 

se vai seguir para esclarecer os feitos ata a súa conclusión.  

As medidas provisionais para a súa protección, adoptadas ante a posible gravidade das 

condutas consisten en: ...  

 1.  

 2.  

 ... 

 

Coa finalidade de recompilar toda a información posible que contribúa ao adecuado 

desenvolvemento do protocolo, proximamente solicitarase a súa colaboración e será 

convocado/a a unha nova entrevista.  

Así mesmo, será informado/a puntualmente das actuacións que se desenvolvan e que 

poidan afectarlle ao/á seu/súa fillo/a. 
.....................................,  ......... de ........................... de ............... 

Sinatura 

 

 

 

 

(o/a  director/a) 

Recibín e fun informado/a 

 

 

 

 

(sinatura/s do/s representante/s legais do/a alumno/a ) 

 



 

 

Anexo 4(dentro de (ANEXO XIX) 

 

Primeira comunicación á familia da/s persoa/s presunta/s 
agresora/s 
 

Estimado/a señor/a D/Dª ... (nome e apelidos do pai, nai ou persoa titora legal do alumno ou 

alumna): 

 

Como persoa responsable da dirección do ... (nome do centro), diríxome a vostede co 

obxecto de lle comunicar que recibimos unha denuncia dunha posible situación de acoso 

escolar na que aparece implicado/a o/a seu/súa fillo/a ... (nome do/a alumno/a), segundo a 

información recibida nesta dirección ... (facer mención expresa da comunicación de posible 

acoso, do medio empregado e da data en que se efectuou), e de convocalo a unha reunión 

urxente que se vai desenvolver o próximo día ... (día/mes/ano), ás ... (horas), no ... (lugar) 

deste centro, coa finalidade de informalo/a dos feitos acontecidos, das actuacións e medidas 

de urxencia adoptadas polo centro e do protocolo que se vai seguir para esclarecer os feitos 

ata a súa conclusión.  

As medidas provisionais, adoptadas ante a aparente gravidade das condutas, consisten en: 

 1.  

 2.  

 ... 

 

Coa finalidade de recompilar toda a información posible que contribúa ao adecuado 

desenvolvemento do protocolo, proximamente solicitarase a súa colaboración e será 

convocado/a a unha entrevista.  

Así mesmo, será informado/a puntualmente das actuacións que se desenvolvan e que 

poidan afectarlle ao/á seu/súa fillo/a. 
.....................................,  ......... de ........................... de ............... 

Sinatura 

 

 

 

 

(o/a  director/a) 

Recibín e fun informado/a 

 

 

 

 

(sinatura/s do/s representante/s legais do/a alumno/a ) 

 



 

 

Anexo 5(dentro de (ANEXO XIX) 

 

Nomeamento da persoa responsable das averiguacións previas 
O responsable das averiguacións previas será, preferentemente, unha persoa con formación e sensibilidade 

coa temática. Pode ser o orientador ou a orientadora do centro, un profesor o unha profesora membro da 

comisión de convivencia, un membro do equipo directivo ou calquera outro profesor ou profesora. 

 

Estimado/a señor/a D/Dª ... (nome e apelidos do docente): 

 

Como profesor/a que é do ... (nome do centro), diríxome a vostede co obxecto de lle 

comunicar que, logo da recepción dunha denuncia dunha posible situación de acoso escolar 

sufrida polo/a alumno/a ... (nome do/a alumno/a), a dirección do centro decidiu que sexa 

vostede o que, conforme o protocolo establecido ao respecto, se faga responsable da posta 

en marcha das actuacións recollidas no citado protocolo e, de ser o caso, da tramitación do 

expediente que poida derivar da investigación dos feitos denunciados. 

Neste sentido, dáselle traslado da denuncia e do nome do alumnado implicado para que, 

con carácter inmediato e conforme o protocolo de actuación establecido, inicie os trámites 

oportunos e manteña informada de todas as actuacións efectuadas á persoa que ocupa a 

dirección do centro. 

Igualmente, queda convocado/a á reunión que se manterá o próximo día ... (día/mes/ano), 

ás ... (horas), no ... (lugar) deste centro, co obxecto de ofrecerlle a información oportuna 

sobre a situación. 
.....................................,  ......... de ........................... de ............... 

 
Sinatura 

 

 

 

 

(o/a director/a) 

Recibín 

 

 

 

 

(sinatura da persoa nomeada) 

 



 

 

Anexo 6 (dentro de (ANEXO XIX) 

 

Comunicación a outros profesionais educativos e/ou axentes 
externos 
 

Estimado/a señor/a D/Dª ... (nome e apelidos do profesional a quen vai dirixida e do que se 

solicita colaboración), membro do ... (nome do organismo, EOE, Inspección): 

 

Como persoa responsable da dirección do ...(nome do centro), diríxome a vostede co 

obxecto de lle comunicar que, logo da recepción da denuncia dunha posible situación de 

acoso escolar que está a sufrir un/unha alumno/a deste centro educativo, solicitamos a súa 

colaboración para: 

Recompilar toda a información posible que contribúa ao adecuado 

desenvolvemento do protocolo establecido no centro ante situacións deste tipo. 

Solicitar o seu apoio técnico, necesario para un adecuado desenvolvemento 

do protocolo establecido no centro ante situacións deste tipo. 

Outros motivos: ... 

Por esta razón, convócoo/a a unha reunión urxente que se realizará o próximo día... 

(día/mes/ano), ás ... (horas), no ... (lugar) deste centro, co obxecto de ofrecerlle a 

información oportuna sobre a situación e solicitar a súa colaboración nalgúns aspectos do 

protocolo que se está a desenvolver. 

Así mesmo, será informado/a puntualmente das actuacións que se desenvolvan e que 

poidan requirir do seu coñecemento para a adopción de actuacións que complementen o 

protocolo posto en marcha polo centro educativo. 
.....................................,  ......... de ........................... de ............... 

Sinatura 

 

 

 

 

(o/a director/a) 

Recibín e fun informado/a 

 

 

 

 

(sinatura da persoa da que se solicita colaboración) 

 



 

 

Anexo 7(dentro de (ANEXO XIX) 

 

Recollida inicial de información 
Datos do centro educativo 

Nome do centro 

 

Código do 

centro 

 

Persoa que comunica a situación de posible acoso escolar 

 

Data do requirimento da intervención (día/mes/ano) 

 

Posible vítima 

Nome e apelidos (ou iniciais destes) 

 

Curso e grupo Sexo 

  

Home 

Posible agresor/a 

Nome e apelidos (ou iniciais destes) 

 

Curso e grupo Sexo 

  

Home 

Tipo da agresión denunciada 

Verbal Física 

Alcumes ofensivos 

Insultos 

 Calumnia, desprestixio, falar mal de 

alguén 

Provocacións 

 

 

Incomodar (empurróns, agresións 

leves) 

Pegar, agresións importantes 

 

Romper cousas 

Roubar cousas 

 

Social Maltrato mixto 

Non dirixirlle a palabra 

 

Ignorar 

 

Chantaxe 



 

 

participar 

etc. 

Comentarios sobre o sexo, raza, 

relixión etc. 

 

ameazas 

Intimidacións 

 

relixión etc. 

 

Acoso ou abuso sexual Outros 

Si Non 

 

 

 

Novas tecnoloxías   

Mensaxes ao móbil 

Chamadas anónimas ao móbil 

Correos electrónicos 

Utilización da imaxe 

Gravacións de sucesos 

 

 

 

  

  

 

  

 
Lugares  e momentos onde se produce o maltrato 

No patio 

Nos corredores 

 Nos baños 

 

 

entradas do centro 

 

 

 

 

(lugares de ocio e do barrio) 

 

 clase, en ausencia do/a profesor/a 

ao encerado  para explicar  

atender a algún/ha alumno/a  

sms) 

 ou 

sms) 

(redes sociais, chat ou correo 

electrónico) 



 

 

 (redes sociais, chat ou correo 

electrónico) 

ocio (redes sociais, chat ou correo 

electrónico) 

 

Características do acoso que se detectan 

Característica Si Non Non 
sabe/Non 
contesta 

    

Desequilibrio de poder 

(2) 
   

 Repetición (3)    

    

    

    

Observacións  
– 1) Indefensión: a vítima non responde ao maltrato, cala, amosa temor ao falar, no 

quere ir ao centro, cede ás ameazas e chantaxes. 

– 2) Desequilibrio de poder: a persoa agresora actúa en grupo, ten máis forza física, 

idade ou poder ca a vítima, presume das súas falcatruadas ante o grupo, considera 

mexericas a vítima. 

– 3) Repetición: dedúcese do número de ocasións en que se produce o acoso e/ou 

da súa duración no tempo. 

– 4) Personalización: a vítima  é sempre a mesma, elíxese algunha característica 

súa diferencial e etiquétase. 

– 5) Invisibilidade: o acoso prodúcese en ausencia de adultos ou en lugares (baños, 

vestiarios, recreos, entradas/saídas) de máis difícil control. 

– 6) Outros: existe documentación escrita de inxurias (mensaxes de teléfono, 

internet…), de lesións físicas ou hai evidencias destas lesións. 



 

 

Feitos observados 

Data e lugar de 
realización 

Conduta observada Implicados e 
testemuñas 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

   

.....................................,  ......... de ........................... de ............... 

Sinatura 

 

 

 

 

(persoa receptora da información, responsable das averiguacións previas) 



 

 

Anexo 8(dentro de (ANEXO XIX) 

Entrevista coa presunta vítima 

Con este cuestionario preténdese obter información dende a perspectiva da posible vítima, 

así como tranquilizala e romper o seu illamento social, á vez que se lle amosa apoio e 

protección. 

A persoa que empregue este cuestionario deberá ser especialmente coidadosa, amosar 

unha actitude receptiva e manifestar compromiso obxectivo na recollida da información. 

Debe contrastarse a veracidade da sospeita ao mesmo tempo que ofrecer apoio e escoita. 

Terase en conta que pode non querer falar, polo que deberemos facilitar a súa comunicación 

cunha actitude comprensiva, deixándoa falar e aproximándose asertivamente, e que non se 

sinta cuestionada. 

Debemos iniciar esta entrevista con preguntas xenéricas, abertas, de forma indirecta, de 

xeito que se relaxe e establecer un ambiente distendido, para logo centrar a entrevista nos 

supostos feitos e gañar a confianza do interlocutor (frases do tipo “estamos aquí para 

axudarche”, “todo o que falemos queda entre nós”, “non tes que sentirte culpable do que che 

pasa”... Nos casos de ciberacoso sexista e/ou sexual, preguntar sobre contidos deste tipo de 

acoso para verificalo). Rematarase amosando unha actitude tranquilizadora (frases do tipo: 

“esta situación vai cambiar”, “non estás só/soa nisto”, “podémosche axudar”...). 

Algunhas preguntas tipo son as que se rexistran a continuación. Este cuestionario de 

preguntas é totalmente aberto e deberá adaptarse ás respostas que vaia dando a persoa 

entrevistada, coa finalidade de recadar a máxima información nun clima de seguridade para 

a posible vítima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Datos persoais da presunta vítima 

Nome e apelidos (ou iniciais destes) 

 

Curso e grupo 

 

Sexo 

  

Home 

Preguntas para a recollida dunha información inicial e rexistro das respostas 
As respostas permitirán saber como é a situación da presunta vítima no centro.  

Preguntas tipo Respostas 

 Como te atopas na clase?   

 Sénteste integrado/a no centro?   

 Tes amigos/as?   

 Como son as relacións cos teus 

compañeiros e coas túas compañeiras?  

 

 Como son as relacións co 

profesorado? 

 

 E co persoal non docente?   

 Sabes en que consiste o acoso?   

 Son frecuentes estas situacións no 

centro? Cales son as máis habituais?  

 

 Por que cres que se dan este tipo de 

situacións?  

 

 Sufriches algunha destas situacións 

nalgunha ocasión? 

 

 ...  

 ...  

 ..  

Preguntas para a análise da situación ocorrida e rexistro das respostas 
Trátase de que a presunta vítima faga un relato do suceso no que se ve implicada.  

Preguntas persoais Respostas 

 Que foi o que aconteceu?   



 

 

 Cando sucederon os feitos?  

 Onde sucederon os feitos?   

 Repetiuse esta situación noutras 

ocasións?  

 

 Desde cando ocorre esta situación?   

 Como te sentes ante estes sucesos?   

 Que fas ti para evitar o conflito?   

 Que fas ti cando ocorre?  

 Que fas ti para solucionar o ocorrido?   

 Que pensas que se podería facer para 

evitar que se reproducise unha situación 

similar?  

 

 ...  

 ...  

 

 Preguntas persoais específicas do 
ciberacoso 

Respostas 

 Souben que hai mozos e mozas que 

se están a meter con outros/as por 

medio do móbil e de internet. Ti sabes 

algo? 

 

 Que opinas disto? Por que cres que o 

fan? 

 

 Que fai a persoa que recibe estes 

insultos ou burlas? Que pensas que 

podería facer? 

 

 Coñeces a alguén que lle estea 

pasando? 

 

 Sabes de alguén que se burle dos 

demais ou que sufra burlas?  

 



 

 

 Ti sabes que no centro estamos para 

axudarvos e que non podemos permitir 

que isto lle suceda ao noso alumnado. 

Ocorreuche algunha vez a ti? Estache a 

pasar? 

 

 O problema é con internet ou co 

teléfono móbil? Redes sociais, 

messenger, chat, correo electrónico, 

sms, mms, youtube…? 

 

 ...  

 …  

 

Preguntas sobre a/s persoa/s 
presuntamente acosadora/s 

Respostas 

 Sabes quen é a persoa que está a 

facer isto? É unha persoa soa ou son 

varias? 

 

 Como o sabes?  Adoita ser moi difícil 

saber quen fai estas cousas, non? 

 

 A que se debe que o fixese ou 

fixesen? 

 

 ...  

 …  

 

Preguntas sobre as persoas 
observadoras/espectadoras 

Respostas 

 Hai máis persoas que o saben? Quen 

máis coñece a situación?  

 

 Por que o sabe? Contáchesllo ti?  

 Onde estaba esa persoa cando 

sucederon os feitos?  

 



 

 

 Como reaccionou ou reaccionaron as 

persoas que estaban presentes?  

 

 ...  

 ...  

 

Preguntas sobre as propostas da 
presunta vítima 

Respostas 

 Que pensas que debería facer o 

profesorado do centro ou a dirección 

para solucionar o problema? 

 

 ...  

 ...  

 

Comunicación de accións 
Resumo da información á presunta vítima sobre as medidas urxentes de protección que se 

poden poñer en marcha para tranquilizala. 

Medidas urxentes de protección á presunta vítima 

 ... 

 ... 

 ... 

.....................................,  ......... de ........................... de ............... 

Sinatura 

 
 
 
 

(persoa receptora da información, responsable da tramitación) 



 

 

Anexo 9(dentro de (ANEXO XIX) 
Entrevista coa/s persoa/s presuntamente acosadora/s 

Con este cuestionario preténdese obter información dende a perspectiva da/s posible/s 

persoa/s agresora/s, amosándolle/s a postura do centro de intolerancia ás agresións e 

facéndolles visualizar as consecuencias da súa conduta. No caso de seren varias as 

persoas posibles acosadoras, faráselle unha entrevista individual a cada unha delas e 

por separado, intentando que non se comuniquen entre elas ata que se entreviste a 

todas. Previamente, deberáselle facer a entrevista á vítima. 

A persoa que faga esta entrevista deberá ser especialmente coidadosa, amosar unha 

actitude receptiva e manifestar compromiso obxectivo na recollida da información, 

adecuándoa ás características da situación e do/a agresor/a (líder, cómplice...). Deberá 

deixar claro que está contrastando a veracidade da sospeita e que se pretende escoitar 

a todas as partes, sen que a persoa entrevistada se sinta cuestionada. 

Terase en conta que pode non querer falar, polo que deberemos manter unha actitude 

firme, non sermonar, non adiantar información e buscar un tempo e un espazo 

adecuados que faciliten a comunicación nun ambiente distendido.  

Debemos iniciar esta entrevista de forma xenérica, con preguntas abertas e 

indirectas, preguntando pola vítima, amosando certo coñecemento da situación, partindo 

de preguntas xenéricas e menos comprometidas para logo centrarse no tema e chegar a 

preguntas máis específicas e difíciles, amosando certa empatía para provocar a apertura 

do interlocutor, e rematar deixando claro que o centro non é neutral (frases do tipo: “no 

noso centro non se permiten estas condutas”). Debemos comunicarlle as medidas que 

se poden adoptar e deixar aberta a posibilidade de que o/a agresor/a amose 

arrepentimento, tendo en conta a vontade da vítima. 

Algunhas preguntas tipo son as que se rexistran a continuación. Este cuestionario de 

preguntas é totalmente aberto e deberá adaptarse ás respostas que vaia dando a persoa 

entrevistada, coa finalidade de recadar a máxima información nun clima de confianza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Datos persoais da persoa presuntamente acosadora 

Nome e apelidos (ou iniciais destes) 

 

Curso e grupo 

 

Sexo 

  

Home 

Preguntas para a recollida dunha información inicial e rexistro das respostas 
As respostas permitirán saber como é a situación da persoa presuntamente acosadora 

no centro. 

Preguntas tipo Respostas 

 Como te atopas na clase?   

 Sénteste integrado/a no centro?   

 Tes amigos/as?   

 Como son as relacións co 

profesorado? 

 

 E co persoal non docente?   

 Sabes en que consiste o acoso?   

 Son frecuentes estas situacións no 

centro? Cales son as máis habituais?  

 

 Por que cres que se dan este tipo de 

situacións?  

 

 Sufriches algunha destas situacións 

nalgunha ocasión? 

 

 ...  

 ...  

Preguntas para a análise da situación ocorrida e rexistro das respostas 
Trátase de que a persoa presuntamente acosadora faga un relato do suceso no que se 

ve implicada. 

Preguntas tipo Respostas 

 Molestaches a algún compañeiro ou 

compañeira nos últimos días?  

 

 Es amigo/a de .....?   



 

 

 Sabes se lle pasa algo?   

 Deixádelo/a de lado? Por que o 

facedes?  

 

 A ti cónstache que haxa algún motivo 

ou que pasase algo importante? 

 

 Que foi o que aconteceu?   

 Onde sucederon os feitos?   

 Dende cando ocorre esta situación? 

Son feitos illados ou repítense? 

 

 A que foi debida esta situación?  

 Pensas que é motivo para que se 

metan con el ou con ela?  

 

 Como te sentirías ti no seu lugar? Que 

fai esa persoa? Cres que llo conta a 

alguén? 

 

 Pensas que se puido evitar?   

 Que fan as persoas que te rodean para 

evitar esta situación? Cóntanllo a 

alguén? 

 

 Os demais fan algo para axudarlle? E 

para axudarche a ti? Necesitas axuda 

ti tamén? 

 

 Como pensas que se podería 

solucionar o problema?  

 

 Cal é o teu compromiso para levar 

adiante esta solución?  

 

 

Preguntas específicas do 
ciberacoso 

Respostas 



 

 

Preguntas específicas do 
ciberacoso 

Respostas 

 Souben que hai mozos e mozas que 

se están a meter con outros por medio 

do móbil e de internet. Ti sabes algo? 

 

 Que opinas disto? Por que cres que o 

fan? 

 

 Que fai a persoa que recibe estes 

insultos ou burlas? Que pensas que 

podería facer? 

 

 Coñeces a alguén que lle estea 

pasando?  

 

 Sabes de alguén que se burle dos 

demais ou que sufra burlas?  

 

 Ti sabes que no centro estamos para 

axudarvos e que non podemos permitir 

que isto lle suceda ao noso alumnado. 

Parece ser que dende hai algúns días 

se está a producir unha situación 

destas, ti sabes algo? 

 

 Cóntame algunhas cousas das que 

fixeches co móbil ou con internet que 

creas que puidesen resultarlle 

desagradables a algún compañeiro ou 

compañeira. 

 

 Ocorreuche algunha vez a ti? E ti, 

fixéchelo algunha vez?  

 

 Estás a facelo agora? Por que o fas?  

 Para isto, utilizas internet ou o teléfono 

móbil? Redes sociais, messenger, 

chat, correo electrónico, sms, mms, 

youtube…? 

 



 

 

Preguntas específicas do 
ciberacoso 

Respostas 

 Por que cres que non lle gusta o que 

fas? Como o sabes? Sabe esa persoa 

que es ti? 

 

 Falo tamén na vida real, cara a cara?  

 ...  

 ...  

 

Preguntas sobre as propostas da 
persoa presuntamente acosadora 

Respostas 

 Que pensas que debería facer o 

profesorado do centro ou a dirección 

para solucionar o problema? 

 

 ...  

 ...  

Comunicación de accións 
Resumo da información ao/á presunto/a acosador/a das medidas urxentes de protección 

que se poden poñer en marcha para frear a posible conduta incorrecta. 

Medidas urxentes de protección para frear a posible conduta incorrecta 

 ... 

 ... 

 ... 

.....................................,  ......... de ........................... de ............... 

Sinatura 

 
 
 
 

(persoa receptora da información, responsable da tramitación) 



 

 

Anexo 10(dentro de (ANEXO XIX) 
 
Entrevista coas persoas observadoras/espectadoras 

Con este cuestionario preténdese obter información dende a perspectiva das persoas 

observadoras/espectadoras, para poder revisala e contrastala coa información obtida do 

alumnado implicado directamente (posible vítima e persoa ou persoas presuntamente 

agresora/s), amosándolles a postura do centro de intolerancia ás agresións e 

facéndolles ver as consecuencias da conduta da persoa ou persoas posible/s agresora/s 

e a súa propia se non colaboran informando do acontecido.  

No caso de ser varias as persoas observadoras/espectadoras, faráselle unha entrevista 

individual a cada unha delas e por separado, e intentarase que non se comuniquen entre 

elas ata que se entreviste a todas. Previamente, deberáselle facer a entrevista á 

presunta vítima. 

A persoa que faga esta entrevista deberá amosar unha actitude receptiva e manifestar 

compromiso obxectivo na recollida da información. Coidarase moito non adiantar 

información e buscar un tempo e espazo adecuados que faciliten a comunicación, á vez 

que se insistirá na confidencialidade da entrevista e na garantía do seu anonimato. 

Debemos iniciar esta entrevista con preguntas xenéricas, abertas e de forma indirecta, 

partindo de preguntas menos comprometidas, preguntando pola presunta vítima, 

amosando certo coñecemento da situación para logo centrarse no tema e amosar 

empatía, co fin de provocar a apertura do interlocutor, e rematar con preguntas máis 

específicas e difíciles, deixando claro que o centro non é neutral (frases do tipo: “no noso 

centro non se permiten estas condutas) e que evitar o maltrato ou acoso escolar é unha 

responsabilidade de todos. Buscarase tamén a empatía das persoas 

observadoras/espectadoras coa suposta vítima. 

Algunhas preguntas tipo son as que se rexistran a continuación. Este cuestionario de 

preguntas é totalmente aberto e deberá adaptarse ás respostas que vaia dando a persoa 

entrevistada, coa finalidade de recadar a máxima información nun clima de confianza. 

 

 

 

Datos persoais da persoa observadora/espectadora 

Nome e apelidos (ou iniciais destes) 

 

Curso e grupo 

 

Sexo 

  

Home 



 

 

Preguntas para a recollida dunha información inicial e rexistro das respostas 
As respostas permitirán saber como é a situación da persoa observadora no centro.  

Preguntas tipo Respostas 

 Como te atopas na clase?   

 Sénteste integrado/a no centro?   

 Tes amigos/as?   

 Como son as relacións cos teus 

compañeiros e  compañeiras?  

 

 Mantédesvos en contacto, ademais 

de no centro, na rúa, por internet ou 

por teléfono móbil? 

 

 Como son as relacións co 

profesorado? 

 

 E co persoal non docente?   

 Sabes en que consiste o acoso?   

 Son frecuentes estas situacións no 

centro? Cales son as máis habituais?  

 

 Por que cres que se dan este tipo de 

situacións?  

 

 Sufriches algunha destas situacións 

nalgunha ocasión? 

 

 ...  

 ...  

 
 
 
Preguntas para a análise da situación ocorrida e rexistro das respostas 
Trátase de que faga un relato do suceso no que estaba como observador/espectador.  

Preguntas tipo Respostas 

 Nos últimos días, fuches testemuña 

dalgunha destas situacións? Cal? 

 



 

 

 Es amigo/a de .....?   

 Sabes se lle pasa algo?   

 A ti cónstache que haxa algún 

motivo ou que pasase algo importante? 

 

 Que foi o que aconteceu?   

 Onde sucederon os feitos?   

 Dende cando ocorre esta situación? 

Son feitos illados ou repítense? 

 

 Onde estabas cando aconteceu?   

 A que foi debida esta situación? Por 

que cres que sucederon os feitos? 

 

 Son simples bromas, queren 

molestar á outra persoa ou merecíao? 

 

 Como cres que se sente? Como te 

sentirías ti se estiveses na súa 

situación? 

 

 Como te sentes cando presenzas 

este tipo de situacións?  

 

 Ocorreuche algunha vez a ti?  E ti, 

fixéchelo algunha vez?   

 

 Ti que farías na súa situación?   

 Había alguén máis cando se 

produciu o incidente?  

 

 Poderíase facer algo para 

solucionalo?  

 

 Fixeches algo para evitar que se 

producise esta situación? 

 

 Cantas persoas máis saben o que 

aconteceu?  

 

 Que pensas que se podería facer  



 

 

para solucionar o problema?  

 Que estás disposto a facer ti?  

 ...  

 ...  

 

Preguntas específicas do 
ciberacoso 

Respostas 

 Souben que hai mozos e mozas que 

se están a meter con outros por medio 

do móbil e de internet. Ti sabes algo? 

 

 Que opinas disto? Por que cres que 

o fan? 

 

 Que fai a persoa que recibe estes 

insultos ou burlas? Que pensas que 

podería facer? 

 

 Coñeces a alguén que lle estea 

pasando?  

 

 Sabes de alguén que se burle dos 

demais ou que sufra burlas?  

 

 Parece ser que dende hai algúns 

días se está a producir unha situación 

destas. Ti sabes algo? 

 

 Ti sabes que no centro estamos para 

axudarvos e que non podemos permitir 

que isto lle suceda ao noso alumnado. 

Se presenciaches algunha situación 

deste tipo, ti sabes por que empezou 

esta situación e que medios 

empregaron para acosar a ese amigo 

/compañeiro/coñecido (redes sociais, 

messenger, chat, correo electrónico, 

sms, mms, youtube…?  

 



 

 

Preguntas específicas do 
ciberacoso 

Respostas 

 ...  

 ...  

 

Preguntas sobre as propostas da 
persoa observadora/espectadora 

Respostas 

 Que pensas que debería facer o 

profesorado do centro ou a dirección 

para solucionar o problema? 

 

 ...  

 ...  

Comunicación de accións 
Resumo da información á persoa observadora/espectadora das medidas urxentes de 

protección adoptadas para frear a posible conduta incorrecta e protexer a vítima. 

Medidas urxentes de protección para frear a posible conduta incorrecta e 
protexer a vítima 

 ... 

 ... 

 ... 

.....................................,  ......... de ........................... de ............... 

Sinatura 

 
 
 
 

(persoa receptora da información, responsable da tramitación) 



 

 

Anexo 11(dentro de (ANEXO XIX) 
 
Entrevista á familia da posible vítima 

Convocatoria 
 

Estimado/a señor/a D/Dª ... (nome e apelidos do pai, nai ou persoa titora legal do alumno 

ou alumna): 

 

Como persoa responsable da tramitación do protocolo de acoso escolar iniciado no ... 

(nome do centro), diríxome a vostede co obxecto de continuar co proceso facilitador do 

esclarecemento dos feitos nesta fase de averiguacións previas. 

Coa finalidade de recadar nova información referida a determinados aspectos da 

situación do/a seu/súa fillo/a, convócoo a unha nova reunión o próximo día ... 

(día/mes/ano), ás ... (horas), no ... (lugar) deste centro. 

Así mesmo, continuarán sendo informados puntualmente das actuacións que se 

desenvolvan e que poidan afectarlle ao/á seu/súa fillo/a. 

.....................................,  ......... de ........................... de ............... 

Sinatura 

 

 

 

 

(persoa receptora da información, 

responsable da tramitación) 

Recibín e fun informado/a 

 

 

 

 

(sinatura/s do/s representante/s legais 

do/a alumno/a ) 

 



 

 

Entrevista á familia da posible vítima 

Cuestionario 
A entrevista coa familia da presunta vítima debe ser especialmente coidadosa, coa 

finalidade de contrastar a veracidade dos feitos ao tempo que se lle ofrece apoio e 

escoita. É moi importante que non se sinta cuestionada e que perciba que o centro 

quere o mellor para o seu fillo ou a súa filla.  

Débese comezar con preguntas xenéricas e abertas, intentando establecer un ambiente 

distendido, para logo continuar centrando a entrevista na situación de acoso, partindo de 

preguntas menos comprometidas ata chegar ás máis específicas e difíciles. En todo 

momento, débese intentar tranquilizar os familiares informándoos sobre os feitos que se 

están investigando e as actuacións inmediatas xa adoptadas no centro. 

Pódese rematar a entrevista ofrecéndolles, verbalmente e por escrito, algúns consellos 

sobre como actuar dende a familia ante situacións deste tipo, buscando a maior 

colaboración posible durante todo o proceso. 

Algunhas temáticas que se deberán recoller nas preguntas tipo son as que se rexistran a 

continuación. Este cuestionario de preguntas é totalmente aberto e deberá adaptarse ás 

respostas que vaia dando a persoa entrevistada, coa finalidade de recadar a máxima 

información nun clima de confianza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Datos persoais do pai, nai ou persoa titora legal da presunta vítima 

Nome e apelidos 

  

DNI 

 

Sexo 

  

Home 

Preguntas para a recollida dunha información inicial e rexistro das respostas 

Preguntas tipo Respostas 

 Relacións con outros compañeiros 

ou  compañeiras, membros da 

familia… (medios que emprega): como 

lle vai no centro? Lévase ben cos 

compañeiros e/ou compañeiras? Están 

en contacto tamén co móbil e internet? 

 

 Estado de saúde e/ou emocional do 

seu fillo ou da súa filla (sono, apetito, 

sensibilidade...). Información sobre a 

posibilidade de recibir algún apoio 

externo especializado, de ser 

necesario. 

 

 Aspectos destacables sobre o seu 

comportamento na casa ou noutros 

contextos diferentes ao centro 

educativo (illamento, medo, mutismo, 

comunicación…): notaron algún 

cambio recente no seu fillo ou na súa 

filla? Cal? 

 

 Estamos a recibir noticias de que o 

seu fillo ou a súa filla podería estar 

tendo problemas con internet e/ou o 

móbil. Saben algo disto? Contoulle o 

seu fillo ou a súa filla algo ao 

respecto? 

 

 Actividades diarias do alumno ou da 

alumna (horarios, tempo de familia, 

tempo de estudo, tempo de ocio, 

 



 

 

Preguntas tipo Respostas 

horario de TV, horario de ordenador, 

actividades extraescolares…). Utiliza 

moito o móbil? Ten acceso a internet 

dende o móbil?  

 Actividades de ocio e tempo libre: 

ordenador, cine, deporte, lectura, 

videoxogos… 

 

 Outras (as que se consideren de 

interese para completar información 

que conduza a esclarecer os feitos): 

cren que poida estar sucedendo algo? 

Como que? Falaron con el ou ela?  

Que lles contou? Como cren que lle 

podemos axudar? 

 

 ...  

 ...  

 ...  

 ...  

 ...  

.....................................,  ......... de ........................... de ............... 

Sinatura 

 
 
 
 

(persoa receptora da información, responsable da tramitación) 

 



 

 

Anexo 12(dentro de (ANEXO XIX) 
 
Entrevista á familia da/s posible/s persoa/s acosadora/s 

Convocatoria 
 

Estimado/a señor/a D/Dª ... (nome e apelidos do pai, nai ou persoa titora legal do alumno 

ou alumna): 

 

Como persoa responsable da tramitación do protocolo de acoso escolar iniciado no ... 

(nome do centro), diríxome a vostede co obxecto de continuar co proceso facilitador do 

esclarecemento dos feitos nesta fase de averiguacións previas. 

Coa finalidade de recadar nova información referida a determinados aspectos da 

situación do/a seu/súa fillo/a, convócoo a unha nova reunión o próximo día ... 

(día/mes/ano), ás ... (horas), no ... (lugar) deste centro. 

Así mesmo, continuarán sendo informados puntualmente das actuacións que se 

desenvolvan e que poidan afectarlle ao/á seu/súa fillo/a. 

.....................................,  ......... de ........................... de ............... 

Sinatura 

 

 

 

 

(persoa receptora da información, 

responsable da tramitación) 

Recibín e fun informado/a 

 

 

 

 

(sinatura/s do/s representante/s legais 

do/a alumno/a ) 

 

  



 

 

Entrevista á familia da/s posible/s persoa/s acosadora/s 

Cuestionario 
A entrevista coa familia ou familias da presunta persoa/s acosadora/s debe ser 

especialmente coidadosa, coa finalidade de contrastar a veracidade dos feitos ao tempo 

que se lle ofrece apoio e escoita. É moi importante que non se sinta cuestionada e que 

perciba que o centro quere o mellor para o seu fillo ou a súa filla.  

Débese comezar con preguntas xenéricas e abertas, intentando establecer un ambiente 

distendido, para logo continuar centrando a entrevista na situación de acoso, partindo de 

preguntas menos comprometidas ata chegar ás máis específicas e difíciles.  

En todo momento, débese intentar tranquilizar os familiares informándoos sobre os feitos 

que se están investigando e as actuacións xa adoptadas no centro. Asemade, débese 

evitar que se sintan culpables polo que poida facer o seu fillo ou a súa filla, e que 

cuestionen a persoa que está sendo a suposta vítima. Afirmaremos que este tipo de 

feitos non se poden permitir e que o centro vai desenvolver as actuacións que considere 

axeitadas para o ben do seu fillo ou da súa filla e do resto dos/das compañeiros/as. No 

caso de que se trate dunha situación de posible ciberacoso, é conveniente facerlles ver 

que internet e o teléfono móbil son ferramentas moi potentes que poden causar graves 

danos dos que son corresponsables. 

Pódese rematar a entrevista ofrecéndolles, verbalmente e por escrito, algúns consellos 

sobre como actuar dende a familia ante situacións deste tipo, buscando a maior 

colaboración posible durante todo o proceso. 

Algunhas temáticas que se deberán recoller nas preguntas tipo son as que se rexistran a 

continuación. Este cuestionario de preguntas é totalmente aberto e deberá adaptarse ás 

respostas que vaia dando a persoa entrevistada, coa finalidade de recadar a máxima 

información nun clima de confianza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Datos persoais do pai, nai ou persoa titora legal da presunta persoa acosadora 

Nome e apelidos  

 

DNI 

 

Sexo 

  

Home 

Preguntas para a recollida dunha información inicial e rexistro das respostas 

Preguntas tipo Respostas 

 Relacións con outros compañeiros 

ou  compañeiras, membros da 

familia… (medios que emprega): Como 

lle vai no centro? Lévase ben cos 

compañeiros e/ou compañeiras? Están 

en contacto tamén co móbil e internet? 

 

 Estado de saúde e/ou emocional do 

seu fillo ou da súa filla (sono, apetito, 

sensibilidade...). Información sobre a 

posibilidade de recibir algún apoio 

externo especializado, de ser 

necesario. 

 

 Aspectos destacables sobre o seu 

comportamento na casa ou noutros 

contextos diferentes ao centro 

educativo (agresividade, mutismo, 

ocultación, mentira, falta de 

comunicación…): notaron algún 

cambio recente no seu fillo ou na súa 

filla? Cal? 

 

 Estamos a recibir noticias de que o 

seu fillo ou a súa filla podería estar 

usando internet ou o móbil para 

molestar a outro rapaz ou a outra 

rapaza. Saben algo disto? Contoulle o 

seu fillo ou filla algo ao respecto? 

Contóullelo a outras persoas da 

familia? A amigos ou amigas? 

 



 

 

Preguntas tipo Respostas 

 Actividades diarias do alumno ou da 

alumna (horarios, tempo de familia, 

tempo de estudo, tempo de ocio, 

horario de TV, horario de ordenador, 

actividades extraescolares…). Utiliza 

moito o móbil? Ten acceso a internet 

dende o móbil?  

 

 Actividades de ocio e tempo libre: 

ordenador, cine, deporte, lectura, 

videoxogos… 

 

 Outras (as que se consideren de 

interese para completar información 

que conduza a esclarecer os feitos): 

cren que poida estar sucedendo algo? 

Como que? Falaron con el ou ela?  

Que lles contou? Como cren que lle 

podemos axudar? 

 

 ...  

 ...  

.....................................,  ......... de ........................... de ............... 

Sinatura 

 
 
 
 

(persoa receptora da información, responsable da tramitación) 

 



 

 

Anexo 13(dentro de (ANEXO XIX) 
 
Solicitude de asesoramento e/ou apoio técnico ao departamento de orientación do 

centro 

 

Estimado/a señor/a D/Dª ... (nome e apelidos da persoa responsable da xefatura do 

departamento de orientación): 

 

Como orientador/a que é do ... (nome do centro), diríxome a vostede co obxecto de lle 

comunicar que, logo da recepción dunha denuncia por posible acoso escolar sufrido polo 

alumno/a ... (nome do/a alumno/a), solicitamos o seu asesoramento e/ou apoio técnico, 

de acordo co protocolo establecido ao respecto. 

Será precisa a súa colaboración e/ou intervención para os seguintes aspectos: 

Recompilar información que contribúa ao adecuado desenvolvemento do 

protocolo establecido no centro ante situacións deste tipo, especialmente no 

referido á adopción das medidas urxentes de protección á presunta vítima. 

No caso de determinación da apertura dun expediente, colaborar na 

elaboración da resolución, orientando a persoa instrutora na adopción das 

medidas reeducadoras e correctoras que puidesen impoñerse. 

Solicitar o seu apoio técnico, necesario para a estruturación das entrevistas 

que se lles van realizar aos implicados, tal como se establece no citado 

protocolo. 

Outros motivos: ... 

Polo que, queda convocado/a á reunión que se manterá o próximo día ... (día/mes/ano), 

ás ... (horas), no ... (lugar) deste centro, co obxecto de ofrecerlle a información oportuna 

sobre a situación e solicitar a súa colaboración. 

.....................................,  ......... de ........................... de ............... 

Sinatura 

 

 

 

 

(persoa responsable da tramitación ou 

o/a director/a) 

Recibín 

 

 

 

 

(persoa responsable da  xefatura do 

departamento de orientación) 



 

 

 

Anexo 14(dentro de (ANEXO XIX) 

 
Solicitude de asesoramento e/ou apoio técnico a outros organismos  

 

Estimado/a señor/a D/Dª... (nome e apelidos da persoa responsable de ...): 

 

Como ... (cargo no organismo que se consulta) do ... (nome do organismo ao que nos 

diriximos), diríxome a vostede co obxecto de lle comunicar que, logo da recepción dunha 

denuncia por posible acoso escolar sufrido por un/unha alumno/a do ... (nome do centro 

educativo), solicitamos o seu asesoramento e/ou apoio técnico, de acordo co protocolo 

establecido ao respecto. 

Será precisa a súa colaboración e/ou intervención para os seguintes aspectos: 

Recompilar información que contribúa ao adecuado desenvolvemento do 

protocolo establecido no centro ante situacións deste tipo, especialmente no 

referido á adopción das medidas que poidan extralimitar o contorno educativo. 

Solicitar o seu apoio técnico, necesario para a estruturación das entrevistas 

que se lles van realizar aos implicados, sobre todo no contorno das súas 

familias, tal como se establece no citado protocolo. 

Outros motivos: ... 

Polo que, queda convocado/a á reunión que se manterá o próximo día ... (día/mes/ano), 

ás ... (horas), no ... (lugar) deste centro, co obxecto de ofrecerlle a información oportuna 

sobre a situación e solicitar a súa colaboración. 

.....................................,  ......... de ........................... de ............... 

Sinatura 

 

 

 

 

(o/a director/a) 

Recibín 

 

 

 

 

(sinatura da persoa representante do 

organismo) 

 



 

 

Anexo 15(dentro de (ANEXO XIX) 
 
Análise da información 

Datos do centro educativo 

Nome 

 

Código 

 

Enderezo 

 

Responsable da dirección 

 

Breve descrición dos feitos (data de coñecemento, tipo de incidencia, lugar...) 

Feito Medio/Forma Lugar Data 

    

    

    

    

Observacións 

 

Datos do alumnado implicado 

Datos da presunta vítima 

Nome e  apelidos 

 

Curso/Grupo 

 

Idade 

 

Sexo    

  

Home 

Representante legal 1  

 

DNI 

 

Parentesco 

 

Representante legal 2 

 

DNI 

 

Parentesco 

 

 

 



 

 

 

Datos do/a presunto agresor/a 

Nome e  apelidos 

 

Curso/Grupo 

 

Idade 

 

Sexo     

  

Home 

Representante legal 1  

 

DNI 

 

Parentesco 

 

Representante legal 2 

 

DNI 

 

Parentesco 

 

Nome e  apelidos 

 

Curso/Grupo 

 

Idade 

 

Sexo    

  

Home 

Representante legal 1  

 

DNI 

 

Parentesco 

 

Representante legal 2 

 

DNI 

 

Parentesco 

 

 

Datos do alumnado observador/espectador 

Nome e  apelidos 

 

Curso/Grupo 

 

Idade 

 

Sexo    

   

Nome e  apelidos 

 

Curso/Grupo 

 

Idade 

 

Sexo    

   



 

 

Datos do alumnado observador/espectador 

Nome e  apelidos 

 

Curso/Grupo 

 

Idade 

 

Sexo    

   

 

Datos doutros posibles observadores Cargo/Posto 

Nome e apelidos 

 

 

Nome e apelidos 

 

 

Nome e apelidos 

 

 

Nome e apelidos 

 

 

Datos dos profesionais implicados 

 Nome e apelidos Cargo/Posto 

Director/a 

 

 

Responsable atención/apoio á vítima 

 

 

Responsable tramitación protocolo 

 

 

Instrutor/a do expediente 

  

 

Departamento de orientación 

 

 

Outros profesionais do centro 

 

 

Outros profesionais externos 

 

 



 

 

Outros 

 

 

Medidas adoptadas de protección e control 

Persoa obxecto da 
medida 

Medidas 

A presunta vítima  

A/s presunta/s persoa/s 

agresora/s 

 

O alumnado 

observador/espectador 

 

Actuacións desenvolvidas 

Entrevistas Nome e apelidos Data 

Presunta 

vítima 

Alumno/a   

Familia   

Presunto/s 

agresor/es 

 

Alumno/a   

Familia   

Alumno/a   

Familia   

Alumno/a   

Familia   

Alumnado 

observador/es

pectador 

Alumno/a   

Alumno/a   

Alumno/a   

Outros profesionais do 

centro e/ou externos 

  

Outros profesionais do 

centro e/ou externos 

  

Outros profesionais do 

centro e/ou externos 

  

 



 

 

Outras actuacións (se son relevantes) 

Actuación Información recollida (breve 
descrición) 

Data 

   

   

   

   

 
 
 
 
Observacións  
Recoller os aspectos que se consideren relevantes e non estean reflectidos nos 

apartados anteriores 

 

 

 

 
 
Conclusións e proposta 

Situación ou non de acoso escolar 

Confírmanse indicios suficientes 

dunha situación de acoso escolar e/ou 

ciberacoso, logo da análise da 

información recadada 

non se derivan indicios suficientes da 

existencia de acoso 

oportuno á dirección do centro de prevención e sensibilización do 

centro, en materia de convivencia, 

sobre todo: 

convivencia 

funcionamento do centro 



 

 

 

outros organismos (casos de especial 

gravidade) 

 

 

   

.....................................,  ......... de ........................... de ............... 

Sinatura 

 
 
 

(persoa receptora da información, responsable da tramitación) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 16(dentro de (ANEXO XIX) 
 

Proposta de medidas que hai que adoptar. Seguimento e avaliación  

Proposta que lle fai a persoa responsable da tramitación á dirección do centro educativo. 

Estas medidas son continuación das adoptadas nun primeiro momento pola dirección do 

centro como medidas urxentes/cautelares ao inicio do procedemento. 

Datos do centro educativo 

Nome 

 

Código 

 

Enderezo 

 

Responsable da dirección 

 

Medidas propostas de protección á presunta vítima 

Medida Grao de consecución Avaliación 

   

   

   

Outras medidas 

Medida Grao de consecución Avaliación 

Co grupo-clase do alumnado implicado 

   

   

Co alumnado observador/espectador 

   

   

Coas familias do alumnado implicado 

   

   

Coas familias do alumnado do centro en xeral 



 

 

Medida Grao de consecución Avaliación 

   

   

Co equipo docente do alumnado implicado 

   

   

Co equipo docente do centro en xeral 

   

   

 
Observacións  

Recoller os aspectos que se consideren relevantes e non estean reflectidos nos 

apartados anteriores 

 

 

 

 

.....................................,  ......... de ........................... de ............... 

Sinatura 

 

 

 

 

(persoa responsable da tramitación) 

Recibín 

 

 

 

 

(o/a director/a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     (ANEXO XX) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Actuacións básicas en urxencias de saúde e primeiros auxilios. 

 

 Plan de atención individualizado. Anexo I. 

 Rexistro de actuacións en emerxencias e incidencias. Anexo II 

 Formulario en Alerta Escolar. Anexo III. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO XERAL 

 

EN ACTUACIÓN ANTE URXENCIAS 

SANITARIAS E ENFERMIDADE 

CRÓNICA 

 

 

 

 

 



3. Actuacións básicas en urxencias de 
saúde e primeiros auxilios

Fundamentos de primeiros auxilios en enfermidade 
repentina e accidentes

Primeiros  auxilios  son  aqueles  xestos  ou  medidas  que  se  adoptan  inicialmente  cun 
accidentado ou enfermo repentino, no mesmo lugar dos feitos, ata que se poida obter unha 
asistencia especializada. Non se precisan equipos sofisticados.  Desta actuación dependerá 
a evolución dunha persoa.

Os seus obxectivos básicos son:

Evitar a morte

Impedir que se agrave a lesión

Aliviar a dor

Evitar infeccións ou lesións secundarias

Axudar ou facilitar a recuperación do lesionado.

Podemos seguir un decálogo básico de actuación nos primeiros auxilios:

DECÁLOGO DE PRIMEIROS AUXILIOS

1. Ter uns coñecementos básicos como parte da formación en saúde e cidadanía responsable.

2. Observar a situación antes de actuar.

3. Actuar  con  tranquilidade  e  rapidez:  intervención  rápida  pero  serena,  dominando  a 
situación e evitando o pánico.

4. Non mover o accidentado sen saber antes o que ten: examinar ben ao ferido, sen tocalo 
innecesariamente.

5. Non facer máis que o indispensable.

6. Xamais darlle de beber ou comer  a un accidentado

7. Abrigar o ferido

8. Tranquilizar e animar o accidentado, transmitíndolle seguridade na nosa actuación.

9. O accidentado deberá ser tratado, que non trasladado, con urxencia.

10. ATENCIÓN! A persoa que intervén debe  protexerse sempre: asegurar a súa integridade, 
pór luvas, etc.
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Na abordaxe das situacións que requiren intervención de urxencia por accidente hai que 
observar una conduta PAS (Protexer-Avisar-Socorrer, por esta orde)

PROTEXER O LUGAR DOS FEITOS

Protexer o accidentado e á persoa que intervén.  É preferible afastar o perigo que mobilizar 
ao accidentado. Por exemplo:

Nunha fugas de gas: cortar o gas, non acender lume, non fumar

Nun coche: quitar o contacto, aparcar ben ou sinalizalo.

En danos por electricidade: desconectar a corrente antes de tocar ao accidentado.

AVISAR AOS SERVIZOS DE SOCORRO

sempre que a urxencia, presumiblemente, non poida ser atendida desde o centro:

061 – Número de urxencias sanitarias

112- Número de urxencias xerais

O teléfono directo de referencia para o alumnado inscrito no programa Alerta Escolar é o 
061; ademais recoméndase contactar con 061 directamente cando se estea seguro de que a 
natureza  do  problema  que  se  quere  comunicar  sexa  exclusivamente  sanitaria. 
Recoméndase contactar co 112 en casos nos que existan dúbidas de que a natureza do 
problema  e  a  súa  resolución  podan  necesitar  da  intervención  de  servizos  non 
exclusivamente  sanitarios.  En  calquera  caso,  as  centrais  de  emerxencias  están 
interconectadas polo que, no caso de chamar a 112 e precisar atención médica, seremos 
remitidos directamente á Fundación 061. No caso contrario, unha vez contactado o 061, se 
fose manifesta a necesidade de outros medios técnicos como bombeiros ou policía, serán 
tamén mobilizados. 

É de vital importancia saber informar correctamente sobre as circunstancias ás que nos 
enfrontamos.  Os servizos de urxencia só contan cos  nosos datos polo que haberá  que 
facilitar información acerca de:

Lugar exacto: evitar referencias que dependan do coñecemento da zona na que estamos. 
O  nome  completo  do  centro,  a  dirección  exacta  ou  calquera  indicación  que  permita 
xeolocalizar o lugar do sinistro é clave para a chegada dos medios de axuda. 

Tipo de accidente: tanta información como sexa posible sobre as circunstancias exactas 
do problema.

Número  de  feridos  e  situación  dos  mesmos: Hai  que  indicar  cantas  persoas  están 
afectadas e cal é o seu estado segundo as pautas que nos marquen desde a central  de 
urxencias (p.e. se está consciente, se respira ben...)

Identificarse: é importante que digamos lle á central de urxencia quen somos facendo 
constar  que  responsabilidades  asumimos  nese  momento  (director/a,  profesor/a 
responsable, para que poidan dirixirse a nos e darnos indicacións precisas...)

Se  nos  pasan  cun  equipo  médico, DEBEMOS  SEGUIR  SEMPRE  AS  SÚAS 
INSTRUCIÓNS e non facer nada sen consultalo primeiro.

NUNCA DEBEMOS CORTAR A COMUNICACIÓN ata que a central nolo indique. 
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As chamadas ás centrais de urxencias quedan rexistradas e gravadas polo que, en todo 
momento, teremos a seguridade de actuar seguindo instrucións. 

Nunca  deixaremos  á  vítima  soa.  Se  para  avisar  temos  que  afastarnos  dela  debemos 
asegurarnos de que queda alguén ao seu cargo con capacidade de actuar. Se non é posible 
pediremos axuda a berros ou tentaremos estabilizar a vítima ata que poidamos conseguir 
axuda. 

Se o centro conta con persoal formado en Primeiros Auxilios e Soporte Vital Básico, e o 
dito persoal se atopa no centro, deberá solicitarse a súa presenza inmediata para a súa 
intervención,  conxuntamente  o resto dos  presentes  e  coordinadamente  cos  servizos de 
urxencia.

SOCORRER: APLICAR ESTAS INSTRUCIÓNS

Debemos actuar seguindo unha orde de prioridades básicas:

Primeiro: salvar a vida. É o obxectivo prioritario da actuación.

Segundo: evitar que se agraven as lesións. A nosa actuación, guiada polos servizos 
de urxencia, debe ir enfocada a evitar que as condicións da persoa afectada empeoren 
e, de ser posible, estabilizándoa, e, cando sexa posible mellorar as súas condicións de 
espera.

Terceiro:  Organizar.  Afastar  os  curiosos,  transmitir  instrucións  da central  e  dos 
servizos de urxencia, etc.
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4. Reanimación Cardiopulmonar

No caso de atopar a unha vítima inconsciente,  que non atende a estímulos verbais ou 
dolorosos  (berrarlle  polo  seu  nome,  facerlle  pequenos  beliscos…),  berramos  pedindo 
axuda  e  contactamos  INMEDIATAMENTE  cos  servizos  de  urxencia  no  teléfono  de 
emerxencias sanitarias 061 e seguimos paso a paso as súas indicacións.

Se  contamos  con  compañeiros  formados  en  Soporte  Vital  Básico  ou  SVB-DESA, 
requiriremos a súa axuda urxente pero en ningún caso nos inhibiremos de actuar ata que 
alguén tome o relevo por indicación dos servizos de emerxencia. 

Se estamos acompañados, unha persoa pedirá axuda e outra comezará coas manobras de 
reanimación. No caso de estar sós,  e non poder contactar cos servizos de emerxencia, 
abandonamos a vítima e pedimos axuda canto antes. Sempre debemos volver una vez que 
pidamos axuda. Unha vez que solicitemos a axuda:

Deitamos á vítima boca arriba sobre unha superficie firme e axeonllámonos o seu carón 
á altura do peito. 

Abrir as vías respiratorias. MANOBRA FRONTE-QUEIXO: Poñemos unha man sobre 
a fronte empuxando amodo cara abaixo (en diagonal) á vez que poñemos a outra man no 
queixo  e  empuxamos amodo cara  arriba  (na diagonal  contraria),  de  xeito  que as  vías 
respiratorias queden perfectamente horizontais. [fundamental por ilustración]. 

Comprobar a respiración.  Situamos a nosa cabeza de xeito que o oído quede sobre o 
nariz da vítima, a meixela sobre a boca e os ollos mirando cara ao seu peito para OÍR-
SENTIR-VER  a  respiración  da  vítima.  [ILUSTRACIÓN]  OÍR  A  RESPIRACIÓN, 
SENTIR O ALENTO, VER O PEITO QUE SE LEVANTA. Comprobaremos se respira 
non menos de 5 segundos pero nunca máis de 10. No caso de que dubidemos se respira, 
consideraremos que NON respira.
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Se a vítima respira pero segue inconsciente 

Se non podemos vixiala  directamente,  colocarémolo  na  posición lateral  de  seguridade 
(PLS). É unha postura de seguridade utilizada en primeiros auxilios na que pode situarse a 
un paciente inconsciente pero que mantén a respiración de forma que non sufra posteriores 
danos debido á asfixia por falta de drenaxe de fluídos nas súas vías respiratorias. Polo 
tanto, esta posición prevén o esganamento e a aspiración de vómitos.

Colocamos a persoa deitada boca arriba.

Coa perna do lado interno recta, flexionamos a perna do lado externo, ata formar un 
ángulo co corpo.

Flexionamos o brazo do lado interno para formar un ángulo recto co seu corpo

Xiramos o corpo ata que quede de lado.

Colocamos o dorso da man do lado externo, baixo a meixela.

Esta posición non debe realizarse se a inconsciencia é debida a un traumatismo, porque 
podería agravar as súas lesións.  En calquera caso se colocamos a vítima nesta posición 
teremos que reavaliar se mantén a respiración con frecuencia.

Se a vítima non respira ou temos dúbidas

Se non se aprecia  respiración ou ten algunha dúbida de que estea  respirando,  cómpre 
avisar ao Servizo de Urxencias sanitarias 061, e informar de que a vítima está inconsciente 
e  non  respira  tras  practicar  a  apertura  da  vía  aérea.  Os  médicos  da  Central  de 
Coordinación de Urxencias Sanitarias 061 dispoñen de un protocolo pactado co resto dos 
Servizos de Emerxencias Sanitarios do estado para o soporte telefónico para a reanimación 
por testemuñas.

Para practicar a reanimación cardiopulmonar siga as instrucións do médico da central de 
coordinación.  En  calquera  caso  se  por  calquera  motivo  non  puidera  establecer 
comunicación ou esta se atrasase, iniciaremos a masaxe cardíaca:

Páxina 13 de 44 



Localizamos o punto da compresión: centro do tórax, xusto entre as dúas mamilas.

Deprimimos 1/3 do diámetro do torax.  Con seguridade e forza comprimimos o 
peito da vítima, que debe baixar un pouco (de 2 a 5 cm, depende das persoas) trinta 
(30) veces a razón de una compresión por segundo.  Para manter o ritmo pódese 
contar 1001-1002-1003... 1030 ou ben pensar en temas musicais coñecidos que teñen 
esta cadencia. Para que as compresións torácicas sexan efectivas o doente debe estar 
sobre  unha superficie  dura  non deprimible.  Colocarémonos  no  seu  lateral  e,  cos 
brazos hiperestendidos e perpendiculares ao doente de xeito que todo o peso do noso 
corpo caia sobre os brazos, colocaremos o talón das mans no centro do peito. Sobre a 
man esquerda situamos a man dereita e agarramos ambas as dúas mans. 

Insuflamos aire.  Unha vez que chegamos ás 30 compresións, volveremos a abrir a 
vías aéreas coa manobra fronte-queixo que ilustramos anteriormente. Taponamos o 
nariz da vítima e, coa nosa boca, cubrimos totalmente a súa insuflando aire nos seus 
pulmóns con potencia o suficiente para que o peito se levante. No caso de nenos que 
acaban de nacer ou de vítimas moi pequenas, podémoslle cubrir o nariz e a boca coa 
nosa boca. Se a insuflación é boa o peito da vítima deberá elevarse lixeiramente. 

Coordinamos ventilacións-compresións (30/2)  +/-  100/min e  continuaremos esa 
secuencia coas mínimas interrupcións posibles.

Soamente se deterá a reanimación cardiopulmonar nos seguintes casos:

• A vítima  mostra  sinais  de  recuperación  (respiración  espontánea,  movementos 
complexos…).

• Chegan os servizos de emerxencias (non se debe deter a reanimación ata que eles o 
indiquen e se fagan cargo).

• O reanimador está canso.
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5. Fichas de actuación
As instrucións xerais contidas nas seguintes fichas seguiranse só cando non sexa posible 
contactar cos servizos sanitarios ou de urxencia ou cando se trate de pequenas incidencias 
correntes (pequenas feridas, etc). En incidencias de carácter urxente ou que poidan requirir 
valoración sanitaria seguiremos sempre as instrucións que recibamos a través dos servizos 
correspondentes.

Accidentes por electricidade

PAS- Protexer --->  Avisar preferentemente ao 061 (ou 112)  --->  Socorrer

Cando non sexa posible contactar cos servizos de urxencia:

Cortar a corrente eléctrica.

Illarse ao rescatar ao ferido:

Apartalo da corrente eléctrica coa axuda dunha pértega de material illante 
(por exemplo, o pau de madeira dunha escoba).

Subirse sobre algo illante (cadeira de madeira, caixa de plástico de refrescos, 
etc.) para rescatar o accidentado.

Valorar  outros  problemas  de  saúde  que  poidan  estar  asociados  (queimaduras, 
contusións, etc.).

Esperar a atención sanitaria.

Alteracións da temperatura corporal

En casos graves

PAS- Protexer --->  Avisar preferentemente ao 061 (ou 112)  --->  Socorrer

En casos leves ou cando non sexa posible contactar cos servizos de urxencia:

Tranquilizar a/o alumna/o, buscarlle un ambiente axeitado e colocalo nunha postura 
o máis cómoda posible.

Valorar a presenza de febre cun termómetro.

Avisar a súa familia.

Se hai febre, non abrigalo.

Se a temperatura é moi alta 
(40º  ou  máis)  avisar 
inmediatamente  aos 
servizos  de  emerxencia  e 
seguir as súas indicacións.
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Amputacións traumáticas

PAS- Protexer --->  Avisar preferentemente ao 061 (ou 112)  --->  Socorrer

Seguir polo miúdo as indicacións dos servizos de urxencia. Se non fose posible contactar 
con eles, siga as seguintes instrucións:

Actuacións sobre a extremidade afectada

Seguir o protocolo de actuación ante feridas.

Valorar  que  poidan  producirse  hemorraxias  importantes  (por  exemplo  en 
esmagamentos) e atender as hemorraxias que xa se produciran.

Manter o membro elevado

Actuacións sobre o membro amputado:

Lavar as mans e poñer luvas.

Buscar o membro amputado.

Envolver totalmente o membro en gasas estériles.

Introducilo nunha primeira bolsa e pechala.

Introducir a bolsa anterior noutra que conteña xeo rebaixado cun pouco de 
auga.

O  FERIDO  E  O  MEMBRO  AMPUTADO  DEBEN  TRASLADARSE 
SEMPRE XUNTOS.

Crises asmáticas
En casos leves ou cando non sexa posible contactar cos servizos de urxencia:

Tranquilizar  a/o  alumna/o,  buscarlle  un  ambiente  axeitado  (relaxado),  colocalo 
nunha postura o máis cómoda posible para respirar. Mantelo en repouso (sentado).

O persoal que atende o alumno ou alumna en crise debe manter tamén a calma. A 
relaxación é clave para evitar empeorar a situación.

Evitar, se é posible, o factor desencadeante e outros irritantes como fume de tabaco 
ou cheiros fortes.

No tratamento das crises asmáticas úsanse broncodilatadores inhalados. O alumnado 
de  máis  idade  está  adestrado  para  o  seu  manexo  e  bastará  con  tranquilizalo  e 
supervisar o seu tratamento. Se a crise é grave poden resultar ineficaces porque o 
alumno pode ser incapaz de inhalar coa forza necesaria. 

En casos graves ou se a crise non remite

PAS- Protexer --->  Avisar preferentemente ao 061 (ou 112)  --->  Socorrer

Calquera  persoa  atenderá,  segundo  o  establecido  nos  plans  de  autoprotección,  e  na 
normativa que regula o deber de socorro, as urxencias que poidan xurdir.

No caso de alumnado asmático, ao tratarse dun trastorno crónico, pautarase desde a súa 
chegada  ao  centro  a  actuación  nas  crises,  segundo  o  establecido  para  a  atención  a 
enfermidade crónicas.
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Crises comiciais (convulsivas) 
O alumnado con epilepsia ou antecedentes de crisis convulsivas, estará dado de alta no 
programa Alerta Escolar. 

PAS- Protexer --->  Avisar inmediatamente ao 061 activando Alerta Escolar --->  Socorrer 

Todo o persoal do centro coñecerá a actuación básica en caso de emerxencia prevista, en 
cada  caso,  para  o  alumnado  con  enfermidade  crónica.  Actuarase  sempre  segundo  as 
instrucións dos profesionais do servizo de emerxencias 061.

Cando non sexa posible contactar cos servizos de urxencia:

Deixar que a crise siga o seu curso.

Apartar os obxectos perigosos.

Protexer a cabeza.

Afrouxar a roupa.

Poñer de lado.

Cando remate a  convulsión,  colocalo en posición lateral  de seguridade  e  esperar 
asistencia  sanitaria,  e  mentres  non  chega  a  axuda  reavaliar  frecuentemente  se  a 
vítima mantén a respiración espontánea.

Que NON FACER:

Nunca suxeitar a vítima.

Non taponar a boca nin intentar poñerlle algo entre os dentes.
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Crises diabéticas
O alumnado con diabete estará dado de alta no programa Alerta Escolar.  

Calquera  persoa  atenderá,  segundo  o  establecido  nos  plans  de  autoprotección,  e  na 
normativa que regula o deber de socorro, as urxencias que poidan xurdir.

Cando existan dúbidas sobre a gravidade dunha descompensación de glicosa contactarase 
inmediatamente coa familia e, se non é posible, cos servizos de urxencia a través de Alerta 
Escolar.

Cando a situación de emerxencia é  manifesta  (perda de consciencia,  confusión grave, 
convulsións...)  contactarase  inmediatamente co  061   activando  a  resposta  de  Alerta 
Escolar. 

PAS- Protexer --->  Avisar inmediatamente ao 061 activando Alerta Escolar --->  Socorrer

Todo o persoal do centro coñecerá a actuación básica en caso de emerxencia prevista, en 
cada  caso,  para  o  alumnado  con  enfermidade  crónica.  Actuarase  sempre  segundo  as 
instrucións dos profesionais do servizo de emerxencias 061.

Crises psiquiátricas ou afíns
Engloba os estados de gran axitación emocional de orixe variada (teña ou non diagnose 
previa),  condutas  de  negación,  desafío  ou  agresión  e  situacións  de  ausencia  (non 
epiléptica) ou desvinculación da realidade.

En casos leves ou cando non sexa posible contactar cos servizos de urxencia:

Tranquilizar a/o alumna/o e trasladalo a un ambiente relaxado.

Se non e posible, apartar ao resto do alumnado do lugar onde está.

Na medida do posible procurar que permanezan xunto ao alumno dúas persoas.

A prioridade máxima é evitar que faga dano ao resto do alumnado e a si mesmo. 
Toda acción correctora ou sancionadora así como as advertencias deben quedar de 
lado. Trátase de buscar a volta á calma ante todo.

Avisar A súa familia.

Seguir as pautas establecidas para a actuación fronte a condutas pasivas e agresivas 
no Plan de Convivencia.

En casos graves ou se a crise non remite

Protexer --->  Avisar preferentemente ao 061 (ou 112)  --->  Seguir as instrucións dos 
servizos de urxencia

Contusións, escordaduras e luxacións

PAS- Protexer --->  Avisar preferentemente ao 061 (ou 112)  --->  Socorrer

En casos moi leves ou cando non sexa posible contactar cos servizos de urxencia:

Aplicar frío local (xeo, panos de auga fría ou bolsas de frío instantáneo).

Inmobilizar  a  zona  afectada  cunha vendaxe ou estribeira,  dependendo da zona a 
inmobilizar.

Manter en repouso e elevar a extremidade afectada.
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Remitir a atención sanitaria.

Que NON FACER:

Nunca mover a zona ou articulación danada.

Non intentar corrixir a deformidade. Inmobilízase tal e como está.

Non deben aplicarse pomadas ou analxésicos.

Corpos estraños

PAS- Protexer --->  Avisar preferentemente ao 061 (ou 112)  --->  Socorrer

Cando non sexa posible contactar cos servizos de urxencia:

Nos ollos:

Lavar as mans e poñer luvas. 

Lavar abundantemente con soro fisiolóxico.

Cubrir o ollo con gasa estéril e enviar a un centro sanitario.

Que NON FACER:

Nunca fregar o ollo.

Nunca usar obxectos punzantes para extraer o corpo estraño.

Nunca realizar manipulacións innecesarias.

Nunca manipular o ollo para extraer o corpo estraño. 

No nariz e nos oídos:   Non tocalos e acudir a un centro sanitario.

Dor de cabeza, dental, torácica (no peito) ou abdominal

PAS- Protexer --->  Avisar preferentemente ao 061 (ou 112)  --->  Socorrer

En casos leves ou cando non sexa posible contactar cos servizos de urxencia:

Tranquilizar  a/ao  alumna/o,  buscarlle  un  ambiente  axeitado  (relaxado  e  con  luz 
tenue), colocalo nunha postura o máis cómoda posible.
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Dor de cabeza:

Se non remite avisar ás persoas proxenitoras e vixiar as constantes vitais e o nivel de 
consciencia para alertar ao 061 en canto se dubide da estabilidade do afectado.

Dor dental:

Avisar as persoas proxenitoras. 

Momentaneamente para aturar a espera pode aplicarse frío local con xeo envolto en 
panos ou bolsas de frío instantáneo.

Dor torácica:

Se non remite nun prazo breve avisar ás persoas proxenitoras e vixiar as constantes 
vitais e o nivel de consciencia para alertar ao 061  en canto se dubide da estabilidade 
do afectado.

Que NON FACER:

Non dar comida, bebida ou medicamentos de ningunha clase.

Dor abdominal:

Se a dor é moi intensa ou se o abdome está duro (ventre en táboa) solicitar traslado 
urxentemente a un centro sanitario.
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Se non remite nun prazo breve avisar ás persoas proxenitoras e vixiar as constantes 
vitais e o nivel de consciencia para alertar ao 061  en canto se dubide da estabilidade 
do afectado.

Se  a  dor  é  intensa,  cando se  asocie  a  ansiedade,  suoración,  palidez,  náuseas  ou 
vómitos, se está ben localizado ou se provoca quietude absoluta ( posición antidor) 
Contactar INMEDIATAMENTE cos servizos de urxencia.

Epistaxes (hemorraxias nasais)

PAS- Protexer --->  Avisar preferentemente ao 061 (ou 112)  --->  Socorrer

Para casos leves que non requiren atención de servizos de urxencia ou cando non sexa 
posible contactar con eles:

Lavar as mans e poñer luvas.

Efectuar presión directa cos dous dedos sobre a ventá nasal sangrante e contra o 
tabique nasal, mantendo a dita presión durante 10 minutos (de reloxo) e sempre coa 
cabeza inclinada cara a diante.

Pasados os 10 minutos aliviarase a presión para comprobar que a hemorraxia cesou. 
De non ser así, introduciríase unha gasa impregnada cun pouco de auga osixenada 
pola fosa nasal sangrante.

Se a pesar de todo a hemorraxia persiste, acudir a un centro sanitario sen quitar a 
gasa.

Que NON FACER:

Nunca soar o nariz.
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Feridas

PAS- Protexer --->  Avisar preferentemente ao 061 (ou 112)  --->  Socorrer

Para casos leves que non requiren atención de servizos de urxencia ou cando non sexa 
posible contactar con eles:

Lavar as mans e poñer luvas.

Limpar a ferida con auga e xabón.

Secar a ferida con gasa desde o centro cara a periferia sen facer forza.

Desinfectar  cun  antiséptico  axeitado  para  feridas  abertas  como  os  baseados  na 
clorhexidina. Nunca usar alcol nin auga osixenada (nin xeles de desinfección sen 
auga, que non resultan axeitados para pel aberta).

Cubrila con gasa e esparadrapo hipoalerxénico ou cunha tira adhesiva sanitaria.

Retirar as luvas e lavar as mans.

Se  a  ferida  non é  absolutamente  superficial,  notificar  a  familia  para  que  estime 
solicitar valoración sanitaria.

Que NON FACER:

Non empregar NUNCA algodón, pomadas, pos, etc. sobre a ferida.

Non facer manipulacións innecesarias da ferida.

Nunca limpar a ferida coas mans, trapos, panos, etc. sucios.

Fracturas (rotura de ósos)

PAS- Protexer --->  Avisar preferentemente ao 061 (ou 112)  --->  Socorrer

Cando non sexa posible contactar cos servizos de urxencia:

Inmobilizar  a  fractura  antes  de  mover  SEMPRE  na  mesma  posición  na  que 
encontramos o óso, así como as articulacións próximas por riba e por debaixo da 
fractura.
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Inmobilizar con férulas:

Quitar aneis, reloxos, etc.

Improvisar dúas férulas (cartóns, táboas, listóns, revistas ríxidas...) colocando unha a 
cada lado do membro afectado. 

Suxeitar as férulas con cintas ou vendas a varios niveis, de maneira firme pero sen 
facer presión.

Encher os ocos que queden entre a férula e a extremidade con materiais brandos 
(gasas, etc.).

Se a fractura é aberta, cubrir cun apósito a ferida antes de inmobilizar.

En fracturas de cranio ou columna vertebral NON MOVER á persoa en absoluto.

Que NON FACER:

Non suxeitar no lugar da lesión.

NUNCA facer movementos innecesarios.

Hemorraxias

PAS- Protexer --->  Avisar preferentemente ao 061 (ou 112)  --->  Socorrer

Para casos leves que non requiren atención de servizos de urxencia ou cando non sexa 
posible contactar con eles:

Lavar as mans e poñer luvas.

Deter a hemorraxia:

Primeira opción: Compresión directa no punto sangrante.

Manter sempre o membro elevado

Comprimir directamente coas mans a zona que sangra con gasa ou panos 
limpos.

Manter a compresión entre 5 e 10 minutos, é importante non retirar nunca o 
apósito.

Se segue sangrando, engadir máis gasas (sen retirar as anteriores).

Suxeitar as gasas con vendaxes compresivas.
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Segunda opción, cando a primeira non sexa suficiente: Comprimir o membro por 
riba do punto de sangrado.

Esperar asistencia sanitaria.

Que NON FACER:

Non quitar as gasas enchoupadas. 

Nunca facer torniquetes excepto por expresa indicación dos servizos de urxencia 
e SEMPRE seguindo escrupulosamente as súas indicacións.

Insolación e golpe de calor

PAS- Protexer --->  Avisar preferentemente ao 061 (ou 112)  --->  Socorrer

Para casos leves que non requiren atención de servizos de urxencia ou cando non sexa 
posible contactar con eles:

Apartar a vítima da fonte de calor, situándoo nunha habitación ou lugar fresco e con 
pouca luz.

Afrouxar roupas.

Aplicar panos de auga fría.

Se está consciente dar de beber líquidos frescos pouquiño a pouco.

Remitir aos servizos sanitarios.

Intoxicacións

PAS- Protexer --->  Avisar preferentemente ao 061 (ou 112)  --->  Socorrer

Cando non sexa posible contactar cos servizos de urxencia:

Por inxestión:

Ante a sospeita de intoxicación é de vital importancia coñecer o produto causante ou 
sospeitoso.

Ter o produto a man xa que os servizos de urxencia precisarán información sobre o 
mesmo.

Derivar a atención médica urxente.

Que NON FACER:

NON PROVOCAR NUNCA O VÓMITO.
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Salpicaduras:

Retirar toda a roupa e mais as xoias.

Lavado exhaustivo con auga.

Derivar a atención médica urxente.

Salpicaduras nos ollos:

Lavado con auga do ollo afectado durante un mínimo de 20 minutos.

Tapar o ollo con gasa estéril.

Derivar a atención médica urxente.

Inhalación (respiración):

Protexerse e avisar: evitar sempre actuar só e seguir paso a paso as instrucións dos 
servizos de urxencia.

Socorrer: retirar ao accidentado do ambiente tóxico (so si é posible sen correr o risco 
de intoxicarnos nos. 

Derivar a atención médica urxente.

Lipotimias, síncopes e shocks
Unha  lipotimia  é  un  déficit  transitorio  de  rego  sanguíneo  cerebral  que  presenta  os 
seguintes  síntomas:  mareo,  suoración,  abatimento  ,  debilidade  nas  pernas  e  perda  de 
coñecemento de forma breve.

PAS- Protexer --->  Avisar preferentemente ao 061 (ou 112)  --->  Socorrer

Para casos leves que non requiren atención de servizos de urxencia ou cando non sexa 
posible contactar con eles, ante os primeiros síntomas:

Deitalo cos membros inferiores elevados.

Afrouxarlle a roupa.

Airear o lugar e evitar curiosos.

Ante  a  perda  de 
coñecemento:

Solicitar  axuda  dos 
servizos de urxencia.

Colocalo  en  posición 
lateral de seguridade.

Protexer tanto do frío 
coma da calor.

Vixiar 
constantemente  o 
ferido:  respiración, 
pulso, etc.

Esperar axuda dos servizos sanitarios.

Que NON FACER:

Non dar comida, bebida ou medicamentos de ningunha clase.
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Obstrución da vía aérea

PAS- Protexer --->  Avisar preferentemente ao 061 (ou 112)  --->  Socorrer

En casos leves ou cando non sexa posible contactar cos servizos de urxencia:

Obstrución incompleta  ou parcial:  a  vítima pode falar,  tusir  e  respirar,  pero  con 
dificultade  ------->  Invitalo  a  tusir  forte.  Dar  ata  cinco palmadas nas  costas,  coa 
persoa lixeiramente inclinada cara adiante, entre as omoplatas.

Obstrución completa:  a vítima non pode tusir, nin falar ou respirar. Caracterízase 
porque a vítima lévase as mans ao pescozo.

Actuación-     Manobra de Heimlich.  

Adultos conscientes: colocámonos detrás da persoa rodeándoa cos nosos brazos de 
atrás a diante e colléndonos as mans, sen entrelazar os dedos (a xeito de puño), as 
situamos  á  altura  da  boca  do  estómago  e  facemos  un  movemento  firme  de 
comprensión cara atrás e arriba, para conseguir que expulse o corpo estraño. Esta 
manobra pode realizarse tanto de pé como sentado.

Adultos  inconscientes: deitar  á  persoa  boca  arriba,  ladeándolle  a  cabeza. 
Situámonos de xeonllos sobre a persoa e, apoiando unha man sobre a outra na liña 
media situada entre o embigo e a boca do estómago, premeremos cara a dentro e cara 
arriba, ata conseguir extraer o corpo estraño.

Persoas obesas e embarazadas: a manobra é a mesma, pero tendo en conta que o 
punto  de  compresión  é  un  pouco  por  riba  do  que  se  reflectiu  anteriormente 
(aproximadamente no punto onde se efectúa a masaxe cardíaca).

Picaduras e Trabadas

PAS- Protexer --->  Avisar preferentemente ao 061 (ou 112)  --->  Socorrer

Para casos leves que non requiren atención de servizos de urxencia ou cando non sexa 
posible contactar con eles:
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Insectos:

Lavar as mans e poñer luvas.

Limpar a ferida con auga e xabón

Aplicar unha gasa empapada en auga fría ou xeo

Remitir, cando se precise, a atención sanitaria.

Animais domésticos:

Lavar as mans e poñer luvas.

Curar seguindo as instrucións xerais sobre feridas. 

Acudir a un centro sanitario para tratamento específico.

Que NON FACER:

Nunca aplicar remedios caseiros.

Non rascar.

Serpes:

Manter en repouso a zona afectada para evitar que o veleno se estenda pola circulación do 
sangue.

Pode realizar unha vendaxe compresiva por encima da trabada.

Lavar as mans e poñer luvas.

Lavar a ferida con auga e xabón.

Aplicar frío moderado na zona, non con xeo.

Remitir a atención sanitaria.Se pido apresar ou facer unha foto da serpe, levala, xa que é 
importante coñecer a variedade.

Que NON FACER:

Non facer incisións na pel.

Succionar (chupar) a zona da trabada.

Queimaduras

PAS- Protexer --->  Avisar preferentemente ao 061 (ou 112)  --->  Socorrer

Para casos leves que non requiren atención de servizos de urxencia ou cando non sexa 
posible contactar con eles:

Queimaduras por calor ou lapas:

Lavar as mans e poñer luvas.

Retirar reloxos, pulseiras, aneis, etc. que poidan afectarlle á zona.

Expoñer a zona queimada, cando sexa posible, baixo o chorro de auga fría durante 
10 minutos.

Cubrir a zona con gasas estériles, a ser posible enchoupadas en soro fisiolóxico ou 
auga.
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Elevar a zona afectada.

En grandes queimados, cubrilos con mantas

Remitir a atención sanitaria.

Que NON FACER:

Non aplicar pomadas.

En ninún caso aplicar remedios caseiros.

Nunca utilizar xeo ou auga xeada.

Nunca romper ampolas.

Non utilizar antisépticos con colorantes (tivo povidona iodada).

Non correr ou deixar correr no caso de que o corpo estea en lapas.

Nunca arrincar a roupa pegada ao corpo pola queimadura.

Conxelacións :

Lavar as mans e poñer luvas.

Quecer moderadamente con auga tibia a zona afectada.

Afrouxar a roupa.

Remitir a atención sanitaria.

Queimaduras eléctricas:

NUNCA TOCAR SEN ASEGURAR QUE A PERSOA FERIDA NON SIGUE EN 
CONTACTO COA FONTE DE ELECTRICIDADE.

Lavar as mans e poñer luvas.

Proceder segundo o protocolo de accidentes por electricidade 

Queimaduras químicas:

Lavar as mans e poñer luvas.

Lavar abundantemente con auga (ducha de corpo enteiro, ducha lavaollos, billa de 
lavabo, etc., segundo o caso), cando menos durante 20 a 30 minutos.

Remitir a atención sanitaria. 

Trastornos gastrointestinais (vómito, diarrea...)

En casos graves

PAS- Protexer --->  Avisar preferentemente ao 061 (ou 112)  --->  Socorrer

En casos leves ou cando non sexa posible contactar cos servizos de urxencia:

Tranquilizar a/o alumna/o, buscarlle un ambiente axeitado colocalo nunha postura o 
máis cómoda posible e facilitarlle acceso aos servizos.

Avisar a súa familia.

Se hai sangue nas feces ou no vómito, contactar inmediatamente cos servizos de 
urxencia e seguir as súas instrucións.
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Asegurar a limpeza inmediata e hixienización dos aseos e outras superficies no caso 
de diarrea ou vómito para minimizar o risco de contaxio en caso de tratarse dun 
proceso infeccioso.

Traumatismos bucodentais

En casos graves

PAS- Protexer --->  Avisar preferentemente ao 061 (ou 112)  --->  Socorrer

En  caso  de  traumatismos  dentais  en  dentes  permanentes  (maiores  de  6  anos)  é  moi 
importante  localizar  o  fragmento  fracturado  ou  o  dente  enteiro  de  cara  ao 
tratamento, tanto si está dentro da boca coma se saíu despedido. 

Coller o dente pola coroa evitando tocar a zona da raíz.

Conservar a peza ou fragmento en leite fría, soro fisiolóxico, ou incluso na propia 
saliva (debaixo da lingua) si non hai máis remedio e a persoa accidentada é maior e 
non hai risco de que o trague. Nunca transportar en seco. 

Se a peza está luxada (dobrada, colgada aínda do raíz) non manipular.

Avisar  a  familia  e  derivar  a  atención  urxente  de  odontoloxía.  Os  dentes  poden 
reimplantarse con éxito nas dúas primeiras horas (sobre todo na primeira) polo que a 
rapidez é clave.
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10. Anexo I: Plan de Atención 
Individualizado.
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  Plan Atención Individualizado – Ficha de alumando con enfermidade crónica 

   

   Nome e Apelidos do/a alumno/a

__________________________________________________

Data Nacemento Sexo               Curso actual

_______________       __Masc. ___Fem.    __________________

Enfermidade crónica ou condición sanitaria:

_____________________________________________________________

Síntomas de Alarma Actuacións

___________________________ ___________________________

___________________________ ___________________________

___________________________ ___________________________

___________________________ ___________________________

Datos de contacto:

Parentesco Nome e Apelidos Teléfono Horario

____________        ______________________     _____________          ___________

____________        ______________________     _____________          ___________

____________        ______________________     _____________          ___________

Equipo sanitario:

Centro médico/hospitalario de referencia:______________________________

Médico/a__________________________________   Telf:_________________

Enfermeiro/a _______________________________  Telf:_________________

Outras consideracións en caso de urxencia:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Ficha visible e coñecida por todo o profesorado e persoal non docente 

Páxina 39 de 44 

Urxencias Sanitarias 061 - 112

Fotografía 
Actual



  Plan Atención Individualizado – Autorización da Familia 

   

Nome e Apelidos do/a alumno/a       Centro Educativo

___________________________________       ________________________________

Nome da nai/pai/responsable legal       DNI

_______________________________________________        ____________________

Autorizo a consulta dos datos recollidos no Plan de Atención Individualizado, así 
como a intercambiar información sanitaria específica e confidencial co persoal 
sanitario (de atención regular e/ou de urxencias sanitarias) que proceda, co fin de 
garantirlle  un control  e  tratamento  axeitado da  súa enfermidade ou condición 
crónica no centro educativo.

Solicito  e  autorizo  a  que,  segundo  este  Plan  de  Atención  Individualizado,  o 
persoal do centro poida apoiar as labores de control,  seguimento e atención a 
urxencias, derivadas súa enfermidade ou condición crónica, imprescindibles para 
o mantemento da saúde, que deban realizarse no marco da actividade educativa, 
eximindo  ao  dito  persoal  de  toda  responsabilidade  que  puidera  derivarse  dos 
efectos adversos e/ou secundarios inherentes a esta actuación.

Nome, data e sinatura da persoa que fai a comunicación

_______________________________________

______________________________________

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de  
datos de carácter persoal, infórmaselle de que os datos persoais facilitados quedarán rexistrados nun  
ficheiro de titularidade da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de  
Galicia co obxecto de xestionar o presente procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos  
de  acceso,  rectificación,  cancelación  e  oposición  ante  a  Secretaría  Xeral  Técnica  da  Consellería  de  
Cultura,  Educación  e  Ordenación  Universitaria,  como  responsable  do  ficheiro,  solicitándoo  ante  a  
Secretaría  Xeral  Técnica  da  Consellería  de  Cultura,  Educación  e  Ordenación  Universitaria,  edificio  
administrativo de San Caetano, S/N, 15781, Santiago de Compostela, ou mediante o envío dun correo  
electrónica a sxt.cultura.educacion@xunta.es
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1. Introdución
A Diabete  Mellitus  (DM)  é  unha  das  enfermidades  crónicas  máis  frecuentes  da 

infancia.  Maniféstase por niveis de glicosa en sangue elevados, por enriba dos límites 
normais debido á insuficiente produción ou actuación da insulina. 

A diabete, como calquera outra enfermidade crónica na infancia, non ten que ser un 
obstáculo para a efectiva inclusión de todo o alumnado na vida escolar e social. A día de 
hoxe,  os  avances  médicos  na  abordaxe  da  diabete  complementados  cunha  axeitada 
educación  terapéutica, fan   posible  a  plena  integración  do  alumnado  con  diabete  no 
sistema educativo en condición de plena normalidade.

As necesidades actuais de educar na promoción de hábitos de vida saudables responden 
a unha demanda da  sociedade,  sendo a comunidade educativa o marco idóneo para a 
transmisión e adquisición de coñecementos e habilidades do alumnado cara a promoción e 
mantemento hábitos de vida saudables tanto individual como colectiva.

A atención que desde a perspectiva psicosocial e pedagóxica, o sistema educativo lle 
poida prestar a estas necesidades escolares asociadas á condición da diabete, contribuirá 
de  forma  significativa  a  facilitar  a  plena  integración das  nenas  e  nenos diabéticos na 
comunidade educativa. Á súa vez a asistencia á escola de nenos e nenas con patoloxías 
específicas fai necesario o desenvolvemento dunha estreita colaboración entre os servizos 
sanitarios e a consellería con competencias en materia de educación, nos termos previstos 
no  Acordo Marco de Colaboración subscrito pola Consellería de Cultura, Educación e  
Ordenación  Universitaria  e  a  Consellería  de  Sanidade  para  o  Desenvolvemento  de  
Actuacións Conxuntas de Promoción e Protección da Saúde na Escola.

Todas  as  partes  implicadas,  familias,  profesorado,  profesionais  da  saúde  e  demais 
membros  da  comunidade  educativa,  deben  colaborar  para  abordar  as  situacións  e 
incidencias que, no día a día, poidan xurdir.
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2. Antecedentes e xustificación

Antecedentes
A Fundación  Pública  Urxencias  Sanitarias  de  Galicia  –  061,  mediante  acordo  de 

colaboración de data 12 de marzo de 2007 coa Consellería de Educación e Ordenación 
Universitaria,  ten en funcionamento o programa “Alerta  Escolar” que da cobertura  ao 
alumnado con patoloxías crónicas escolarizado nos centros educativos dependentes desta 
consellería.

O  antedito  Acordo  Marco  de  Colaboración establece,  entre  as  súas  áreas  de 
colaboración de especial relevancia, as seguintes:

A atención a escolares con patoloxías específicas crónicas, especialmente aquelas 
incluídas no programa “ Alerta Escolar”.

A aplicación  e  o  desenvolvemento  de  estratexias,  normativas  ou  regulamentos 
elaborados por calquera administración competente en todo aquilo que teña que ver 
coa saúde na escola.

Decreto 171/2010, do 1 de outubro, sobre plans de autoprotección na Comunidade 
Autónoma de Galicia.

A este respecto establécese na normativa que as distintas Administracións Públicas, no 
marco  das  súas  competencias,  promoverán  de  forma  coordinada  a  autoprotección, 
establecendo os medios e  recursos necesarios mediante o desenvolvemento de accións 
orientadas á información e sensibilización en materia de prevención e control de riscos, así 
como en materia de preparación e resposta a situacións de urxencia.

Así  mesmo  establécese  que  é  necesario,  nos  diferentes  ciclos  educativos,  programar 
actividades de información, prevención e divulgación en materia de protección civil.

Xustificación
A diagnose  da  DM supón,  xeralmente,  un  impacto  psicolóxico  na  vida  dos  e  das 

menores,  e  tamén para a  súa  familia,  que  debe retomar canto antes  un ritmo de vida 
normalizado que integre a disciplina de abordaxe pautada en relación a:

Horarios de alimentación

Planificación previa e coidados á hora de practicar exercicio físico

Realización de controis e administración de insulina

Prevención e abordaxe de emerxencias por hiperglicemia e hipoglicemia.

A integración destes aspectos na vida escolar pode supoñer un problema , non só pola 
preocupación da familia, senón tamén pola incerteza do profesorado. Por iso é importante 
que  a  resposta  ao  problema  se  inicie  canto  antes  de  xeito  efectivo,  organizado  e  en 
condicións de seguridade.

Debemos considerar que o proceso de escolarización normalizado e apoiado constitúe 
un aspecto fundamental das persoas, xa que incide na súa calidade de vida, integración 
social e desenvolvemento persoal.

Dende esta perspectiva, é conveniente que o profesorado coñeza as características máis 
relevantes da diabete  para tomar as medidas oportunas en cada  unha das  situacións e 
brindar ao alumnado o apoio axeitado. É precisa a formación do profesorado e demais 
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persoal do centro sobre as características da enfermidade e a detección e resolución de 
problemas, especialmente daqueles que supoñen unha emerxencia. 

Aínda que o profesorado non ten como tarefa a asistencia sanitaria do alumnado, a súa 
función  de  efectiva  garda  e  tutela,  así  como  as  obrigas  derivadas  dos  plan  de 
autoprotección  e  emerxencias,  impoñen  o  establecemento  de  protocolos  que  permitan 
unha rutina educativo-sanitaria en situacións urxentes mediante a colaboración voluntaria 
do profesorado.
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3. Que é a diabete? Tipos
O noso corpo obtén a enerxía que precisa dos alimentos. Todos os alimentos mediante a 

dixestión  son  procesados  nos  seus  compoñentes  básicos.  Entre  estes,  como  fonte 
primordial desa enerxía, atópanse os glícidos (azucres), tamén coñecidos como hidratos de 
carbono, entre os que destaca, pola súa importancia a glicosa. A glicosa vai polo sangue e 
introdúcese en todas as células do corpo para proporcionarnos a enerxía necesaria para 
vivir e facer calquera actividade. A cantidade de glicosa en sangue denomínase glicemia. 
Pero as nosas células non poden utilizar a glicosa directamente. Precisan dunha hormona 
segregada polo páncreas que funciona a modo de chave, permitindo o paso da glicosa ao 
interior das células para que poidan consumila e obter enerxía. Esta hormona é a insulina. 

A cantidade de glicosa que hai no sangue regulase de maneira automática. Cando hai 
moita glicosa no sangue, o páncreas fabrica máis insulina, mantendo a cantidade estable. 
Cando o páncreas non produce insulina, a produce en proporción moi pequena ou a que 
fabrica non pode facer a súa función axeitadamente, estamos ante unha Diabete Mellitus 
(DM).  Esta  enfermidade  crónica  caracterízase  por  tres  síntomas  moi  coñecidos, 
denominados comunmente “as tres P da diabete”: 

Poliuria: produción e excreción de gran cantidade de urina.

Polidipsia: necesidade de beber con frecuencia e abundantemente.

Polifagia: excesivo desexo de comer.

Ademais poden presentarse situacións de cansazo constante e adelgazamento. Todas 
estas alteracións son reversibles coa administración de insulina.

Cando falta  insulina  no organismo sucédense,  de  forma encadenada,  unha serie  de 
alteracións que poden resumirse do seguinte xeito:

Prodúcese unha alteración no metabolismo da glicosa que fai que esta se acumule no 
sangue (hiperglucemia).

A falta de insulina fai que a glicosa que circula polo sangue non poida entrar nas 
células para aportar enerxía.

As células están, por tanto, famentas ao faltarlles a súa fonte principal de enerxía.

O  exceso  de  glicosa  elimínase  pola  urina  (glucosuria)  xunto  con  auga  e  sales 
minerais. Esta abundancia na micción denomínase poliuria.

Para  eliminar  a  glicosa  excedente  o corpo consume gran  cantidade  de  auga que 
compensa reaccionando cunha gran sede (polidipsia). 

Os desequilibrios máis frecuentes nunha persoa con diabete consisten en elevacións ou 
diminucións do seu nivel de glicosa en sangue: hiperglicemia e hipoglicemia.

Na actualidade  a  DM non se  cura,  pero  pode  ser  controlada  mediante  insulina  ou 
antidiabéticos orais, segundo o caso, exercicio físico e alimentación axeitada. Resulta máis 
difícil  de  controlar  na  infancia  e  na  adolescencia  debido  aos  importantes  cambios 
biolóxicos  e  psicolóxicos  que  ocorren  durante  estes  períodos.  Por  esas  circunstancias 
especiais estes menores precisan de un ambiente familiar, educativo e social moi coidado 
que lles permita desenvolverse en equilibrio intelectual e emocional. 

O tratamento, por tanto, está encamiñado a manter a glicemia o máis próxima posible á 
normalidade, mediante múltiples doses subcutáneas de insulina ou a infusión subcutánea 
continua,  o  control  axeitado da  dieta  e  o  exercicio,  todo isto  axustado en  función da 
análise frecuente da glicemia capilar cun glicómetro ou, excepcionalmente, mediante un 
sistema de medición subcutánea continua de glicosa intersticial.

Para controlar a DM precísase, así mesmo, exercicio físico planificado e controlado e 
alimentación planificada. 
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É importante destacar que se ten constatado unha relación obxectiva entre os niveis de 
glicemia en menores con DM e o posible desenvolvemento de complicacións. 

Considerando o tempo que o alumnado con DM permanece na escola, a supervisión 
deste tratamento, sobre todo en nenos e nenas máis pequenos, é fundamental para garantir 
o axeitado cumprimento do mesmo, minimizando o risco de complicacións agudas e, en 
caso de que aparezan, tratándoas de xeito o máis precoz posible.

Hiperglicemia
Prodúcese  cando  hai  demasiada  glicosa  en  sangue.  Pode  darse  tras  diversas 

circunstancias  como  infeccións,  estrés  psíquico,  tras  unha  comida  copiosa...  As 
hiperglicemias  poden  pasar  desapercibidas  ata  certos  niveis.  Nun principio  as  persoas 
poden sentirse un pouco más sedentos. Cando a hiperglicemia se mantén pode producirse 
cetose. Se isto ocorre durante moito tempo pódense danar algunhas partes do corpo como 
os ollos, os pes, os riles, os nervios, o corazón e os vasos sanguíneos.

Os síntomas máis comúns son:

Miccións frecuentes e abundantes.

Sede, sensación de boca seca.

Náuseas e vómitos.

Cansazo e debilidade.

Dor abdominal.

Respiración acelerada e con alento a mazá. 

Hipoglicemia
Cando  os  niveis  de  glicosa  descenden  por  debaixo  de  certos  límites  comezan  a 

experimentarse os síntomas da hipoglicemia. Esta situación prodúcese porque as células 
do noso corpo quédanse sen enerxía e desvían o remanente dispoñible ao cerebro, que é o 
órgano máis importante. Primeiro prodúcense os síntomas adrenérxicos ou de alarma, e 
despois os neuroglicoxénicos, que acusan a falta de glicosa no cerebro. 

As persoas mozas e sobre todo os nenos e as nenas, son máis susceptibles de sufrir 
hipoglicemias que as persoas adultas, en xeral como resultado de alterar o seu horario de 
comidas permanecendo moito tempo sen comer; de realizar un exercicio intenso durante 
un tempo prolongado ou de inxerir pouco alimento mantendo a súa dose de insulina.

Os síntomas máis comúns son:

Fame.

Palpitacións.

Palidez e suor frío.

Cambios de humor e irritabilidade.

Dificultades para concentrarse e para falar.

Dor de cabeza, confusión e somnolencia.

Debilidade, mareos e perda da coordinación.

Convulsións e tremores.

Perda da consciencia. 
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Tipos de diabete
Diabete Mellitus Tipo 1

Segundo  o  criterio  do  comité  de  Expertos  na  Diagnose  e  Clasificación  da  Diabete 
Mellitus da American Diabetes Association (ADA), denominanse Diabete Mellitus tipo 1 
(DM1), antes chamada diabetes mellitus dependente de insulina, aqueles casos nos que a 
causa é a destrución de células betapancreáticas e que pode presentarse con cetoacidose.

Neste tipo de diabete o páncreas non produce insulina debido a un proceso progresivo de 
destrución, de orixe maioritariamente autoinmune. Ao inicio pode manifestarse por perda 
de peso, astenia, aumento da sede e da cantidade or urina.  Esta diabete pode aparecen a 
calquera idade pero é pouco frecuente antes dos tres anos.

O  tratamento  basease  na  realización  dun  réxime  dietético  e  na  administración  de 
insulina. Deste xeito pode facer vida normal. Non obstante, se non recibe unha correcta 
administración de insulina, pode experimentar algúns trastornos debidos á variación do 
nivel de glicosa no sangue (hiperglicemia ou hipoglicemia). Neste caso dicimos que a 
diabete se descompensou.

Diabete Mellitus Tipo 2

Ata fai relativamente pouco a DM tipo 2 era unha enfermidade tipicamente das persoas 
adultas. Non obstante, isto deixou de ser así e xa se ven  casos, aínda que moi poucos, 
desta enfermidade en nenos e adolescentes. O aumento no número de casos a idades 
temperás vai paralelo ao incremento na incidencia da obesidade infantil e xuvenil.

Na súa orixe interveñen un certo defecto na secreción de insulina e unha dificultade da 
súa acción sobre as células do organismo. Tal e como mencionamos, pode haber asociada 
obesidade  con  certa  frecuencia.  O  tratamento  baséase  na  realización  de  unha  dieta 
complementada, en ocasións, con comprimidos antidiabéticos ou insulina. 
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4. Control da glicemia e administración 
de insulina

A determinación da glicemia capilar (autoanálisis) é necesaria para valorar si existe un 
correcto  equilibrio  entre  a  dose  de  insulina,  a  alimentación  e  o  exercicio  físico.  Este 
análise  ten  que  realizarse  con  frecuencia,  polo  que  a  persoa  con  DM levará  sempre 
consigo o medidor de glicemia (glicómetro).

Logo da sesión de formación inicial e sempre que os pais cumprimenten as preceptivas 
autorizacións, a persoa que exerza a dirección do centro, oído, de ser o caso, o consello 
escolar nomeará, de entre todos os profesores que voluntariamente manifesten en claustro 
a súa vontade de participar  no apoio ao alumnado enfermidade crónica,  un equipo de 
profesoras ou profesores, dos cales un terá funcións de coordinación; sempre e cando este 
equipo  non  estivera  funcionando  xa  con  anterioridade,  tal  e  como  se  establece  no 
protocolo  de  actuación  en  urxencias  sanitarias  e  atención  educativa  ao  alumnado con 
enfermidade crónica. 

As súas funcións serán as de apoio no control da glicemia e aporte de insulina, sempre 
segundo a idade e desenvolvemento da persoa con DM e da pauta de control diabetolóxico 
establecida  polos  servizos  sanitarios.  Estas  funcións  son  absolutamente  seguras,  non 
precisan  de  coñecementos  médicos  específicos,  podendo  ser  realizadas  por  calquera 
persoa que reciba un adestramento mínimo. 

O benestar do menor e o control e mantemento da súa saúde son os intereses superiores 
que guiarán todas as actuacións.

Unha vez formado o equipo, este recibirá formación específica por parte do profesional 
sanitario de referencia que, ademais, fará labores de acompañamento durante os primeiros 
días ou cando xurdan dúbidas.

En  caso  de  non  haber  profesional  sanitario  de  referencia  procederá  contactar  cos 
servizos de saúde para contar co asesoramento que se estime, ben directamente, ben a 
través da familia, da escola galega de saúde ou das instancias máis oportunas en cada caso. 

Serán labores da persoa coordinadora:

Coordinación,  segundo  establezan  no  Plan  de  Atención  do  persoa  con  DM,  co 
profesional sanitario de referencia, en colaboración estreita coa dirección do centro e 
o departamento de orientación.

Apoio no control da glicosa e na administración, se procede, de insulina.

Control e xestión dos elementos de control e coidado na DM: neveira, alimentos 
(preferentemente non perecedeiros) ricos en glícidos tanto de acción inmediata como 
de liberación lenta, glucagón (control da caducidade e reposición cando se precise), 
contedor de residuos biolóxicos, desinfectantes, algodón,  fichas e protocolos, etc.

Apoio  na  planificación  de  actividades  extraescolares  e  complementarias  nas  que 
participe a alumna ou alumno con DM, especialmente cando requiran saída do centro  
escolar, no que respecta á preparación do botiquín auxiliar que debe acompañar a 
este alumnado.

A persoa coordinadora do equipo será quen exercerá principalmente, e sempre que non 
teña obrigas de docencia que atender, o apoio no control regular da glicosa e no aporte, de 
ser o caso, de insulina. Cando as súas obrigas docentes non llo permitan ou cando non se 
atope no centro será substituído, de xeito expreso, por un dos seus compañeiros no equipo 
segundo se determine. 
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Calquera dos membros do equipo poderá actuar como referente no caso de sospeita ou 
constatación de hiperglicemia ou hipoglicemia, ao obxecto de apoiar ao profesorado que 
enfronte a situación e favorecer o retorno a valores normais.

O centro, na súa autonomía organizativa, proporcionará á persoa coordinadora o tempo 
que se estime preciso para a realización dos seus labores.

Atención en hiperglicemia e hipoglicemia
Todo o persoal do centro coñecerá os síntomas que as caracterizan e a atención básica. 

En caso de dúbida poderá requirir o apoio do profesorado que apoia a DM ao obxecto de 
decidir qué medidas adoptar. 

Seguirase  a  pauta  establecida  polos  equipos  sanitarios  no  plan  de  atención  á  DM 
individualizado. 

Colaboración do alumnado segundo a súa idade e 
desenvolvemento

Os fitos desexables na colaboración e control da diabete por parte do alumnado son:

De 2 a 4 anos
Deben aprender a vivir coa diabete como unha actividade máis da súa vida, para o 
cal deben ser conscientes e partícipes de todos os procesos e actuacións.

De 4 a 6 anos
Deben entender por qué se pinchan insulina cando os seus compañeiros non o fan.
Participan, de xeito guiado, no autocontrol.

De 6 a 8 anos
Realizan o autocontrol solos pero con supervisión.
Aprenden a diferenciar os valores de glicemia altos ou baixos
Participan na inxección de insulina.
Aprenden a diferenciar grupos de alimentos
Asegúranse de inxerir de forma san todos os alimentos.
Recoñecen síntomas dunha hipoglicemia e a súa actuación urxente.

De 8 a 12 anos
Aumenta a súa autonomía no control da diabete progresivamente.
Adminístranse a insulina.
Adquiren os coñecementos sobre o perfil de acción das súas insulinas.
Actúan axeitadamente ante unha hipoglicemia.
Coñecen e diferencian os diferentes grupos de alimentos.
Comparten actividades de control co seu grupo de amigos

De 12 a 16 anos
Adquiren responsabilidades no tratamento e control da diabete non supervisados.
Obteñen identificación no grupo de amigos coa sua diabete.
Teñen autonomía na toma de decisións e na modificación do seu tratamento.
Utilizan a dieta san e equilibrada contabilizando hidratos de carbono por racións.
Saben actuar en situacións especiais (saídas nocturnas, tabaco, alcol...)
Adquiren ferramentas e destreza para controlar as glicemias no deporte, coñecéndose 
a si mesmos.
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De 16 a 18 anos
Adquiren  independencia  e  autonomía  no  control  da  diabete  aumentando  a  súa 
responsabilidade.
Avalían os coñecementos adquiridos para trasladar a un hospital de adultos.
Conseguen unha boa integración cun bo autocontrol da diabete na súa etapa adulta.

Non obstante, compre ter en conta que non se acadan de xeito automático, senón que 
dependen  tanto  do  desenvolvemento  da  persoa  como  da  axeitada  educación  e 
acompañamento diabetolóxico.

Exercicio físico
O alumnado con diabete pode e debe realizar exercicio físico como calquera outro da 

súa idade, agás prescrición facultativa. 

O profesorado de educación física debe coñecer e ter en conta que o exercicio provoca:

Aumento de consumo de glicosa no músculo.

Aumento da sensibilidade á insulina.

Diminución da cantidade de glicosa no sangue.

O exercicio aumenta o risco de hipoglicemia ata 18 horas despois, especialmente no 
caso de exercicio especialmente intenso non habitual. 

Seguiranse as pautas marcadas polos servizos sanitarios, permanecendo especialmente 
vixiantes  ao  risco  de  hipoglicemia.  O  profesorado  de  educación  física  terá  acceso  a 
suplementos de glicosa aportados pola familia.
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Actividades extraescolares e complementarias
Todas as actividades (longas ou curtas) son posibles e non deben ser orixe de aparición 

de problemas. Na planificación da actividade contarase coa colaboración do profesorado 
que apoia ao alumnado con DM e, de ser o caso, o profesional sanitario de referencia, que 
valorará as adaptacións na insulina e aporte de hidratos de carbono en función da demanda 
de actividade física ou nivel de estrés requirido. 

O botiquín auxiliar, que acompañará ao alumnado, contará, como mínimo con:

Tiras para medir glicosa en sangue.

Tabletas de glicosa, zumes, azucres ou algunha galleta.

Se é previsible a inxección de insulina, boligrafos de insulina extra, xiringas extra e 
viais extra, segundo proceda.

Identificación clara de ter diabete.

Valorarase  a  pertinencia  de  contar con  glucagón  e  dispositivos  para  manter  a 
temperatura axeitada. 

O comedor escolar
O alumnado con DM pode facer uso regular do comedor escolar. Non obstante deberán 

ser tidas en conta as indicacións dietéticas pautadas polos servizos sanitarios que exercen 
o  control  diabetolóxico.  Cando  sexa  preciso  os  comedores  escolares  incluirán  as 
modificacións  que  se  precisen  para  garantir  os  aportes  de  glícidos  axeitados,  sempre 
dentro das posibilidades ordinarias do menú escolar. 

Cando ningún dos membros do equipo de apoio á  DM exerza labores  no comedor 
escolar, o coordinador realizará o apoio ao control da glicemia e aporte de insulina antes 
da incorporación do alumnado ao comedor. 

Todo  o  persoal  do  comedor  será  quen  de  recoñecer  signos  e  síntomas  de 
descompensación da glicemia e saberá actuar en primeira intervención, podendo avisar aos 
pais e/ou servizos de emerxencia se a situación non se controla de xeito ordinario.

O transporte escolar
O alumnado con DM pode facer uso regular do transporte escolar.  Cando sexa preciso 

os  tranporte  escolar  incluirá  as  modificacións  que se precisen  na normativa  relativa  á 
inxesta de alimentos no mesmo para garantir os aportes de glícidos axeitados.
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O programa Alerta Escolar
Todo o alumnado con DM que desexe adherirse a este protocolo estará necesariamente 

dado de alta no programa Alerta Escolar, para en caso de ser necesario, garantir a resposta 
inmediata, efectiva e coordinada dos servizos de emerxencia. 
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5. Atención en situacións de emerxencia

Calquera  persoa atenderá,  segundo o establecido nos  plans de autoprotección,  e  na 
normativa que regula o deber de socorro, as emerxencias que poidan xurdir. Cando existan 
dúbidas sobre a gravidade dunha descompensación de glicosa, cando así o estime algún 
dos membros do equipo de apoio á DM ou cando a situación de emerxencia é manifesta 
(perda  de consciencia,  confusión grave,  convulsións...)  contactarase inmediatamente co 
061  activando a resposta de Alerta Escolar. 

O  centro  contará,  segundo  o  pautado  polos  servizos  sanitarios,  as  unidades 
correspondentes de glucagón, debidamente almacenadas. Todo o profesorado coñecerá o 
seu uso e administración.

Aínda que a administración de glucagón é segura e non require ningunha titulación, 
ACTUARASE SEMPRE SEGUNDO AS INSTRUCCIÓNS DOS PROFESIONAIS DO 
SERVIZO DE EMERXENCIAS  061 . 
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6. Atención en centros de educación 
especial e en centros residenciais

Nos centros de Educación Especial e nos centros residenciais cando non se conte con 
persoal sanitario en todas ou algunha das quendas de traballo, sempre que se conte con 
persoal de apoio educativo (coidadores e educadores) estes poderán realizar as labores 
descritas para o equipo de apoio á DM. 

No caso de aqueles  centros que  funcionen ao longo de  todo o día  o número de 3 
voluntarios será incrementado por razóns de servizo segundo se determine nas Normas de 
Organización e Funcionamento en colaboración cos servizos sanitarios.
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7. Anexo: Fichas de control
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En caso de HIPOGLICEMIA (nivel baixo de azucre en sangue)

Nome e Apelidos 

___________________________________________________________

Comprobar se presenta os seguintes síntomas:

• Fame • Palpitacións • Palidez e suor frío

• Cambios de 
Humor

• Irritabilidade • Falta de  
concentración

• Dor de cabeza,  
confusión e  
somnolencia

• Debidade, mareos e  
perda da coordinación

• Convulsións e  
tremores e perda da  
consciencia

Síntomas específicos: _______________________________________

__________________________________________________________

Darlle  azucres  de  absorción rápida  como auga con azucre,  zumes de 
froita, pastillas de glicosa, mel ou marmelada, ____________________

________________________________________________________

A recuperación pode  durar  entre  10  e  15  minutos,  se  non se  recupera  repetir  a 
inxesta. A continuación hai que darlle a comer produtos con hidratos de carbono de 
absorción lenta: un vaso de leite con galletas ou un bocadillo pequeno. Cando se 
recupere pode ter náuseas, cansancio ou dor de cabeza.

PERDA DE CONSCIENCIA  ->  Non dar nada de  comer nin  de 
beber

AVISAR INMEDIATAMENTE AO 061 (ou 112)

para valorar a necesidade de administrar 

GLUCAGÓN que está en _________________________________ 

A súa dose é de: __________________________________________
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Actividade física ou deporte

Nome e Apelidos 

___________________________________________________________

Antes da actividade física:

É importante  que o alumnado con diabete  inxira  unha cantidade 
extra de alimentos que conteñan hidratos como zumes de froita, galletas, 
bocadillo....  para  contar  coa  glicosa  adicional  necesaria  na  actividade 
física sin que se presente un episodio de hiperglicemia.

Realizar un control de glicemia:

Por debaixo de _____: Non realizar exercicio físico.

Entre ____ e _____: Debe comer_______________________________

__________________________________________________________

Por riba de ______ mg-/dl.: Non realizar exercicio físico.

Os alimentos están en ______________________________________

Durante o exercicio físico: 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Despois do exercicio físico:

Control de glicemia para saber si precisa alimento extra.

O risco de hipoglicemia é maior ao practicar exercicio ou deporte, e 
tamén nas horas que seguen a esta práctica.
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Controis de glicosa

Nome e Apelidos 

___________________________________________________________

Para medir a glicemia necesítase:

Mans limpas e secas.

Pinchador automático e microagullas.

Glicómetro.

Tiras reactivas.

Carné de diabético/a 

Este material está en ______________________________________

Debe realizar os controis ás: 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Os resultados de referencia son: 

_________________________________________________________

Por debaixo de ______ considérase HIPOGLICEMIA.

Entre _______ e ________ considérase NORMAL

Por  riba  de  ___________  determinar  a  presenza  (ou  non)  de  corpos 
cetónicos nos uriños e avisar a:

_________________________________________________________

Observacións:

_________________________________________________________

_________________________________________________________
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11. Anexo II: Rexistro de actuacións en 
emerxencias e incidencias
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             Rexistro de incidencias do centro

   

   Nome e Apelidos da persoa accidentada

______________________________________________________________________

Persoal  / Alumnado   /  Persoa externa ao centro (marque o que proceda)

No caso de alumnado indicar curso

______________________________________________________________________

Día, hora e lugar do incidente

______________________________________________________________________

Testemuñas (se houbese) do indicente

______________________________________________________________________

Condicións nas que ocorreu o incidente

______________________________________________________________________

Síntomas e/ou consecuencias do incidente (feridas, fracturas, contusións, alteracións,etc) 
apreciables

______________________________________________________________________

Accións levadas a cabo e por quen

______________________________________________________________________

Nome, data e sinatura da persoa que fai a comunicación

_____________________________

_____________________________
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               Comunicación ás familias

Nome e apelidos do/a alumno/a  -- Curso e grupo

____________________________________________________________________

Breve descrición do incidente

____________________________________________________________________

Síntomas e/ou consecuencias do incidente (feridas, fracturas, contusións, alteracións,etc) 
apreciables no momento

____________________________________________________________________

Accións realizadas /Medidas adoptadas

____________________________________________________________________

Nome, data e sinatura da persoa que fai a comunicación

_____________________________

_____________________________
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12. Anexo III: Formularios de Alerta 
Escolar
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Edif. Usos Múltiples – San Marcos s/n 
15890 -  Santiago de Compostela 

Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061. 
Edificio Usos Múltiples San Marcos, Santiago de Compostela. 

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN NO PROGRAMA ALERTA ESCOLAR 
Denominación do centro 
 
Nome do/a director/a 
 
Código do centro Enderezo 

 
Localidade 
 

C.P. Concello Provincia 

Teléfono 
 

Fax E-mail 

DATOS DO ALUMNO/A 
Nome e apelidos do alumno Data nacemento 

(dd/mm/aa) 

Sexo :       masculino □               feminino □             Tarxeta sanitaria 
         
Nomes dos pais ou titores legais 
  
 
Enderezo 
 
Localidade 
 

C.P. Concello Provincia 

Teléfonos de contacto: - domicilio:    
                                     - traballo: 

Patoloxías 
(Sinale cun X) 

Alerxia (*) 

alimentaria □ Shock Anafiláctico □ 

Diabetes/ 

Hipoglicemia □ Epilepsia     □ Outras  (*) □
Observacións 
(*especifíquese) 

 

Autorizo expresamente que unha copia desta solicitude quede custodiada no centro escolar  e saxa empregada polo 
persoal dependente do mesmo para o cumprimento dos fins do programa ALERTA ESCOLAR, de acordo co disposto na 
Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro , de Protección de Datos de Carácter Persoal 
Este  formulario debe ir acompañado do informe médico. 
 

 
 

....................................., ......... de ................................. de 200_. 
Asinado: Pai/nai ou titor legal. 

 
 

De conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal, infórmaselle que os seus datos 
persoais serán incorporados a un ficheiro de titularidade da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061, 
autorizando a esta ao tratamento dos mesmos no desenvolvemento das súas funcións legalmente  atribuídas. Poderán 
exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e, no seu caso, oposición, enviando unha solicitude por 
escrito á Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Edificio Usos Múltiples San Marcos, Santiago de 
Compostela. Igualmente, infórmaselle que a copia custodiada no centro escolar será incorporada a un ficheiro non 
automatizado titularidade da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, autorizando a esta a ao tratamento da 
mesma no desenvolvemento das súas funcións legalmente atribuídas e para os fins propios do programa ALERTA 
ESCOLAR. Respecto aos datos contidos na mesma, poderá exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, 
cancelación e, no seu caso, oposición, enviando unha solicitude por escrito á Consellería de Educación e Ordenación 
Universtaria, Edificio Administrativo San Caetano, C.P. 15781, Santiago de Compostela. 
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Informe sobre os cuestionarios do centro: 36010691 - CEP Plurilingüe Igrexa-Valadares. Curso 2015/2016.

Cuestionario Número de respostas

Alumnado de 5º de primaria ata 4º da ESO 37

Profesorado 5

Familias 12

Persoal de administración e servizos 2



Centro: 36010691 - CEP Plurilingüe Igrexa-Valadares. Curso 2015/2016

Informe sobre a recollida de datos para o alumnado de ensinanzas obrigatorias

% de
resposta
rapazas

% de
resposta
rapaces

% de
resposta

total
Nº de amigos/as

Ningún 0 0 0

Sen Resposta 0 0 0

1 5.4 4.8 6.3

1 ou 2 2.7 4.8 0

3 ou 4 21.6 23.8 18.8

5 ou 6 8.1 9.5 6.3

7 ou + 62.2 57.1 68.8

1.- Cantos bos amigos ou amigas tes no teu centro, que non sexan da túa clase?

Nº de amigos/as
% de

resposta
total

% de
resposta
rapaces

% de
resposta
rapazas

Ningún 0 00

Sen Resposta 0 00

1 0 00

1 ou 2 19 010.8

3 ou 4 4.8 02.7

5 ou 6 9.5 43.824.3

7 ou + 66.7 56.362.2

2.- Cantos bos amigos ou amigas tes na túa clase?
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Centro: 36010691 - CEP Plurilingüe Igrexa-Valadares. Curso 2015/2016

Informe sobre a recollida de datos para o alumnado de ensinanzas obrigatorias

% de resposta

Nunca 5.4

Un pouco 16.2

Bastante 37.8

Moito 35.1

Sen resposta 5.4

3.- Sobre o coidado dos materiais e as instalacións do centro.

3.1.- O centro está moi coidado e non hai estragos.

% de
resposta

1 - Dánanse as instalacións 0
2 - Dánanse os vehículos e outras propiedades
privadas

0

3 - Fanse pintadas nas mesas, nas paredes, nos
aseos...

16.2

4 - Non se respectan as cousas de cada quen 2.7

5 - Non se respectan as cousas do centro 8.1
6 - O chan do comedor remata todos os días
cheo de lixo, os comensais non teñen coidado

0

7 - Rómpense materiais da clase e do centro 5.4

8 - Róubanse materiais 8.1

9 - Tírase lixo ao chan 5.4

3.2.- Que problemas hai?
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Centro: 36010691 - CEP Plurilingüe Igrexa-Valadares. Curso 2015/2016

Informe sobre a recollida de datos para o alumnado de ensinanzas obrigatorias

% de
resposta

1 - Abrindo un parte 2.7

2 - Chamando ás familias. 5.4

3 - Escoitando a opinión de todos para cambiar as normas do centro 21.6

4 - Falando co/a profesor/a en privado. 51.4

5 - Falando entre todos 48.6

6 - Impoñendo sancións (castigos). 27

7 - Mandando a falar co director/a ou xefe/a de estudos 21.6

8 - Os profesores e as profesoras dannos consellos. 40.5

9 - Quitándolle importancia e deixándoo pasar 5.4

10 - Seguindo os consellos  do/a orientador/a, do profesorado e do equipo directivo (director/a, xefe/a de estudos...) 27

4.- Sobre a forma de resolver os conflitos de convivencia no centro ou na aula.
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Centro: 36010691 - CEP Plurilingüe Igrexa-Valadares. Curso 2015/2016

Informe sobre a recollida de datos para o alumnado de ensinanzas obrigatorias

Bastantes veces Moitas vecesPoucas vecesNunca Sen resposta

1 - Atender as explicacións 2.70 81.116.2 0

2 - Axudar a algún compañeiro/a nas tarefas de clase 13.55.4 43.235.1 2.7

3 - Cumprir as normas 02.7 78.416.2 2.7

4 - Evitar que traten mal aos demáis 024.3 43.229.7 2.7

5 - Facer as tarefas que nos mandan 2.75.4 75.710.8 5.4

6 - Obedecer e respectar aos profesores/as 02.7 83.813.5 0

7 - Respectar o horario das clases 2.72.7 75.713.5 5.4

8 - Traballar en grupo 29.70 43.224.3 2.7

5.1.- Condutas positivas:

5.- Sobre a frecuencia de determinadas condutas no centro.
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Centro: 36010691 - CEP Plurilingüe Igrexa-Valadares. Curso 2015/2016

Informe sobre a recollida de datos para o alumnado de ensinanzas obrigatorias

5.2.- Condutas negativas:

Bastantes veces Moitas vecesPoucas vecesNunca Sen resposta

1 - Acoso (en persoa ou por internet, móbil....) 5.494.6 00 0

2 - Ameazar ou insultar 24.375.7 00 0

3 - Ameazar ou insultar utilizando o ordenador, o móbil, etc. 097.3 02.7 0

4 - Chegar tarde á clase 48.648.6 02.7 0

5 - Deixar de lado e non facer caso a algún/ha compañeiro/a 29.770.3 00 0

6 - Desobedecer e non respectar o/a profesor/a 10.881.1 5.42.7 0

7 - Dicir mentiras ou rumores sobre alguén 18.978.4 02.7 0

8 - Dicir mentiras ou rumores sobre alguén utilizando o ordenador ou 2.797.3 00 0

9 - Entrar e saír da clase sen permiso 2.794.6 00 2.7

10 - Faltar á clase sen causa xustificada 21.678.4 00 0

11 - Insultar 21.670.3 05.4 2.7

12 - Interromper, molestar e non deixar dar a clase ao profesorado 29.762.2 05.4 2.7

13 - Negarse a facer as tarefas que nos tocan 16.281.1 2.70 0

14 - Non ter coidado co aseo e ca limpeza persoal 13.567.6 10.82.7 5.4

15 - Obrigar a algún/ha compañeiro/a  a facer cousas non quere 8.191.9 00 0

16 - Pegar ou facer dano 2767.6 02.7 2.7

17 - Poñer alcumes ou rirse doutra persoa 35.162.2 02.7 0

18 - Provocar, ridiculizar ou insultar o profesorado 8.186.5 2.70 2.7

19 - Roubar diñeiro ou material/cousas 5.494.6 00 0

20 - Tomar drogas (alcohol, tabaco) 097.3 00 2.7
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Centro: 36010691 - CEP Plurilingüe Igrexa-Valadares. Curso 2015/2016

Informe sobre a recollida de datos para o alumnado de ensinanzas obrigatorias
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Centro: 36010691 - CEP Plurilingüe Igrexa-Valadares. Curso 2015/2016

Informe sobre a recollida de datos para o alumnado de ensinanzas obrigatorias

6.- Sobre os espazos onde hai problemas de convivencia.

Nunca Poucas veces Bastantes veces Moitas veces Sen resposta

5.40 089.21 - A través de internet, xa sexa no móbil ou no ordenador 5.4

13.50 086.52 - Ao entrar ou saír da clase 0

8.12.7 089.23 - Ao entrar ou saír do recinto do centro 0

24.30 2.7734 - Durante as clases 0

18.90 2.770.35 - No comedor escolar 8.1

56.82.7 8.132.46 - No recreo 0

00 081.17 - No transporte escolar 18.9

18.90 081.18 - Nos arredores do centro 0

13.50 086.59 - Nos aseos 0

29.72.7 064.910 - Nos corredores 2.7

8.10 2.789.211 - Nos intercambios de clase 0
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Centro: 36010691 - CEP Plurilingüe Igrexa-Valadares. Curso 2015/2016

Informe sobre a recollida de datos para o alumnado de ensinanzas obrigatorias

% de
resposta
rapazas

% de
resposta
rapaces

% de
resposta

total

0Si 8.1 14.3

93.8Non 86.5 81

6.3Sen resposta 5.4 4.8

7.- Sobre a condición de presunta vítima.

7.1.- Padeciches algunha conduta negativa, acoso, agresión ou falta de respecto?

7.2.- Que fixeches cando padeciches estas situacións/condutas?  (% con respecto a cuestión 7.1, resposta: Si).

% de resposta

33.31 - Cando me axudaron, sentinme máis seguro/a

33.32 - Defendinme atacando

03 - Defendinme fuxindo para que non me atacasen

66.74 - Díxenlles que me deixaran en paz

05 - Díxenllo ao delegado/a da clase

33.36 - Intentei falar para resolver o problema

07 - Intentei non pensar no que sucedía

08 - Non fixen nada

33.39 - Pedinlle axuda a alguén da dirección (director/a, xefe de estudos...)

33.310 - Pedinlle axuda á miña familia

011 - Pedinlle axuda a un adulto/a do centro

012 - Pedinlle axuda ao orientador/a

33.313 - Pedinlles axuda aos meus amigos/as

10014 - Sentinme triste ou abatido/a
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Centro: 36010691 - CEP Plurilingüe Igrexa-Valadares. Curso 2015/2016

Informe sobre a recollida de datos para o alumnado de ensinanzas obrigatorias

7.3.- De qué curso é a persoa que realizou este tipo de comportamentos contigo?  (% con respecto a cuestión 7.1, resposta: Si).

% de
resposta

1 - Da miña clase 100

2 - De distintos cursos 0

3 - Do meu curso pero de outra clase 0

4 - Doutro curso inferior ao meu 0

5 - Doutro curso superior ao meu 0
6 - Outras persoas do centro (profesorado, persoal
de conserxería, persoal de limpeza...)

0

7 - Son persoas de fora do centro 0
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Centro: 36010691 - CEP Plurilingüe Igrexa-Valadares. Curso 2015/2016

Informe sobre a recollida de datos para o alumnado de ensinanzas obrigatorias

8.- Sobre a condición de presunto/a agresor/a.

% de
resposta
rapazas

% de
resposta
rapaces

% de
resposta

total

2.7 0Si 4.8

94.6 93.8Non 95.2

2.7 6.3Sen resposta 0

8.1.- Cometiches algunha conduta negativa como faltas de respecto, agresión, acoso, etc.?

% de resposta

1 - Apertura de expediente disciplinario 0

2 - Aviso á familia / titores legais 0

3 - Botáronme uns días do centro 0

4 - Enviado/a á Xefatura de Estudos ou á Dirección 100

5 - Expulsión temporal da aula 0
6 - Obrigación de estar nun determinado lugar
fóra da clase traballando (aula de convivencia
inclusiva, outros)

0

7 - Quedar sen recreo algún día 100

8 - Reparar o dano ocasionado 0

9 - Retirada do móbil ou outros obxectos persoais 0
10 - Ter que facer un traballo sobre o que
sucedeu, analizando o meu comportamento
incorrecto

0

8.2.- Sufriches algunha sanción/medida correctora (castigo) das que se mencionan a continuación no último curso?   (% con respecto a cuestión 8.1, resposta: Si).
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Centro: 36010691 - CEP Plurilingüe Igrexa-Valadares. Curso 2015/2016

Informe sobre a recollida de datos para o alumnado de ensinanzas obrigatorias

% de resposta

271 - Digo a miña opinión na clase, en presenza do profesorado titor

21.62 - Dígolle a miña opinión ao delegado/a de clase

43.23 - Dígolle a miña opinión directamente ao profesorado

04 - Non digo a miña opinión porque creo que non me van facer caso

05 - Non digo a miña opinión porque non me interesa que a saiban

2.76 - Non me piden a miña opinión

5.47 - Sen Resposta

9.- Sobre as decisións que se toman na clase ou no centro.
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Informe sobre a recollida de datos para os profesores

Centro: 36010691 - CEP Plurilingüe Igrexa-Valadares. Curso 2015/2016

% de resposta

1 - Aula de convivencia inclusiva 60

2 - Comisión de convivencia 100

3 - Mediador ou equipo de mediación 60
4 - Normas de organización e funcionamento
(NOF, antes RRI)

100

5 - Persoa dinamizadora ou responsable da
convivencia do centro

80

6 - Plan de acción titorial (PAT) 100

7 - Plan de convivencia 100

8 - Plan xeral de atención á diversidade (PXAD) 100

9 - Proxecto educativo de centro (PEC) 100

1.- Sobre o coñecemento dos documentos ou actuacións, referidos á convivencia, no centro.

1.1.- % de respostas afirmativas.

% de resposta

1 - Comisión de convivencia 40
2 - Normas de organización e funcionamento
(NOF, antes RRI)

40

3 - Persoa dinamizadora ou responsable da
convivencia do centro

20

4 - Plan de acción titorial (PAT) 40

5 - Plan de convivencia 40

6 - Plan xeral de atención á diversidade (PXAD) 40

7 - Proxecto educativo de centro (PEC) 40

1.2.- % de respostas afirmativas por parte dos titores.
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Informe sobre a recollida de datos para os profesores

Centro: 36010691 - CEP Plurilingüe Igrexa-Valadares. Curso 2015/2016

2.- A convivencia no centro nos últimos 3 anos:

% de resposta

1 - Empeorou de xeito alarmante 0

2 - Empeorou lixeiramente 20

3 - Mellorou lixeiramente 80

4 - Mellorou moitísimo 0

5 - Sen resposta 0

2.1.- Respostas xerais.

% de
resposta

total

Profesores
que imparten

ed. Infantil

Profesores
que imparten
ed. Primaria

Profesores
que imparten

ESO

Profesores
que imparten
bacharelato

Profesores
que imparten

Ciclos

Empeorou de xeito alarmante 0 00 0 0 0

Empeorou lixeiramente 0 2020 0 0 0

Mellorou lixeiramente 100 8080 0 0 0

Mellorou moitísimo 0 00 0 0 0

Sen resposta 0 00 0 0 0

2.2.- Respostas según as etapas nas que imparte docencia.
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Informe sobre a recollida de datos para os profesores

Centro: 36010691 - CEP Plurilingüe Igrexa-Valadares. Curso 2015/2016

% de
resposta

total

Si 0

Non 20

De xeito puntual 80

Sen resposta 0

3.- Consideras que existen actualmente no centro problemas de convivencia.
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Informe sobre a recollida de datos para os profesores

Centro: 36010691 - CEP Plurilingüe Igrexa-Valadares. Curso 2015/2016

Mala Regular Boa Moi boa Sen resposta

A súa formación en materia de convivencia escolar 0 800 20 0
Coñecemento do profesorado e outros adultos do centro sobre os
problemas de convivencia entre o alumnado

60 200 20 0

4.- Sobre a formación en materia de convivencia escolar.
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Informe sobre a recollida de datos para os profesores

Centro: 36010691 - CEP Plurilingüe Igrexa-Valadares. Curso 2015/2016

Ningunha Un pouco Bastante Moito Sen resposta

1 - Abordar a convivencia dende a prevención 0 400 60 0

2 - Adscribirse a plans  e programas nos que se traballe a convivencia 20 600 20 0

3 - Aplicación rigorosa e sistemática das normas de convivencia 0 400 60 0

4 - Aplicar sancións estritas 40 600 0 0
5 - Crear diferentes grupos de traballo e figuras no centro para promover unha mellor
convivencia (comisión de convivencia, grupos de mediación,
conciliadores etc.)

20 600 20 0

6 - Desenvolver en todos os membros da comunidade educativa programas para
adquirir habilidades e competencias sociais

20 600 20 0

7 - Difundir entre a comunidade educativa todas as actuacións que en materia de
convivencia se desenvolven no centro

20 400 40 0

8 - Favorecer unha maior participación do alumnado na solución de problemas 0 600 40 0

9 - Formación do profesorado en xestión da convivencia 0 800 20 0

10 - Formular a mellora da convivencia como obxectivo central da intervención no PEC 20 200 60 0

11 - Traballar as normas de convivencia e os dereitos e deberes na acción titorial 0 400 60 0

5.- Sobre a influencia de diversos aspectos no clima escolar.

Páxina 17 de 37Data: 18/12/2015Data: 18/12/2015



Informe sobre a recollida de datos para os profesores

Centro: 36010691 - CEP Plurilingüe Igrexa-Valadares. Curso 2015/2016

% de
resposta

1 - A residencia é un espazo do centro e polo tanto está
incluído nas NOF (no caso de existir no seu centro)

0

2 - Está regulado nas NOF do centro 100
3 - Non está regulado nas NOF do centro, pero respéctase o
que se acorda ao principio de curso

0

4 - O comedor escolar é un espazo do centro e polo tanto
está incluído nas NOF (no caso de existir no seu centro)

60

5 - O transporte escolar é un espazo do centro e polo tanto
está incluído nas NOF (no caso de existir no seu centro)

60

6 - Respéctase por parte dos usuarios o establecido nas
NOF

80

6.- Sobre a organización e uso dos espazos do centro (biblioteca, talleres, sala de ordenadores, sala de usos múltiples, salón de actos,…)

% de
resposta

Nunca 0

Algunha vez 0

Bastantes veces 40

Moitas veces 60

Sen resposta 0

7.- Sobre o coidado dos materiais e das instalacións. Podería valorar a frecuencia desta afirmación, “Normalmente cóidase”?
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Informe sobre a recollida de datos para os profesores

Centro: 36010691 - CEP Plurilingüe Igrexa-Valadares. Curso 2015/2016

% de resposta

1 - Dánanse os vehículos e outras propiedades privadas 0

2 - Fanse pintadas nas mesas, nas paredes, nos aseos... 0

3 - O chan do comedor remata todos os días cheo de lixo, os comensais non teñen coidado 0

4 - Respéctase a propiedade privada dos materiais de cada quen 0

5 - Respéctase a propiedade pública dos materiais do centro 0

6 - Rómpense materiais da clase e do centro 0

7 - Róubanse materiais 0

8 - Tírase lixo ao chan 0

8.- Problemas relacionados co coidado dos materiais e das instalacións.
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Informe sobre a recollida de datos para os profesores

Centro: 36010691 - CEP Plurilingüe Igrexa-Valadares. Curso 2015/2016

% de resposta

1 - Campañas divulgativas dos diferentes documentos nos que se recollen os aspectos fundamentais da
convivencia (Plan de convivencia e NOF)

40

2 - Dereitos e os deberes do alumnado con todos os grupos ( PAT) 100

3 - Difusión dos aspectos básicos das NOF 100

4 - Escola de nais/pais ou persoas titoras legais 20

5 - Modelos de rexistros de incidencias ocorridas no centro coas correspondentes medidas que cómpre 80

6 - Normas de convivencia con todos os grupos ( PAT) 100

7 - Orde nas entradas e saídas do centro, así como no comedor e transporte escolar 100
8 - Plan de acollida para a chegada de novos integrantes á comunidade escolar (alumnado e as súas familias ou
profesorado que chegan por primeira
vez)

80

9 - Plan de formación no centro en materia de convivencia 40

10 - Programa para o desenvolvemento das competencias e habilidades sociais 80

11 - Programas externos que facilitan formación relacionada nestes temas (exemplo: Plan director) 60

12 - Protocolo de absentismo 80

13 - Protocolo de acoso escolar e ciberacoso 80

14 - Protocolo ou programa de mediación 40

15 - Protocolo para o establecemento de acordos co alumnado e as familias ou persoas titoras legais 80

16 - Protocolo para o procedemento conciliado 20

17 - Solicitude de asesoramento do Departamento de orientación na xestión de conflitos no centro 60

9.- Sobre o coñecemento dalgúns protocolos/programas/actuacións que poidan considerarse favorables da convivencia.
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Informe sobre a recollida de datos para os profesores

Centro: 36010691 - CEP Plurilingüe Igrexa-Valadares. Curso 2015/2016
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Informe sobre a recollida de datos para os profesores

Centro: 36010691 - CEP Plurilingüe Igrexa-Valadares. Curso 2015/2016

10.- Sobre a resolución de conflitos.

% de resposta

1 - Chamando ao pai/nai/persoas titoras legais 80

2 - Con correccións colectivos ou individuais 40

3 - Con sancións (seguindo a normativa) 80

4 - Dando consellos ao alumnado 40

5 - Dialogando para intentar chegar a acordos 80

6 - Potenciando que se traten os conflitos na titoría (polos seus titores ou titoras) 40

7 - Restándolle importancia e deixándoo pasar 0

8 - Tratando o conflito entre todos (titor, profesorado, xefe de estudos e alumnado) 80
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Informe sobre a recollida de datos para os profesores

Centro: 36010691 - CEP Plurilingüe Igrexa-Valadares. Curso 2015/2016

11.- Sobre a relación coas familias.

% de resposta

1 - Amosan interese polos estudos dos seus fillos/as e fan un seguimento continuado da súa evolución escolar 60
2 - Amosan interese polos estudos dos seus fillos/as pero non fan un seguimento continuado da súa evolución
escolar

60

3 - Amosan interese polos estudos dos seus fillos/as só no referente aos resultados finais que reflicten as
notas

40

4 - Amosan interese polos seus fillos/as só no referente ao seu comportamento 20

5 - Desconfían da información do profesor e non asumen responsabilidades ante os problemas 0

6 - Escoitan ao profesor e chégase a acordos de actuación 80

7 - Escoitan ao profesor pero non se chega a acordos de actuación 40

8 - Non acoden cando os convoca 0

9 - Non amosan interese polo comportamento dos seus fillos/as 0

10 - Non amosan interese polos estudos dos seus fillos/as 0

11 - Non escoitan ao profesor e amósanse hostís cara a el 0

12 - Recorren á dirección cando non hai acordo co profesor 20
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Informe sobre a recollida de datos para os profesores

Centro: 36010691 - CEP Plurilingüe Igrexa-Valadares. Curso 2015/2016

12.- Sobre a importancia das seguintes causas nas condutas do alumnado.

Ningunha Un pouco Bastante Moito Sen resposta

1 - A obrigatoriedade da etapa educativa da ESO 0 400 0 60

2 - Aumento da tolerancia na sociedade 20 200 60 0

3 - Características da personalidade do alumno/a 0 600 40 0

4 - Contexto social 0 600 40 0

5 - Facilidade no acceso as tecnoloxías da información e comunicación 20 400 0 40

6 - Falta de disciplina escolar 40 00 60 0

7 - Formación do profesorado en técnicas de regulación de conflitos 20 400 20 20

8 - Formación pedagóxica do profesorado para afrontar novas problemáticas 20 400 20 20

9 - Metodoloxías inadecuadas 40 400 0 20

10 - Problemas familiares (familias desestruturadas) 0 600 40 0

11 - Tipo de organización e clima do centro 0 200 60 20
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Informe sobre a recollida de datos para as familias

Centro: 36010691 - CEP Plurilingüe Igrexa-Valadares. Curso 2015/2016

% de resposta
total

% de resposta
por parte dos

pais

% de resposta
por parte das

nais

1 - Abandonar os estudos canto antes para incorporarme ao mundo laboral. 0 0 0

2 - Bacharelato 0 0 0

3 - Carreira universitaria 58.3 80 42.9

4 - Certificado de estudos sen titular na ESO 0 0 0

5 - Ciclo de FP de Grao Medio (Técnico) 0 0 0

6 - Ciclo de FP de Grao Superior (Técnico Superior) 8.3 20 0
7 - Estudos de ensinanzas especiais (Música, Danza, Deseño, Ensinanzas
Deportivas, Idiomas...)

16.7 0 28.6

8 - Graduado en ESO 16.7 0 28.6

9 - Sen resposta 0 0 0

1.- Que estudos lle gustaría que rematase o seu fillo/a/os/as e que título acadar?
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Informe sobre a recollida de datos para as familias
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% país/nais que
coñecen a
existencia

1 - Aula de convivencia inclusiva 0

2 - Comisión de convivencia 8.3

3 - Mediador ou equipo de mediación 16.7
4 - Normas de organización e funcionamento (NOF,
antes RRI)

33.3

5 - Persoa dinamizadora ou responsable da
convivencia do centro

16.7

6 - Plan de acción titorial (PAT) 16.7

7 - Plan de convivencia 41.7

8 - Plan xeral de atención á diversidade (PXAD) 8.3

9 - Proxecto educativo de centro (PEC) 41.7

2.- Coñece a existencia e o contido dos seguintes documentos ou actuacións, referidos á convivencia, no seu centro?

% de respostas afirmativas por parte dos pais/nais:

3.- Na súa opinión, a convivencia no centro educativo ao que vai o seu fillo ou filla, nos últimos 3 anos …

% de
resposta

total

% de
resposta
por parte
dos pais

% de
resposta
por parte
das nais

1 - Empeorou de xeito
alarmante

0 00

2 - Empeorou lixeiramente 20 08.3

3 - Mellorou lixeiramente 0 00

4 - Mellorou moitísimo 20 14.316.7

5 - Sen resposta 60 85.775
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Informe sobre a recollida de datos para as familias
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4.- Consideras que existen actualmente, no centro ao que asiste o seu fillo ou a súa filla, problemas de convivencia.

% de
resposta

total

% de
resposta
por parte
dos pais

% de
resposta
por parte
das nais

Sí 0 00

Non 80 42.958.3

De xeito puntual 20 42.933.3

Sen resposta 0 14.38.3
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Mala Regular Boa Moi boa Sen resposta

A súa formación en materia de convivencia escolar 41.7 2516.7 0 16.7

Formación das familias para definir normas de comportamento na casa 25 16.725 8.3 25
Formación de toda a comunidade educativa para desenvolver
actividades positivas de lecer e tempo libre

25 258.3 16.7 25

5.- Sobre a formación en materia de convivencia escolar.
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Informe sobre a recollida de datos para as familias
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Totalmente
en desacordo

Algo de
acordo

Bastante de
acordo

Totalmente
de acordo

Sen resposta

No centro respéctase a propiedade pública e as propiedades privadas
de cada quen

0 00 0 0

Normalmente cóidanse os materiais e as instalacións 11.1 36.10 33.3 19.4

O centro adoita estar limpo e coidado 0 00 0 0

6.- Sobre o coidado dos materiais e as instalacións do centro.
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% de resposta

1 - Achegámonos ao centro de cando en vez, solicitando cita co titor/a, sen sermos convocados 91.7

2 - Acudimos ao centro cando se nos convoca 91.7

3 - Amosamos interese polo noso fillo/a no referente ao seu comportamento 100

4 - Amosamos interese polos estudos do noso fillo/a e facemos un seguimento continuado da súa evolución escolar 100

5 - Amosamos interese polos estudos do noso fillo/a pero non facemos un seguimento continuado da súa evolución escolar 0

6 - Amosamos interese polos estudos do noso fillo/a só no referente aos resultados finais que reflicten as notas 0

7 - Anímasenos no centro a ter ideas propias e a participar na mellora da convivencia (espírito crítico) 33.3

8 - Colaboramos en organizacións para mellorar o que sucede arredor do centro (no barrio, no pobo, na cidade) 8.3

9 - Cóntame as cousas que lle ocorren na clase 91.7

10 - Coñezo o tempo e os recursos electrónicos e dixitais que utiliza o meu fillo ou filla (acceso a Internet, videoxogos, redes sociais...) 75

11 - Creo que coñezo ben ao meu fillo/a 91.7

12 - Desconfiamos da información do profesorado 25

13 - Falo a diario con el/ela sobre como lle foi o día no centro 91.7

14 - Falo a diario con el/ela sobre temas variados 91.7

15 - Na casa é comunicativo/a 91.7

16 - O centro dispón de espazos para desenvolver a nosa participación e actividades 50

17 - O centro programa os tempos de xeito que favoreza a participación 16.7

18 - O centro ten medios para transmitir a información ás familias por diferentes vías 66.7

19 - O meu fillo/a adoita falar comigo sobre aqueles aspectos que lle preocupan 91.7

20 - O profesorado nos escoita e chegamos a acordos de actuación 41.7

21 - O profesorado nos escoita pero non chegamos a acordos de actuación 8.3

22 - Participo na ANPA do centro 33.3

23 - Participo nos órganos colexiados de goberno do centro (Consello Escolar) 0

24 - Recorremos á Dirección cando non hai acordo co profesorado 25

25 - Reunímonos as familias para buscar solucións de cómo mellorar a convivencia no centro 8.3

26 - Sentimos que formamos parte dunha comunidade escolar / centro, dun proxecto común 41.7

27 - Teño a información necesaria para participar en algún órgano do centro 50

7.- Sobre a participación activa na vida do centro e as relacións coa comunidade educativa.

Páxina 30 de 37Data: 18/12/2015Data: 18/12/2015



Informe sobre a recollida de datos para as familias

Centro: 36010691 - CEP Plurilingüe Igrexa-Valadares. Curso 2015/2016

% de resposta

1 - O meu fillo foi autor/coautor dalgunha
agresión

0

2 - O meu fillo/a non foi nin vítima nin
autor/coautor

75

3 - O meu fillo/a padeceu a condición de vítima 8.3

4 - Sen resposta 16.7

8.- Sobre a condición de presunta vítima ou agresor/a.
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Informe sobre a recollida de datos para as familias
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% de resposta

1 - Agresións físicas 100

2 - Agresións verbais 100

3 - Ameazar ou insultar 100

4 - Ameazar ou insultar utilizando tecnoloxías da información e a comunicación TIC 0

5 - Dicir mentiras ou rumores sobre alguén 100

6 - Dicir mentiras ou rumores sobre alguén utilizando as TIC 0

7 - Mostrar situacións de abandono en hábitos de hixiene 0

8 - Non ter en conta a algún compañeiro e excluílo dun grupo de amigos 100

9 - Obrigar a facer cousas que outro non quere 0

10 - Observar actos vandálicos con danos no centro 0

11 - Poñer alcumes ou ridiculizar a alguén utilizando as TIC 0

12 - Poñer alcumes ou rirse doutra persoa 100

13 - Producirse situacións de acoso ou ciberacoso entre o alumnado do centro 100

14 - Roubar diñeiro ou material 0

9.- Agresións que padeceu o seu fillo/a (% con respecto a cuestión 8, resposta: 3 - O meu fillo/a padeceu a condición de vítima).
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Informe sobre a recollida de datos para as familias
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% de resposta

1 - Agresións físicas 0

2 - Agresións verbais 0

3 - Ameazar ou insultar 0

4 - Ameazar ou insultar utilizando tecnoloxías da información e a comunicación TIC 0

5 - Chegar tarde á clase 0

6 - Consumo de drogas (alcohol, tabaco) 0

7 - Desobedecer e non respectar o profesor 0

8 - Dicir mentiras ou rumores sobre alguén 0

9 - Dicir mentiras ou rumores sobre alguén utilizando as TIC 0

10 - Entrar e saír da clase sen permiso 0

11 - Interromper, molestar e non deixarlle dar a clase ao profesor 0

12 - Mostrar situacións de abandono en hábitos de hixiene 0

13 - Negarse a facer as tarefas asignadas 0

14 - Non cumprir as normas de convivencia no centro 0

15 - Non ter en conta a algún compañeiro e excluílo dun grupo de amigos 0

16 - Obrigar a facer cousas que outro non quere 0

17 - Observar actos vandálicos con danos no centro 0

18 - Poñer alcumes ou ridiculizar a alguén utilizando as TIC 0

19 - Poñer alcumes ou rirse doutra persoa 0

20 - Producirse absentismo escolar 0

21 - Producirse situacións de acoso ou ciberacoso entre o alumnado do centro 0

22 - Provocar, ridiculizar ou insultar os profesores 0

23 - Roubar diñeiro ou material 0

10.- Agresións que cometeu o seu fillo/a (% con respecto a cuestión 8, resposta: 1 - O meu fillo/a foi autor/coautor dalgunha agresión).
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Informe sobre a recollida de datos para as familias

Centro: 36010691 - CEP Plurilingüe Igrexa-Valadares. Curso 2015/2016

11.- Dos seguintes profesionais do centro educativo no que está escolarizado o seu fillo/a coñece a.

% de
resposta

total

% de
resposta
por parte
dos pais

% de
resposta
por parte
das nais

Director/a 100 100 100

Mestre de apoio (PT e AL) 33.3 40 28.6

Xefe/a de estudos 58.3 60 57.1

Orientador/a 50 40 57.1

Secretario/a 75 80 71.4

Titor/a do seu fillo 100 100 100

Persoal coidador 66.7 80 57.1
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Informe sobre a recollida de datos para as familias

Centro: 36010691 - CEP Plurilingüe Igrexa-Valadares. Curso 2015/2016

12.- Acostumo a apoiar as decisións que toma o titor sobre o comportamento do meu fillo/a:

% de
resposta

total

% de
resposta
por parte
dos pais

% de
resposta
por parte
das nais

Si 91.7 80 100

Non 0 0 0

Sen resposta 8.3 20 0

13.- Acostumo a estar informado dos eventos especiais que se realizan no centro.

% de
resposta

total

% de
resposta
por parte
dos pais

% de
resposta
por parte
das nais

Si 91.7 80 100

Non 0 0 0

Sen resposta 8.3 20 0
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14.- Estou satisfeito co  centro ao que asiste o meu fillo/a.

% de
resposta

total

% de
resposta
por parte
dos pais

% de
resposta
por parte
das nais

Si 58.3 80 42.9

Non 8.3 0 14.3

Sen resposta 33.3 20 42.9

% de
resposta

total

% de
resposta
por parte
dos pais

% de
resposta
por parte
das nais

1 - Falando e pedindo
información ao profesor/a titor/a

83.3 80 85.7

2 - Falo cos pais do compañeiro
sobre o problema dos nosos
fillos/as

8.3 0 14.3

3 - Falando co meu fillo/a 83.3 80 85.7
4 - Non fago nada, son cousas de
rapaces

0 0 0

5 - Falo co compañeiro co que
ten o problema

0 0 0

Trataría de axudarlle a solucionar o seu problema…

15.- Sobre a reacción ante problemas dos seus fillos/as con compañeiros/as de clase.
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Os datos do  persoal PAS non se amosan por manter o anonimato dos mesmos.
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PROGRAMA DE REFORZO DAS  

HABILIDADES SOCIAIS 

 

 DESTINATARIOS: Alumnos 3º e 4º nivel de Educación Primaria. 

 TEMÁTICAS TRABALLADAS:  

o Competencias sociais e emocionais 

o Autoestima  

o Comunicación   

o solución de problemas 

 OBXECTIVOS: 

o Xeral: 

 Aprender a ser persoa, aprender a convivir e a pensar resolvendo os 

problemas que nos plantexa o noso propio autoconcepto. 

o Específicos: 

 Desenvolver a identidade personal e o autoconcepto. 

 Saber identificar cal é o estado de ánimo dun mesmo e o dos demais e 

ademais saber expresalo axeitadamente. 

 Saber dialogar, participar e escoitar en conversacións e situacións de 

interacción entre iguais. 

 Facer uso dos xestos como elementos de comunicación 

 Saber traballar en equipo compartindo as cousas, aprendendo a ser 

solidario, a cooperar e respectar aos demais como grupo. 

 Saber solucionar eficazmente os problemas relacionais que vaian surxindo. 

 Saber eloxia-las condutas positivas. 

 Saber comunicar aos demais os propios desexos ou peticións con cortesía e 

amabilidade. 

 Saber distinguir entre críticas xustas e inxustas. 

 Saber expresar cortésmente os desacordos 
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 Saber manexar os pensamentos negativos que deterioran a autoestima e a 

competencia social, cambiándoos por outros mais eficaces. 

 Iniciarse na relaxación muscular e coñecela. 

 

 CONTIDOS: 

o Qué son as habilidades sociais? 

o Qué é a autoestima? 

o Que é iso de solución de problemas? 

o Coñécete un pouco mais 

o Estamos contentos ou tristes? 

o Aprendendo a dialogar. 

o Os xestos na convesación 

o Tu tamén eres do equipo 

o Solución de problemas cos demais 

o Os eloxios 

o Por favor…! 

o Defenderse das críticas dos demais 

o Os pensamentos que fastidian. 

 

 METODOLOXÍA: 

o Role-play 

o Modelado 

o Instruccións verbais 

o Reflexión/discusión en grupo. 

 

 AVALIACIÓN: 

Ao final de cada unidade farase unha avaliación mediante follas 

de rexistro que plantexan situacións para solucionar axeitadamente. 
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TRASTORNO DO ESPECTRO AUTISTA  (TEA) 
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Protocolo  

 

 

Tratamento educativo do alumnado 
con trastorno do espectro do 
autismo (TEA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imaxe portada: 

O símbolo pictográfico utilizado de ARASAAC (http://catedu.es/arasaac/) é parte dunha obra colectiva 
propiedade da Deputación Xeral de Aragón e foi creado baixo a licenza Creative Commons (BY-NC-SA) 

http://catedu.es/arasaac/
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1. Introdución 

A atención á diversidade nunha escola inclusiva puxo en valor a individualización do proceso 
de ensino-aprendizaxe, que debe adaptarse ás distintas realidades das alumnas e dos 
alumnos do sistema educativo: ás súas potencialidades, ao seu desenvolvemento, aos seus 
ritmos, aos seus estilos e ás súas particulares formas de ser e de aprender. E isto cobra 
especial significado cando se trata do alumnado con trastorno do espectro do autismo (TEA), 
non tanto para recoñecer que ese alumnado existe, senón para abordar o seu proceso 
educativo de forma singular. 

Aínda que as manifestacións do TEA, enmarcado dentro dos trastornos do 
neurodesenvolvemento e do funcionamento cerebral, son particulares de cada nena e de 
cada neno, si existen unhas características comúns para todas esas persoas. En todos os 
casos presentan dificultades na comunicación e na interacción coas demais persoas, por ter 
afectadas as habilidades para comunicarse e para relacionarse. E na maioría dos casos esas 
dificultades aféctanlle á capacidade para anticiparse e para adaptarse ás realidades do 
contorno, debido aos patróns restrinxidos e repetitivos de intereses, comportamentos e 
mesmo actividades.  

De todas formas, preséntese ou non o TEA asociado a outros trastornos do 
neurodesenvolvemento, afecte ou non ao potencial cognitivo, si inflúe este trastorno na 
maneira en que esas persoas perciben e interpretan a realidade e como se relacionan. Isto 
vén determinado pola súa particular cognición social, pola súa linguaxe e polas propias 
funcións executivas (actividades mentais que se requiren para planificar, organizar, guiar ... e 
avaliar os procesos necesarios para acadar unha meta). 

Así pois, non resulta estraño que as circunstancias persoais do alumnado con TEA poden 
ocasionar situacións de exclusión social se non se coñece a realidade dese trastorno e se non 
se aborda educativamente de xeito adecuado. Hai que ter presente, como se dispón entre os 
principios do Texto refundido da Lei xeral dos dereitos das persoas con discapacidade e da 
súa inclusión social1, o dereito que todas as persoas teñen “á participación e inclusión plenas 
e efectivas na sociedade”. 

Desde o punto de vista normativo cómpre ter en conta o establecido no Decreto 229/2011, 
do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros 
docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas 
establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación; no Decreto 105/2014, do 4 
de setembro, polo que se establece o currículo da educación primaria na Comunidade 
Autónoma de Galicia; no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo 
da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia, 
e a Proposición non de lei aprobada polo Pleno do Parlamento de Galicia o 16 de setembro 
de 2015, mediante a cal “O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a contribuír a 
mellorar a atención educativa que se presta no ensino galego ao alumnado con trastorno do 
espectro autista (TEA), a través da elaboración e difusión dun protocolo que axude ás 
comunidades educativas na aplicación das atencións e reforzos máis acaídos”. 

                                                 
1
  Real Decreto Lexislativo 1/2013, de 29 de novembro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei 

Xeral dos dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social, artigo 3 
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Tamén cabe mencionar o esforzo en materia de convivencia escolar impulsado polo Consello 
para a Convivencia Escolar da Comunidade Autónoma de Galicia, que, no marco da Lei 
4/2011, de 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa, e do 
Decreto 8/2015, de 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, 
está a traballar na elaboración de protocolos e orientacións que faciliten a atención da 
diversidade do alumnado, incluíndo o apoio condutual positivo, a prevención, detección 
precoz e abordaxe do acoso escolar e os tempos e espazos de lecer. 

Nese contexto prodúcese a elaboración do Protocolo para o tratamento educativo do 
alumnado con trastorno do espectro do autismo, resultado dun traballo multidisciplinario -
con participación de profesionais de ámbitos como a orientación educativa, os centros de 
educación especial e as entidades sen ánimo de lucro que traballan para mellorar a calidade 
de vida das persoas con TEA e das súas familia- que, unha vez máis, pon de manifesto a 
preocupación da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para que todo 
o alumnado, neste caso o que presenta TEA, encontre na escola o espazo ideal para o seu 
desenvolvemento persoal e social. 

Un dos principais propósitos do Protocolo é o de contribuír á detección temperá dos nenos e 
das nenas con risco de presentar un trastorno do espectro do autismo. O amplo consenso 
actual, entre profesionais que traballan con estes nenos e estas nenas, sobre o beneficioso 
que resulta para a súa evolución e para a súa integración social un coñecemento precoz do 
TEA, que oriente o traballo que cómpre desenvolver nos ámbitos familiar, educativo e 
sanitario, son razóns suficientes para que eses aspectos formen parte das finalidades deste 
protocolo. 

O Protocolo articúlase en nove epígrafes, comezando pola introdución. 

Na segunda epígrafe abórdase o concepto do TEA, tomando como referente o DSM-5. 

A epígrafe terceira trata sobre o diagnóstico do TEA, moi centrado nas condutas ou 
manifestacións que resultan fundamentais para levar a cabo esa detección precoz citada en 
parágrafos anteriores. De aí que se presenten unha serie de indicadores aos que debe estar 
atenta a familia e a escola, por seren os ámbitos onde é máis probable que se produzan as 
manifestacións dun desenvolvemento non acorde ao agardado. E, ao mesmo tempo, serán 
esas informacións da familia e do profesorado as que dean lugar á intervención dos servizos 
de orientación, o que se considera un paso necesario previo ao diagnóstico clínico. 

A cuarta epígrafe aborda o tratamento educativo do alumnado con TEA, que se considera o 
principal asunto do Protocolo, pois de pouco serve un diagnóstico se non se acompaña de 
medidas educativas adecuadas para ese alumnado. E esas medidas teñen que ver co propio 
alumnado, co profesorado, co conxunto da aula, co centro docente, coa familia e coas 
entidades que colaboran na atención dese alumnado. Pero tamén existen unhas 
orientacións que cómpre ter en conta no proceso de escolarización e outras que tratan 
sobre o desenvolvemento do currículo e os axustes que deben ou poden realizarse. 

A epígrafe quinta trata o proceso da avaliación, considerando os distintos aspectos desta así 
como as medidas ou estratexias que a facilitan. 
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Na sexta epígrafe desenvólvese o proceso de seguimento do tratamento educativo do 
alumnado con TEA, considerando un seguimento a curto prazo, outro a medio e outro a 
longo, ou avaliación. E en todos eles, especialmente nos de medio e longo prazo, están 
presentes as propostas de mellora. 

Na sétima epígrafe achégase un pequeno glosario de termos ou conceptos que se utilizan no 
Protocolo. 

Na epígrafe oitava figura unha relación de bibliografía e enderezos web que poden ser útiles 
tanto para afondar no coñecemento deste trastorno como para fornecer unha oferta de 
recursos para o seu tratamento educativo. 

Finalmente, na epígrafe novena preséntanse tres anexos con documentos que poden servir 
de axuda como indicadores do trastorno, con probas específicas de screening e cun esquema 
que sintetiza ou orienta o percorrido que cómpre seguir ante a sospeita dun caso de TEA. 

En definitiva, o Protocolo para o tratamento educativo do alumnado con trastorno do 
espectro do autismo pretende ser unha ferramenta de uso para profesionais do ensino e 
para as familias, pretende establecer o camiño que se debe seguir desde a aparición dos 
primeiros indicios e procura, tamén, orientar a intervención educativa que se debe realizar 
por todas as persoas que participan na educación dese alumnado. 
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2. Concepto de trastorno do espectro do autismo (TEA) 

O DSM-52 sitúa o trastorno do espectro do autismo entre os trastornos do 
neurodesenvolvemento, que ten como características principais: 

a) Deterioración persistente da comunicación social recíproca e da interacción social. 

b) Patróns de conduta, intereses ou actividades restritivos e repetitivos. 

Indica tamén que “eses síntomas están presentes desde a primeira infancia e limitan ou 
impiden o funcionamento cotián”. 

En consecuencia, tomando como referencia os criterios diagnósticos que propón o DSM-5, o 
alumnado con TEA presenta: 

a) Deficiencias persistentes na comunicación social e na interacción social en diversos 
contextos, de xeito que: 

1. As deficiencias na reciprocidade socioemocional varían, por exemplo, desde un 
achegamento social anormal e fracaso da conversación normal en ambos os dous 
sentidos, pasando pola diminución en intereses, emocións ou afectos compartidos, ata o 
fracaso en comezar ou responder a interaccións sociais. 

2. As deficiencias nas condutas comunicativas non verbais utilizadas na interacción social 
varían, por exemplo, desde unha comunicación verbal e non verbal pouco integrada, 
pasando por anomalías do contacto visual e da linguaxe corporal ou deficiencias da 
comprensión e o uso de xestos, ata unha ausencia total de expresión facial e de 
comunicación non verbal. 

3. As deficiencias no desenvolvemento, mantemento e comprensión das relacións varían, 
por exemplo, desde dificultades para axustar o comportamento en diversos contextos 
sociais, pasando por dificultades para compartir xogos imaxinativos ou para facer 
amizades, ata a ausencia de interese por outras persoas. 

b) Patróns restritivos e repetitivos de comportamento, intereses ou actividades, que, 
actualmente ou polos antecedentes, maniféstanse en dous ou máis dos seguintes puntos: 

1. Movementos, utilización de obxectos ou fala estereotipados ou repetitivos. 

2. Insistencia na monotonía, excesiva inflexibilidade de rutinas ou patróns rituais de 
comportamento verbal e non verbal. 

3. Intereses moi restrinxidos e fixos, que son anormais en canto á súa intensidade ou foco 
de interese. 

4. Hiper ou hiporreactividade aos estímulos sensoriais ou interese non habitual por 
aspectos sensoriais do contorno. 

c) Os síntomas deben estar presentes nas primeiras fases do período de desenvolvemento, 
aínda que poden non manifestarse totalmente ata que a demanda social supera as 
capacidades limitadas ou estar enmascarados por estratexias aprendidas en fases 
posteriores. 

                                                 
2
  Americam Psychiatric Association (2014): Manual diagnóstico e estatístico dos trastornos mentais 

DSM-5. Madrid: Panamericana. 
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d) Os síntomas causan unha deterioración clinicamente significativa no social, laboral ou 
outras áreas importantes do funcionamento habitual. 

e) Todas estas alteracións non se explican mellor polo trastorno do desenvolvemento 
intelectual ou polo retraso global do desenvolvemento. 

Cómpre destacar que os síntomas indicados poden recoñecerse durante o segundo ano de 
vida (entre os 12 e os 24 meses de idade), aínda que se poden observar antes dos doce 
meses -cando os retrasos no desenvolvemento  son  graves-  ou  despois  dos  vinte  e  catro 
-cando se trata de síntomas máis tenues, menos intensos-. Dun xeito ou doutro, as nenas e 
os nenos con TEA non seguen os patróns habituais do desenvolvemento infantil. 

En consecuencia, para a detección precoz do alumnado con TEA o profesorado, mesmo a 
familia,  debe estar especialmente atento á conduta manifestada nas tres dimensións que 
son consideradas como nucleares nestes trastornos: 

a) Alteracións na relación coas outras persoas, que poden ir desde a ausencia total de 
interese por outras persoas ata unha dificultade para axustar o comportamento aos diversos 
contextos sociais, pasando por dificultades para un achegamento social normal ou pola 
diminución de intereses, emocións e afectos compartidos. 

b) Alteracións na comunicación e na linguaxe verbal e non verbal, de forma que: 

1. Nas condutas comunicativas non verbais as dificultades poden variar desde una falta 
total de expresión facial e de comunicación non verbal ata unha comunicación pouco 
integrada, pasando por anomalías no contacto ocular, na linguaxe corporal ou 
deficiencias na comprensión. 

2. Na comunicación verbal as dificultades varían desde a ausencia total de linguaxe oral 
ata a presenza dunha linguaxe superficialmente correcta pero con limitacións nas 
competencias de conversación e discurso; é dicir, no aspecto pragmático da linguaxe. 

c) Alteracións na flexibilidade mental e no comportamento, que se poden mover desde un 
predominio das estereotipias motoras ata a presenza de contidos obsesivos e limitados de 
pensamento, pasando por insistencias na monotonía, intereses moi restrinxidos e fixos, hipo 
ou hiperactividade aos estímulos sensoriais, etc. 

Finalmente, hai que ter en conta, segundo o citado DSM-5, que “o trastorno do espectro 
autista inclúe trastornos previamente chamados autismo da primeira infancia, autismo 
infantil, autismo de Kanner, autismo de alto funcionamento, autismo atípico, trastorno 
xeneralizado do desenvolvemento non especificado, trastorno desintegrativo infantil e 
trastorno de Asperger”. 
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3. Diagnóstico do TEA 

O diagnóstico do TEA ten unhas manifestacións previas que cómpre coñecer e atender. E 
esas manifestacións poden producirse e percibirse en distintos ámbitos, principalmente no 
ámbito familiar e no ámbito escolar. 

Tendo en conta que a detección e o diagnóstico do TEA é complexa, debido a que os factores 
xenéticos e ambientais dan lugar a variadas expresións (abonda con recordar que o TEA 
pode ir asociado a outro tipo de dificultades ou trastornos que teñen gran repercusión na 
escola; que o contorno familiar, social e educativo poden incidir en que as primeiras 
expresións do TEA sexan recoñecidas nunha etapa do desenvolvemento ou noutra, e que as 
manifestacións nos nenos e nas nenas con TEA e boa capacidade intelectual poden ter unha 
calidade diferente), resulta moi importante que as persoas que teñen algo que ver coa 
educación destes nenos e destas nenas coñezan e presten atención a unha serie de 
indicadores, a unha serie de manifestacións, de xeito que se faga posible unha detección o 
máis precoz posible e a correspondente atención. E entre esas persoas ocupan un lugar 
destacado a familia e o profesorado. 

3.1. Indicadores para a familia 

A complexa variedade de situacións familiares, do contorno e de manifestacións clínicas 
pode facer que os primeiros sinais do TEA pasen desapercibidos ou non sexan recoñecidos 
como indicadores dese trastorno durante os primeiros anos. Por isto, é necesario entender 
que os síntomas poden facerse “visibles” para o contorno familiar a distintas idades ou 
momentos do desenvolvemento. E se ningún síntoma pode asegurar por si só o diagnóstico 
do TEA, tampouco é necesario que se dean todos os síntomas de forma simultánea.  

En consecuencia, as familias deben prestar atención aos sinais de alerta que se presentan a 
continuación, tendo en conta que en calquera idade se poden presentar os signos de idades 
anteriores. 

Os sinais ou manifestacións aos que as familias deben prestar atención, e comunicar aos 
servizos sanitarios e, de ser o caso, aos educativos, son: 

a) Ata os 24 meses de idade: 

MESES HABILIDADES TÍPICAS SIGNOS DE ALERTA  

9 

- Segue coa mirada cando se lle sinala e 
nomea un obxecto familiar “mira o…”. 
- Reacciona ante estímulos sociais (sorriso 
da persoas de referencia, ton de voz, 
cancións, etc.). 
- Emite vocalizacións en resposta a 
estímulos das persoas adultas. 
- Déixase arrolar ou agarimar. 

- Non mostra sorriso social. 
- Non emite vocalizacións en resposta a estímulos 
das persoas adultas. 
- Remisión a deixarse arrolar ou agarimar. 
- Actitude pasiva, non demanda atención das 
persoas adultas. 
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MESES HABILIDADES TÍPICAS SIGNOS DE ALERTA  

10-14 

- Tenta obter un obxecto fóra do alcance, 
para o que chama a atención das persoas 
adultas, sinalando, verbalizando e 
establecendo contacto visual. 
- Balbucido. 
- Xesticulacións (sinalar, dicir adeus coa 
man de forma espontánea). 
- Participa en xogos interactivos (“toca as 
palmas”, “cinco lobiños”, etc.). 
 

- Non balbucido. 
- Non sinala nin fai xestos. 
- Sinala un obxecto que está fóra do seu alcance, 
pero sen verbalizar e/ou sen establecer contacto 
ocular coas persoas adultas. 
- Non solicita mediante algún xesto ou a mirada 
que continúen realizando os xogos interactivos. 
- Pouco contacto visual. 
- Non recoñece o seu nome. 
- Non sinala para pedir. 
- Non mostra obxectos. 

15-18 

- Establece contacto visual cando fala con 
alguén. 
- Estende os brazos anticipadamente cando 
o ou a van coller no colo. 
- Mostra atención compartida (mira para o 
obxecto e para a persoa adulta co fin de 
manifestar o que desexa, ten en conta a 
dúas persoas que están interaccionando 
con el ou con ela). 
- Responde de forma consistente cando 
chaman por el ou por ela ou cando chaman 
polo seu nome. 
- Responde a ordes sinxelas (“leva o cueiro 
ao lixo”). 
- Di “papá” e “mamá” con sentido. 
- Di outras palabras simples (auga, pan, 
etc.). 
- Sinala partes do seu corpo. 
- Di algunhas palabras con significado. 
- Inicia xogos de ficción con bonecos ou 
outros obxectos (pon o boneco para 
durmir ou lévao no coche, usa o teléfono 
coma se falase con alguén). 
- Responde cando a persoa adulta sinala un 
obxecto. 
- Sinala un obxecto, verbaliza e establece 
contacto visual alternativamente entre o 
obxecto e a persoa adulta coa intención de 
dirixir a atención desta cara ao obxecto. 
- Trae obxectos ás persoas adultas 
simplemente para mostrárllelos. 

- Non di palabras sinxelas ou ten perda das 
primeiras palabras adquiridas. 
- Non sinala para pedir nin para manter atención 
compartida (entre o obxecto e a persoa adulta). 
- Mostra condutas estrañas: camiñar na punta dos 
pés, movementos repetitivos, poucos intereses ou 
apego inusual a un obxecto ou actividade. 
- Carreiras sen unha meta clara. 
- Resposta ausente ou atrasada á chamada polo 
seu nome, a pesar dunha audición normal. 
 

19-24 

- Utiliza frases unindo dúas palabras de 
forma espontánea (quero auga, está aí, 
etc.). 
- Imita algunha tarefa doméstica (varrer, 
limpar ou pasar a fregona). 
- Mostra interese por outros nenos e 
nenas. 

- Uso  de menos de 10 palabras.  
- Non di frases espontáneas de dúas palabras (ou 
se as di son ecolálicas -repeticións de palabras ou 
frases escoitadas previamente que ás veces non 
teñen ningún sentido-). 
- Non hai presenza de xogos de ficción. 
- Non mostra interese por partes de obxectos 
(rodas, botóns, etc.). 
- Queda fitando algún obxecto (ao tambor da 
lavadora, as aspas en movemento do ventilador. 
etc.). 
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Ademais deses posibles signos de alerta, cómpre estar atentos a se en calquera desas idades 
a nena ou o neno: 

 Manifesta maior interese polos obxectos ca polas persoas. 

 Existe pouco contacto visual e se o fai é por pouco tempo e con máis atención á boca 
ca aos ollos. 

 Existe perda de linguaxe (inicia primeiras palabras e deixa de dicilas) ou perda de 
interese polas relacións sociais. 

b) Aos 3 anos de idade: 

Sobre os 36 meses, nos nenos e nenas con TEA adoitan manifestarse os seguintes síntomas:  

1. Alteracións na comunicación: 

o Dificultades na comprensión da linguaxe (dificultades para realizar ordes de dúas 
accións. Exemplo: “leva os zapatos para o cuarto e apaga a luz”). 

o Ausencia ou atraso da linguaxe non compensada por outras formas de comunicación 
(a mirada, xesto de sinalar, linguaxe corporal). 

o Deficiente comunicación non verbal (pouco uso de xestos e expresións faciais para 
comunicarse). 

o Referencia a si mesmo polo seu nome ou confusión co  "ti" e co "el” ou “ela" máis alá 
de 3 anos. 

o Fracaso no sorriso social para expresar pracer e responder ao sorriso das demais 
persoas. 

o Uso pouco frecuente de linguaxe para a comunicación (utilización de palabras soas a 
pesar de que é capaz de falar con oracións). 

2. Alteracións sociais: 

o Imitación limitada ou ausente de accións (por exemplo, aplaudir) con xoguetes ou 
outros obxectos. 

o Non lles mostra obxectos ás demais persoas. 

o Imitación reducida ou ausente das accións doutras persoas. 

o Falta de interese e pouca iniciativa para achegarse a nenos e nenas da súa idade. 

o Preferencia por actividades solitarias. 

o Escasa resposta ou dificultade para comprender emocións (alegría, tristura) das 
persoas adultas. 

o Rexeitamento de mostras de afecto iniciadas polo pai, pola nai ou polo persoal 
coidador, aínda que poden demandalas e inicialas eles ou elas noutro momento. 

o Non realización de xogos de ficción (por exemplo, facer coma se o vaso tivese auga e 
darllo a beber a unha persoa adulta ou a un boneco). 

o Preferencia por actividades solitarias ou relacións estrañas con persoas adultas 
(excesiva intensidade ou mostras de indiferenza). 

o Escaso gozo ou rexeitamento das situacións que lles gustan á maioría de nenos e 
nenas (por exemplo, as festas de aniversarios). 
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3. Alteracións nos intereses, nas actividades e nas condutas:  

o Manifestacións sensoriais estrañas (procura de sensacións a través do movemento, 
rexeitamento a certas texturas) ou esaxeradas a certos estímulos (auditivos, táctiles, 
etc.).  

o Manierismos motores (aleteos ou movementos peculiares coas mans ou co corpo: 
xiros sobre si, abaleos, etc.). 

o Resistencia aos cambios en situacións pouco estruturadas (tendencia a seguir o 
mesmo traxecto, a realizar as mesmas actividades coas mesmas persoas, etc.). 

o Xogos repetitivos con xoguetes ou obxectos (aliñar obxectos, repetir sempre o 
mesmo xogo sen permitir ningunha variación por parte das demais persoas). 

o Actividades repetitivas ou estereotipadas (por exemplo, abrindo e pechando portas). 

c) Aos 4 anos de idade: 

A procura dos seus iguais para compartir xogo a estas idades e a incorporación ao ámbito 
escolar e a espazos de recreo compartidos presupón, para moitos nenos e nenas, o 
desapego do seu contorno familiar e a apertura a novas relacións. E tamén xorden novas 
normas sociais e estruturas temporais ás que o neno e a nena non estaban afeitos. Esta 
inmersión social pode resultar para os nenos e nenas con TEA un foco de tensión e 
desconcerto, facéndose visibles, nese momento, certas condutas que antes non eran tan 
evidentes nun ambiente familiar protexido e coñecido. De aí que ao redor dos 4-5 anos 
poden acentuarse algúns comportamentos como:  

1. Non responder ao seu nome. Non ter como referencia á nai ou ao pai en lugares abertos 
e concorridos, mesmo marchar con calquera sen mostrar preocupación. 

2. Non establecer un contacto visual adecuado. Parece non mostrar interese polo que lle 
din os outros nenos e nenas ou as súas invitacións ao xogo.  

3. Non xogar cos xoguetes de forma apropiada. Excesivo interese en aliñar os xoguetes ou 
outros obxectos, obsesionarse cun obxecto ou xoguete concreto. Uso de obxectos 
peculiares (follas, paus, botellas, etc.) para o xogo e escasa atención aos xoguetes 
habituais para a súa idade. 

4. Dificultades ao iniciar ou manter a interacción con iguais. Non sorrí de forma recíproca. 
Xogo solitario ou xogo paralelo no parque ou no recreo sen buscar a interacción cos 
nenos e coas nenas da súa idade. 

d) Entre os 5 e os 11 anos de idade: 

Os signos que poden axudar a detectar a existencia de TEA entre os 5 e os 11 anos son3: 

1. Alteracións na comunicación: 

o Presenza de comportamentos non verbais estraños (mira pouco á cara, o seu xesto é 
pouco expresivo habitualmente, ás veces expresa as súas emocións de forma 
desproporcionada, etc.). 

                                                 
3
  NICE. National Institute for health and Care Excellence (2011): Nice clinical guideline. Sept.- UK, 

www.nice.org.uk/accreditation 

http://www.nice.org.uk/accreditation
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o Linguaxe con algunhas características rechamantes (entoación peculiar, vocabulario 
rebuscado, reiteracións verbais, comprensión literal -non entende bromas ou frases 
con dobre sentido-, etc.). 

o Dificultades para iniciar ou manter unha conversa, ou mantela de forma apropiada 
(vaise do tema, toma as cousas ao pé da letra, di cousas que non veñen a conto, etc.). 

o Discursos repetitivos ou uso frecuente de frases estereotipadas (aprendidas). O 
contido do discurso está dominado por un exceso de información nos temas do seu 
propio interese. 

o Falarlles a outras persoas en vez de compartir unha conversación recíproca. 

o Respostas inadecuadas a outros e outras. 

o Interese inusual por algún tema especial, falando e buscando información sobre ese 
tema con moita frecuencia (por exemplos, os planetas, os números, os animais, os 
medios de transporte, etc.). 

o Dificultades na comprensión das intencións das demais persoas (pode tomar as 
cousas literalmente e malinterpretar o sarcasmo ou a metáfora). 

o Inusualmente, resposta negativa ás peticións das demais persoas.  

2. Alteracións na interacción social: 

o Mostrar intolerancia a que as persoas entren no seu espazo persoal. 

o Escasa relación cos compañeiros e coas compañeiras. Hai falta de reciprocidade 
social, non se comparten intereses e goces de forma apropiada, a miúdo manifesta 
preferencia por estar só ou soa, dificultade para comprender os sentimentos noutras 
persoas, etc. 

o Ausencia ou limitación das condutas de felicitación e/ou despedida.  

o Conciencia reducida ou ausente de comportamentos socialmente esperados para a 
súa idade. 

o Poucas habilidades para compartir xogo e ter en conta as ideas das demais persoas. 

o Posibilidades de iniciar xogos, que adoitan ser de breve duración. A miúdo 
abandonan o xogo sen informar os seus compañeiros e compañeiras ou frústranse 
porque non comparten as súas normas. 

o Dificultades para adaptar o seu estilo de comunicación ás situacións sociais, que pode 
ser demasiado formal ou inapropiadamente familiar. 

o Goce limitado ou ausente en situacións que á maioría dos nenos e das nenas lles 
gustan. 

o Reducido xogo imaxinativo flexible ou creativo, aínda que diferentes escenas vistas 
nos medios audiovisuais  poden ser repetidas no xogo. 

o Realización de comentarios sen ter en conta as sutilezas sociais ou xerarquías. 

3. Alteracións nos comportamentos e intereses  

o Existencia de comportamentos ritualistas (por exemplo, querer facer algo sempre da 
mesma forma -aliñar obxectos, facer sempre o mesmo itinerario, etc.-). 

o Existencia de movementos repetitivos estereotipados (aleteo de mans, balanceo do 
corpo estando de pé, xiros, chasqueo dos dedos, etc.). 
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o Existencia de xogo repetitivo e orientado a obxectos en lugar de a persoas. 

o Excesivamente centrado ou centrada en intereses inusuais.Rixidez nas expectativas 
(os demais nenos e nenas deben adherirse ás regras de xogo que impón). 

o Insistencia excesiva nos horarios ou nas actividades preestabelecidas. 

o Reaccións emocionais excesivas para as circunstancias. 

o Fortes preferencias por manter rutinas familiares e o sentido da xustiza. 

o Dificultades para adaptarse aos cambios, que a miúdo conducen á ansiedade ou 
outras formas de sufrimento. 

o Hiper ou hiposensibilidade a diferentes estímulos (por exemplo, texturas, sons, 
cheiros), que poden incidir na aparición de condutas disruptivas, alimentación 
restrinxida ou evitación do contacto corpo a corpo. 

Por outra parte, outros factores que poden apoiar unha sospeita sobre TEA a estas idades 
son: 

 Un perfil inusual de habilidades ou déficits (por exemplo, habilidades sociais ou de 
coordinación motora mal desenvolvidas, mentres que as áreas particulares de 
coñecemento,  lectura ou vocabulario son avanzadas para a idade cronolóxica ou 
mental). 

 Un desenvolvemento social e emocional máis inmaduro ca outras áreas do 
desenvolvemento, que se manifesta nunha confianza excesiva (inxenuidade) ou en 
ser menos independentes cós compañeiros e cás  compañeiras da súa idade. 

Finalmente, tamén hai que ter presente que moitos nenos e nenas que mostran boa 
capacidade intelectual e un bo desenvolvemento da linguaxe poden non mostrar indicios de 
TEA recoñecibles polo seu contorno familiar ou escolar ata despois dos 5 anos, ou ben 
chegada a preadolescencia (momento en que as relacións persoais e sociais están no seu 
punto álxido). Isto débese, entre outras cousas, a que as súas condutas se poden confundir 
con outra  serie de trastornos (por exemplo, o TDAH), pola súa falta de atención naquilo polo 
que non mostran interese. Mesmo en casos de moi boa capacidade intelectual, as súas 
condutas poden relacionarse coa superdotación.  

Froito de todas esas observacións ou sinais de alerta, da súa severidade, duración e impacto 
na vida do neno ou da nena, a familia debe trasladar, de inmediato, as súas preocupacións 
aos servizos sanitarios e, de ser o caso, aos educativos, pois a intervención temperá, sobre 
todo no que respecta á linguaxe, repercute moi favorablemente no desenvolvemento 
evolutivo do neno e da nena. 

3.2. Indicadores para a escola 

 A escola é un dos espazos onde as nenas e os nenos pasan unha parte importante do seu 
tempo diario, onde conviven e comparten xogos e aprendizaxes, onde se socializan e 
experimentan un notable desenvolvemento madurativo e onde poden manifestarse indicios 
de desaxustes en determinados ámbitos. E aos indicios deses posibles desaxustes debe estar 
moi atento o profesorado. 
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Segundo a Guía de buena práctica para el diagnóstico del trastorno del espectro autista4, os 
indicadores aos que debe estar atento o profesorado para detectar posibles casos de 
alumnos e alumnas con TEA e solicitar, en consecuencia, a intervención do departamento de 
orientación do centro para proceder á realización dunha avaliación psicopedagóxica do 
alumno ou da alumna, son: 

a) A partir dos 3 anos de idade: 

1. Alteracións na comunicación: 

o Déficit no desenvolvemento da linguaxe, especialmente na comprensión. 

o Escaso uso da linguaxe. 

o Pobre resposta ao seu nome. 

o Deficiente comunicación non verbal (por exemplo, non sinalar e ter dificultade para 
compartir un foco de atención coa mirada). 

o Fracaso no sorriso social para compartir pracer e responder ao sorriso das demais 
persoas. 

2. Alteracións sociais: 

o Imitación limitada (por exemplo, aplaudir) ou ausencia de accións con xoguetes ou 
con outros obxectos. 

o Non amosarlles obxectos ás demais persoas. 

o Falta de interese ou achegamentos estraños aos nenos e ás nenas da mesma idade. 

o Escaso recoñecemento ou resposta á felicidade ou tristeza doutras persoas. 

o Non realización de xogos de ficción, non representando, con obxectos ou sen eles, 
situacións, accións, episodios, etc. (por exemplo, non se une a outros nenos ou nenas 
en xogos de imaxinación compartidos). 

o Estar “metido no seu propio mundo”. 

o Fracaso á hora de iniciar xogos simples con outros nenos ou nenas, ou participar en 
xogos sociais sinxelos. 

o Preferencia por actividades solitarias. 

o Relacións estrañas con persoas adultas (que oscilan entre unha excesiva intensidade 
e unha sorprendente indiferenza). 

3. Alteración dos intereses, actividades e condutas: 

o Insistencia na igualdade e/ou resistencia aos cambios en situacións pouco 
estruturadas. 

o Xogos repetitivos con xoguetes (por exemplo, aliñar obxectos, acender e apagar 
luces, etc.). 

o Posible manifestación de hipo ou hipersensibilidade aos sons e ao tacto. 

o Inusual resposta sensorial (visual, olfactiva, etc.). 

o Manierismos motores. 

                                                 
4
   Díez-Cuervo, A. e outros (Grupo de Estudio de los Trastornos del Espectro Autista del Instituto de 

Salud Carlos III.  Ministerio de Sanidad y Consumo. Madrid). REV NEUROL 2005; páxinas 299-310. 
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o Morder, pegar, agredir a iguais. 

o Oposición á persoa adulta. 

b) A partir dos 5-6 anos de idade: 

Nenos e nenas con TEA e alto funcionamento cognitivo poden presentar dificultades que 
non son detectadas ata que as demandas sociais do seu contorno son maiores; é dicir, ata 
idades máis tardías. En todo caso, o profesorado debe estar atento a: 

1. Alteracións na comunicación: 

o Déficit no desenvolvemento da linguaxe, especialmente na comprensión. 

o Desenvolvemento deficiente da linguaxe, que inclúe: mutismo, entoación rara ou 
impropia, ecolalia, vocabulario inusual á idade do alumnado ou grupo social. 

o Uso limitado da linguaxe para comunicarse e tendencia a falar espontaneamente só 
ou soa sobre temas específicos do seu interese. 

2. Alteracións sociais: 

o Dificultades para unirse ao xogo dos outros nenos e nenas ou intentos pouco 
apropiados de xogar conxuntamente (pode manifestar agresividade e condutas 
disruptivas). 

o Falta de cumprimento das normas da clase (criticar ao profesorado, non cooperar nas 
actividades da aula, limitada habilidade para apreciar as normas culturais, etc.). 

o Confusión ou desagrado ante os estímulos sociais. 

o Fracaso na relación normal con persoas adultas (demasiado intensa ou inexistente). 

o Reaccións extremas ante a invasión do seu espazo persoal ou mental (resistencia 
intensa cando se fai presión con consignas distintas ao seu foco de interese). 

3. Alteracións dos intereses, actividades e condutas: 

o Ausencia de flexibilidade e de xogo imaxinativo e cooperativo, aínda que poida crear 
certos escenarios imaxinarios copiados dos vídeos ou debuxos animados. 

o Dificultade de organización en espazos pouco estruturados. 

o Falta de habilidade para desenvolverse nos cambios ou situacións pouco 
estruturadas, incluso aquelas nas que os nenos e as nenas gozan (por exemplo,  
excursións do colexio, ausencia dun profesor ou profesora, etc.). 

4. Outros trazos: 

o Perfil inusual de habilidades e deficiencias (por exemplo, habilidades sociais e 
motoras escasamente desenvolvidas mentres que o coñecemento xeral, a lectura ou 
o vocabulario poden estar por enriba da idade cronolóxica ou mental). 

o Respostas inusuais aos estímulos sensoriais (visual e/ou olfactivo). 

o Calquera historia significativa de perda de habilidades. 

No anexo I inclúense tres instrumentos (indicadores e signos de alerta para a detección do 
alumnado con TEA5) que poden ser de grande axuda para detectar os casos de TEA nas 

                                                 
5
   Hortal, C. (coord.) e outros (2011): Alumnado con trastorno del espectro autista. Barcelona: Graó. 
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etapas educativas de educación infantil, educación primaria e educación secundaria 
obrigatoria. 

3.3. O diagnóstico  

Como xa se ten indicado, a primeira sospeita de que un neno ou unha nena poida presentar 
TEA pode proceder de distintas fontes: da familia, dos servizos sanitarios, dos servizos 
educativos. Pero hai que ter presente que a observación e sospeita dos sinais de alerta aos 
que se fai referencia nos apartados anteriores non ten un carácter finalista, significan o 
comezo dun proceso. En consecuencia, as sospeitas que se produzan no ámbito familiar 
deben trasladarse aos servizos sanitarios e, de ser o caso, aos servizos educativos; e das que 
non procedan do ámbito familiar informarase do inicio do proceso de valoración, ben por 
parte do responsable do servizo sanitario, ben por parte do profesorado titor. 

Tendo en consideración o anterior, no “camiño” cara ao diagnóstico e desde o ámbito 
educativo cómpre ter en conta a intervención dos seguintes axentes: 

3.3.1. Profesorado titor  

A estreita relación que se establece entre a persoa titora e o seu alumnado acentúa a 
relevancia que a primeira ten na detección de calquera dificultade que lle afecte a algún 
alumno ou alumna. En consecuencia, se este profesorado, despois dunha observación 
rigorosa, considera que un neno ou unha nena manifesta comportamentos, signos ou 
dificultades que se desvían do agardado para a súa idade, debe poñelo en coñecemento da 
familia e solicitar a intervención da xefatura do departamento de orientación. 

3.3.2. Xefatura do departamento de orientación  

A intervención da xefa ou do xefe do departamento de orientación comeza coa chegada da 
solicitude de intervención, que pode proceder da familia, do profesorado titor ou ben 
tratarse dunha iniciativa propia -de oficio-. Así mesmo, a intervención da xefa ou do xefe do 
departamento de orientación pode deberse á existencia dunha solicitude de ditame de 
escolarización. En todo caso, a familia deberá estar informada do inicio deste procedemento. 

A intervención do departamento de orientación centrarase no desenvolvemento do proceso 
da avaliación psicopedagóxica, segundo a normativa que a regula, e terá por finalidade 
identificar as necesidades educativas que puidese presenta un alumno ou unha alumna e 
poder fundamentar as correspondentes propostas, decisións e posibles derivacións. Neste 
proceso poderá colaborar o Equipo de Orientación Específico. 

As conclusións da avaliación psicopedagóxica deben trasladarse ao informe psicopedagóxico, 
onde se concretarán as propostas de apoio e as orientacións para o centro, o profesorado e 
a familia. Así mesmo, deberán figurar aquelas axudas e/ou recursos que un alumno ou unha 
alumna precise para o seu desenvolvemento.  

Do informe psicopedagóxico deben ter coñecemento o profesorado que atende o alumno ou 
a alumna e a súa familia, pois a colaboración e coordinación entre o centro docente e a 
familia son factores imprescindibles para o axuste da atención educativa. 

Se a avaliación psicopedagóxica confirma a sospeita de indicadores de TEA, trasladarase á 
familia a conveniencia de que o neno ou a nena reciba atención por parte dos servizos 
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sanitarios.  En todo caso, a información que se traslade ás familias debe centrarse nos 
resultados dos sinais de alerta detectados, sen adiantar o diagnóstico nin empregar 
terminoloxía referida a un posible diagnóstico. 

3.3.3. Equipo de Orientación Específico (EOE)  

Unha vez que o departamento de orientación recibe a demanda de intervención ante un 
posible caso de TEA, debe realizar a pertinente avaliación psicopedagóxica, para a que pode 
solicitar a colaboración da persoa do EOE provincial especialista nese tipo de trastornos 
(actualmente, especialista nos trastornos xeneralizados do desenvolvemento). Esta petición 
de intervención debe realizarse cubrindo a ficha de solicitude de intervención e 
acompañándoa do informe psicopedagóxico do departamento de orientación. 

A intervención do EOE no proceso de avaliación psicopedagóxica ten como finalidade 
contribuír á identificación das necesidades educativas de apoio especifico que presenta un 
alumno ou unha alumna e determinar as axudas necesarias, tanto psicoeducativas como 
curriculares.  

Cando o proceso de avaliación psicopedagóxica confirme a existencia de indicadores de TEA, 
daráselles aos pais e ás nais a información obtida e indicaráselles a conveniencia de acudir 
aos servizos sanitarios para a realización da análise que corresponda e, de proceder, o 
diagnóstico clínico. E, ao igual ca no caso da información trasladada desde o departamento 
de orientación, evitarase empregar terminoloxía referida a un posible diagnóstico, non 
adiantando, en ningún caso, este. 

No anexo II figuran unha serie de probas de screening e diagnósticas que poden axudar no 
proceso da avaliación psicopedagóxica. 
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4. Tratamento educativo do alumnado con TEA 

Sendo importante o diagnóstico do alumnado con TEA, non menos importante é o seu 
tratamento educativo, que debe personalizarse, tanto en recursos como curricular e 
metodoloxicamente. E ese tratamento educativo debe ser o resultado da sintonía, 
coordinación e colaboración entre o persoal docente, os servizos de orientación, a familia e, 
de ser o caso, os servizos sanitarios e as entidades sen ánimo de lucro e outras organizacións 
especializadas que participen na atención do alumno ou da alumna.  

En consecuencia, a intervención educativa, que non pode descoidar o proceso avaliativo, 
será necesario facela nos seguintes niveis: 

4.1. Alumnado 

A intervención educativa centrada no alumnado con TEA debe ter en conta: 

a) A súa colocación na aula preto das fontes de información (da persoa docente, do 
encerado, etc.), tratando de evitar posibles elementos de distracción (ruído nos corredores, 
luces escintilantes, zonas de paso para papeleira, etc.). 

b) A eliminación da hiperestimulación visual (excesos de debuxos, mapas, etc.), evitando que 
poida actuar como elemento de distracción. 

c) A atribución de significado a accións que non son intencionais para facelas funcionais 
(parar diante dun obxecto e miralo, mirar cara a algo, etc.). 

d) O uso dun horario individual onde figuren, de forma visual, a área ou materia e quen a 
imparte. 

e) O rexistro nunha axenda das tarefas que ten que facer e dos materiais que precisa, 
garantindo a coordinación do profesorado e da familia. 

f) O apoio visual permanente e coherente, que clarifique as explicacións. 

g) O uso de pautas comúns para todos os profesionais. 

h) O uso axeitado dos recursos tecnolóxicos (TIC), polo seu potencial para decodificar unha 
información, para estimular as distintas vías sensoriais e para motivar, todo o que facilita o 
procesamento cognitivo. 

i) O uso de explicacións adaptadas ao seu nivel de desenvolvemento e estratexias de 
encadeamento cara atrás (apoio total ao principio e ir retirando os apoios paulatinamente). 

l) O uso dun sistema de comunicación (PECS, Comunicación Total, etc.) no caso do alumnado 
que o estea a utilizar. Para isto é necesario a coordinación coa familia e cos servizos ou 
asociacións que lle estean prestando apoio ao alumnado. 

m) O desenvolvemento de habilidades motoras finas e grosas, utilizadas para o 
desenvolvemento de actividades funcionais apropiadas á súa idade.  

n) O desenvolvemento de habilidades de organización independente e outros 
comportamentos que son a base do éxito en aulas de educación ordinaria (por exemplo, 
realizar unha tarefa de forma independente, seguir instrucións grupais, pedir axuda, etc.). 
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ñ) O reforzamento do bo desenvolvemento dos “puntos fortes” do alumnado con TEA, xa 
que fomentan a mellora da autoestima e a consideración por parte do profesorado e dos 
compañeiros e das compañeiras. 

o) Un currículo que potencie o desenvolvemento das funcións cognitivas, que lle permitirán 
acceder ao mundo social (comunicación social -adaptación da comunicación ao contexto e ás 
persoas, competencias lingüísticas semánticas e pragmáticas-, habilidades mentalistas 
-capacidade para “ler as mentes”-, habilidades sociais -imitación, iniciativas e resposta social 
a adultos e iguais-, xogo paralelo e interactivo con iguais, etc.), regulación emocional, xogo e 
imaxinación e flexibilidade e adaptación aos cambios. 

p) A vixilancia e atención que hai que prestar a posibles situacións de abusos, acoso, etc., xa 
sexa por informacións do propio centro xa por informacións facilitadas polas familias. 

4.2. Profesorado 

A totalidade do profesorado, tanto o profesorado titor coma o resto do equipo docente, 
debe partir dun bo coñecemento da realidade do alumno ou da alumna con TEA e das 
orientacións que figuran no seu informe psicopedagóxico para deseñar unha intervención 
educativa orientada á promoción das aprendizaxes necesarias para a comunicación, a 
interacción social e o desenvolvemento curricular. 

O profesorado titor, coa colaboración da xefatura do departamento de orientación, debe 
actuar como nexo na coordinación -tamén no caso de escolarizacións combinadas, sexan no 
propio centro sexan entre centros distintos- do equipo docente do centro, do persoal non 
docente e da propia familia, que deberán estar informados de todos aqueles aspectos e 
pautas de actuación que inflúan no adecuado desenvolvemento do alumno ou da alumna. 
Igualmente, a xefatura do departamento de orientación, en colaboración co profesorado 
titor e cos distintos axentes, debe velar pola realización dun seguimento permanente da 
intervención educativa. 

Pola súa parte, aínda sen ter a consideración de equipo docente, o EOE tamén forma parte 
do proceso de asesoramento ao profesorado que atende un alumno ou unha alumna, así 
como á súa familia.  

4.3. Aula 

A aula é o espazo por excelencia para a intervención educativa, onde conviven, 
enriquecéndose, a atención á diversidade e a inclusión educativa. En consecuencia, a 
atención dentro da aula ao alumnado con TEA debe considerar:  

a) A oferta dun ambiente moi estruturado, predicible e fixo, onde o neno ou a nena saiba en 
todo momento o que vai acontecer. 

b) As estratexias comunicativas que utiliza, os aspectos que se queren traballar e as axudas 
que precisa, tratando de potenciar ao máximo a autonomía persoal.  

c) A distribución do espazo en diferentes zonas, onde estea clara a actividade que se 
desenvolve en cada unha e os materiais que se utilizan. Se fose preciso, crearase un espazo 
libre de distraccións para realizar as tarefas. 

d) A axuda permanente de elementos visuais comprensibles, recomendándose o uso do 
mesmo sistema pictográfico en todos os ámbitos onde se desenvolve o neno ou nena. 
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e) Que se proporcionen ou anticipen indicacións axeitadas e comprensibles do que vai 
acontecer. 

f) A promoción de valores de convivencia, comprensión e respecto polas diferenzas e 
colaboración no grupo/clase. 

g) A utilización de estratexias baseadas na aprendizaxe sen erro, motivadoras e que eviten a 
dependencia excesiva. 

h) A redución ou eliminación dos elementos de distracción, procurando un ambiente de 
traballo que facilite a concentración. 

i) A utilización dunha linguaxe clara, precisa (de poucas palabras) e sen uso de dobres 
sentidos, sentidos figurados ou ironías. As bromas deberán ser traballadas previamente. 

l) A promoción do traballo colaborativo (con grupos reducidos), dando consignas claras do 
que se vai traballar. 

m) A axuda permanente por parte do profesorado titor na organización das tarefas que, de 
ser o caso, leve para a casa, así como na organización da axenda e dos materiais que precise 
para cada tarefa, sempre en colaboración coa familia. 

n) O uso de esquemas e mapas conceptuais como apoio ás explicacións, resaltando o 
relevante. 

ñ) A presentación das tarefas unha vez captada a atención do alumno ou da alumna. 

o) A utilización de estratexias de moldeamento por parte do profesorado, coidando o 
encadeamento das situacións ou propostas de aprendizaxe. 

p) A descomposición das actividades en pequenos ítems, con uso de apoios visuais que 
informen dos pasos que cómpre dar para realizar a tarefa. 

q) O uso de sinais acústicos e visuais para a estruturación dos tempos na aula (de traballo, de 
descanso, de lecer cando son pequenos ou pequenas, de asemblea, etc.). 

r) A atención aos problemas no procesamiento sensorial, tanto por hipersensibilidade como 
por hiposensibilidade ou por dificultades na integración da información sensorial (auditiva, 
visual, vibro-tactil, vestibular, nocicepción -percepción da dor-, etc.). 
s) A garantía de que se comprenden as ordes e normas xerais da aula, o que, ás veces, 
require dirixirse explicitamente ao alumnado e adaptarse ao seu nivel de comprensión. 

4.4. Centro docente 

O centro docente ten que entender que o tratamento educativo dun alumno ou dunha 
alumna con TEA afecta a toda a institución, de aí que toda a estrutura organizativa debe 
considerar todo o que favorece o desenvolvemento e funcionamento autónomo dese 
alumnado. Polo tanto, na identificación dos distintos espazos, na distribución dos tempos, na 
exposición das normas, etc. deben usar claves visuais (pictogramas e recursos tecnolóxicos) 
que sitúen a este alumnado no espazo e no tempo, que representen a realidade e lle 
anticipen o que vai ocorrer. Para isto, pode ser de grande axuda o programa TEACCH6.   

                                                 
6
  Schopler, E. e outros (1988): Treatment and Education of Autistic and Related Communications 

Handicapped Children. The University of North Carolina. 
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Esta consideración desde o centro docente require que toda a comunidade educativa teña 
coñecementos dos sistemas alternativos de comunicación usados e que se desenvolvan, 
para co alumnado con TEA, actuacións como: 

a) Visitas aos distintos espazos do centro. 

b) Visitas previas ás novas dependencias, tanto nos cambios de centro docente coma nos 
cambios de aula (curso). 

c) Preparación e seguimento dos tempos de lecer e dos cambios de clase, con estratexias 
como: 

 Identificar que dificultades pode ter nos recreos e cambios de clase. 

 Usar a figura do compañeiro ou compañeira titor, mesmo do círculo de amigos ou 
amigas. 

 Potenciar a figura de referencia que lle axude a comunicar as súas dificultades. 

 Participación de persoas adultas para ensinarlle a xogar e entender as regras do 
xogo. 

 Propoñer alternativas para os recreos, tendo en conta os seus intereses e as súas 
necesidades. 

d) Preparación das saídas culturais, visitas e excursións. 

Cando un alumno ou unha alumna con TEA non posúa linguaxe oral ou esta non sexa 
funcional vólvese necesaria a implantación dun Sistema Aumentativo/Alternativo de 
Comunicación (SAAC). Pero aínda no caso de existencia de linguaxe oral, contar con apoios 
visuais -pictogramas, imaxes reais, etc.- pode ser de grande utilidade, polo seu potencial 
para axudarlle nas funcións de organización, de planificación, de comprensión e de 
execución. 

Finalmente, hai que ter presente que un sistema non é excluínte doutro, pero é importante 
que as persoas que forman a comunidade educativa os coñezan para se poder comunicar de 
forma axeitada co alumno ou coa alumna. 

4.5. Familia 

O coñecemento que os profesionais da educación posúen para o tratamento educativo do 
alumnado con TEA debe complementarse co coñecemento que cada familia ten do seu fillo 
ou da súa filla. Deste xeito será posible a plena inclusión e a igualdade de oportunidades do 
alumno e da alumna con TEA no sistema educativo. 

A colaboración dos distintos axentes educativos facilitará a aprendizaxe do alumnado con 
TEA, que ten na familia o elemento máis estable no seu futuro. En consecuencia, ademais de 
contar coa familia como “axente” activo e coñecedor da evolución do neno ou da nena e das 
estratexias de intervención que se levan a cabo, hai que contribuír a desenvolver nela as 
competencias que sexan necesarias para asegurar o adecuado desenvolvemento e evolución 
dos nenos e das nenas, facilitando, deste xeito, o seu “empoderamento”. 

As familias han de estar informadas e formadas sobre a intervención e aos apoios que se lle 
prestan ao seu fillo ou filla (axudas puntuais, adaptacións  curriculares, recursos de 
accesibilidade comunicativa,  apoios en situacións non lectivas -recreos, comedor, 
transporte, etc.-), os programas para patios de recreo, as bolsas e axudas ás que ten dereito, 
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e han de seguir as pautas acordadas cos profesionais da educación. A comunicación entre os 
profesionais e as familias permitirá a xeneralización das aprendizaxes e un maior equilibrio 
entre o que se espera do neno ou da nena en todos os contornos (familiar, social e 
educativo), asegurando oportunidades de aprendizaxe durante todo o día e en diferentes 
contextos. 

A familia informará ao equipo docente de todos os aspectos do alumnado con TEA, o que 
facilitará a súa plena inclusión e a adaptación a este por parte do contorno educativo. 
Achegará suxestións a ter en conta nos espazos e tempos non lectivos, pero si educativos 
(transporte, comedor, desenvolvemento de apoios visuais, estrutura clara e adaptada, etc.). 
A familia pode poñer voz ás experiencias e aos sentimentos dos seus fillos ou fillas, dadas as 
limitacións que poden presentar para verbalizalos. A familia pode axudar ao equipo docente 
a comprender as dificultades que o alumnado con TEA presenta na comprensión das 
interaccións sociais, os seus déficits na planificación de estruturas temporais e na secuencia 
de accións, na orientación no espazo, as súas alteracións nas áreas da comunicación social, 
etc. 

En consecuencia, o seguimento dun alumno ou dunha alumna con TEA, do mesmo xeito que 
no caso de calquera outro alumnado, require dunha coordinación entre os axentes 
implicados no seu desenvolvemento académico, persoal e emocional (persoas titoras, 
profesorado especialista en audición e linguaxe ou en pedagoxía terapéutica, xefatura do 
departamento de orientación e/ou Equipo de Orientación Específico, familia, profesionais 
externos -se os houber-, etc.). 

4.6. Entidades sen ánimo de lucro relacionadas co TEA 

Tanto a Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, (artigo 72.5:  “As administracións 
educativas poderán colaborar con outras administracións ou entidades públicas ou privadas 
sen ánimo de lucro, institucións ou asociacións, para facilitar a escolarización e unha mellor 
incorporación do alumnado con necesidade específica de apoio educativo ao centro 
educativo”) como o Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á 
diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos 
que se imparten as ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de 
educación, (artigo 40: “A consellería con competencias en materia de educación promoverá a 
colaboración entre as distintas administracións, entidades, asociacións e outras 
organizacións sen ánimo de lucro e con atribucións na prevención, detección temperá e 
intervención educativa co alumnado, establecendo protocolos comúns de actuación e 
favorecendo o intercambio de información e a difusión de boas prácticas”) abordan a 
participación de entidades sen ánimo de lucro no proceso educativo do alumnado.  

A colaboración das entidades sen ánimo de lucro que teñan entre os seus fins a atención do 
alumnado con TEA enténdese, pois, como un recurso que proporciona valor aos centros 
docentes, ás familias e ao propio alumnado con TEA, pero debe concretarse en acordos 
entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e cada unha das 
entidades sen ánimo de lucro interesadas en participar no proceso educativo do alumnado 
con TEA. E as vertentes desa colaboración poden ser: 
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a) Colaboración co sistema educativo, participando na formación técnica e didáctica das 
persoas profesionais dos centros docentes, que desenvolven as estruturas de formación da  
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. 

b) Coordinación entre o centro docente e a entidade sen ánimo de lucro que atende a un 
alumno ou unha alumna con TEA, coa finalidade de establecer unha liña común de actuación 
entre o centro de escolarización e a entidade dende a que se lle prestan outros servizos. 

4.7. Medidas educativas 

A consideración da diversidade do alumnado require medidas educativas singulares, 
adaptadas á realidade de cada quen. No caso do alumnado con TEA, que pertence ao grupo 
que a Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, identifica como alumnado con 
necesidade específica de apoio educativo, esa individualización ou personalización das 
medidas educativas faise máis imprescindible, por ser condición necesaria para dar a 
resposta adecuada ás necesidades que presenta.  

Seguidamente preséntanse unha serie de orientacións xerais a ter en conta á hora de 
deseñar as medidas educativas para a atención do alumnado con TEA. 

4.7.1. Orientacións para o proceso de escolarización 

Á hora de adoptar decisións sobre o tipo de escolarización e sobre o centro ao que vai acudir 
unha alumna ou un alumno con TEA débense considerar: 

a) A escolarización debe realizarse, preferentemente, en centros ordinarios. Se o proceso se 
realiza a través dun ditame de escolarización, neste deben constar os recursos que necesita. 

b) A información e a formación a proporcionar ao profesorado sobre as características deste 
alumnado e sobre as estratexias educativas que deben usarse. 

c) A coordinación do equipo docente, sobre todo no que afecta á metodoloxía e á avaliación. 

d) A instalación de indicadores que faciliten a localización dos espazos e a orientación do 
alumnado. 

e) A presenza da atención deste alumnado no proxecto educativo e nos demais documentos 
de organización e funcionamento do centro. 

g) O traslado da información adecuada entre o profesorado e, de ser o caso, os centros que 
atenden a este alumnado, asegurando a continuidade do proceso. 

h) A estruturación e a organización dos distintos momentos (clases, recreos, comedor, 
entradas e saídas, transporte, etc.), procurando: 

 Anticiparse, explicándolle o que terá que facer, quen estará, onde, canto vai durar, 
etc. 

 Organizar os recreos, combinando momentos para o xogo con outros compañeiros e 
compañeiras con outros momentos centrados nos seus intereses. 

 Informar, previo consentimento familiar, a todo o persoal (do comedor, transporte, 
recreo, etc.) das súas características e necesidades.  

i) A conveniencia de contar con persoal de apoio nos momentos que o precise. 
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4.7.2. Orientacións para o currículo 

A personalización da intervención educativa co alumnado con TEA require un currículo 
adaptado ás necesidades que presenta, ás súas potencialidades, ao seu ritmo e estilo de 
aprendizaxe. En todo caso, os axustes no currículo deben tratar de: 

a) Dar prioridade aos contidos que fan referencia aos aspectos comunicativos, xa sexan 
verbais ou non verbais, e ás competencias de tipo social. 

b) Promover aprendizaxes funcionais, encamiñadas a lograr a maior autonomía posible. 

c) Introducir, no caso do alumnado que non posúe comunicación oral, a aprendizaxe dun 
sistema aumentativo/alternativo de comunicación. 

d) Prestar especial atención aos seguintes campos de intervención: 

1. Comunicación: 

A intervención no ámbito da comunicación debe tratar de:  

 Fomentar a intención comunicativa. 

 Ampliar o repertorio de funcións comunicativas que o alumnado emprega. 

 Favorecer a comprensión verbal e non verbal. 

 Potenciar un uso espontáneo das súas habilidades comunicativas. 

 Propiciar a coherencia do instrumento a través do cal se comunica un alumno ou 
unha alumna (linguaxe oral, xestual, pictogramas, etc.), tanto dentro do propio 
centro como nos ámbitos familiar e social, sempre partindo do aproveitamento da 
comunicación efectiva de que dispoña o alumno ou a alumna. 

A promoción do ámbito da comunicación debe realizarse tendo en conta os seguintes 
aspectos:    

 No caso de empregar un sistema de comunicación aumentativo ou alternativo, 
promover sempre a produción oral simultánea.  

 Ao deseñar a intervención, partir sempre do nivel lingüístico amosado polo 
alumnado, secuenciando as tarefas segundo o desenvolvemento evolutivo propio 
na adquisición da linguaxe oral. 

 Na avaliación do nivel lingüístico amosado polo neno e pola nena, centrarse nos 
seguintes aspectos:  

o Intención comunicativa. 

o Funcións comunicativas que posúe e emprega. 

o Modalidade a través da cal se comunica (signos, xestos, pictogramas, fotos, 
vocalizacións, etc.). 

o Centros de interese sobre os que se comunica, vocabulario que usa. 

o Frecuencia e espontaneidade coa que se comunica. 

o Nivel de comprensión verbal e non verbal. 

o No caso de posuír linguaxe oral, nivel de calidade formal das súas producións 
(nivel fonético-fonolóxico e morfosintaxe) e literalidade da linguaxe. 
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No alumnado de alto funcionamento cognitivo non adoitan estar alterados os 
compoñentes fonético, fonolóxico e morfosintáctico, polo que a intervención centrarase 
nos aspectos pragmáticos, así como na prosodia e na propia semántica. 

2. Socialización: 

A intervención no ámbito da socialización debe partir dunha avaliación do tipo de 
interaccións que o neno ou a nena amosa, e estará dirixida a ensinarlles aos nenos e ás 
nenas con TEA habilidades como: 

 Comprender as situación sociais. 

 Responder ás iniciativas sociais das demais persoas (nenos e nenas e adultos). 

 Iniciar condutas sociais dirixidas a estes, mesmo as destinadas a reducir as 
condutas de tipo repetitivo e estereotipado.  

 Inferir os estados mentais das outras persoas (pensamentos, sentimentos, etc.). 

 Regulación emocional, recoñecendo e comprendendo as emocións propias e as 
das demais persoas. 

Algunhas técnicas que se poden empregar para aumentar a competencia social do 
alumnado con TEA son:   

 Historias sociais e conversacións en forma de historieta7.  

 Guións sociais. 

 Regras sociais. 

Estratexias que poden axudar no proceso de  socialización deste alumnado son:  

 Empregar diferentes tipos de agrupamentos: por parellas, pequeno grupo, etc., e 
combinalos con outros momentos de traballo individual. 

 Facilitar a outros compañeiros ou compañeiras pautas de relación co alumno ou 
coa alumna con TEA (titoría dun compañeiro ou dunha compañeira). 

 Traballar especificamente competencias sociais, a través dalgunha das técnicas 
expostas anteriormente. 

 Fomentar a realización de actividade de tipo colectivo. 

 Aproveitar os puntos fortes do alumnado (habilidades especiais, información 
sobre certos temas do seu interese, etc.), para organizar situacións de aprendizaxe 
colaborativa. 

 Traballar con toda a clase habilidades sociais promotoras dos valores de respecto, 
solidariedade, tolerancia, etc.  

3. Funcións executivas: 

En parte, as dificultades de aprendizaxe que están presentes nos nenos e nenas con TEA 
poden ser explicadas polo déficit que presentan na función executiva. Nesta están 
implicadas capacidades relacionadas co autocontrol para: atender, razoar, memorizar 
(especialmente memoria de traballo), organizarse e planificar o proceso necesario para 
alcanzar a meta e regular a conduta. 

                                                 
7
  Gray, C.A. (1994): Conferencia de liderado educativo no medio oeste sobre o autismo. Kansas City. 
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Posibles ferramentas para axudar a este alumnado a mitigar estes déficits son o emprego 
de axendas -que lle axudan a recordar e organizar o traballo- e os paneis de  anticipación, 
con finalidade similar. Tamén son importantes a descomposición das tarefas en pasos 
ordenados, as estratexias de organización temporal e as normas de aula e centro 
explícitas en soporte visual. 

4. Coherencia central: 

A limitación para extraer as ideas centrais dun texto, dunha experiencia, dunha película, 
etc. dificulta a realización de resumos, redaccións, comentarios de texto; é dicir, a súa 
comprensión. De aí que todo isto deba terse en conta nas tarefas de aprendizaxe diarias e 
na propia avaliación. 

5. Xogo e simbolización: 

No trastorno do espectro do autismo son moi frecuentes as alteracións no xogo, 
especialmente a nivel de xogo simbólico. Todos e todas pasan por unha serie de estadios 
na adquisición das habilidades de xogo, polo que o punto de partida da intervención debe 
vir dado polo estadio de xogo no que se atopa o neno ou a nena, considerando:  

 Exploración de obxectos. 

 Aprendizaxe e desenvolvemento de xogo funcional. 

 Substitución das funcións de partes de obxectos, mesmo dos propios obxectos. 

 Aprendizaxe e desenvolvemento do xogo simbólico. 

 Aprendizaxe e desenvolvemento do xogo social. 

6. Habilidades motoras: 

Frecuentemente, o alumnado con TEA presenta torpeza motora nos diferentes estadios 
do desenvolvemento, tanto na coordinación motora ampla como na modulación 
sensorial que implica forza ou destreza ou na motricidade fina, presentando, por 
exemplo, disgrafía. En consecuencia, eses aspectos deben estar presentes no 
desenvolvemento curricular das diferentes áreas ou materias, así como nos seus 
procesos de avaliación. 

e) Realizar unha intervención que considere os seguintes principios: 

1. Establecemento dunha relación positiva: 

O establecemento dunha relación positiva coa persoa con TEA resulta condición 
indispensable, aínda que non suficiente, para conseguir procesos de aprendizaxe 
efectivos.  

2. Estruturación do contorno: 

Debe proporcionárselle a este alumnado unha ensinanza o máis estruturada posible, na 
que serán claves as rutinas, os horarios, as axendas individualizadas ou a organización 
física dos materiais. Deste xeito facilitaráselle a comprensión do que sucede no presente 
e axudaráselle a entender o que vai a acontecer no futuro.  

3. Individualización: 

A intervención educativa para co alumnado con TEA debe ter un carácter moi individual, 
axustada á severidade e singularidade das súas alteracións. 

4. Asegurar a comprensión: 
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A comprensión do que sucede na aula verase favorecida con actuacións como: 

 Situar o alumnado lonxe de fontes de ruído, veñan da rúa ou do corredor externo 
á aula. 

 Situar a súa mesa lonxe de colgadoiros, armarios, papeleiras, etc., que dan lugar a 
que se poida distraer con facilidade. 

 Seleccionar só o material necesario para a tarefa de cada momento. 

 Sentar o alumno ou a alumna nas primeiras filas, facilitando a súa atención cara 
aos estímulos máis relevantes. 

 Establecer, cando proceda, tarefas de traballo independente, para promover 
aprendizaxes específicas. 

 Nos momentos en que a distribución das mesas é en grupo, sentar o alumno ou a 
alumna ao carón de nenos e nenas especialmente colaboradores ou cos que 
comparte intereses iguais ou semellantes. 

 Comunicar con antelación posibles cambios na distribución das mesas.  

 Axustar o nivel da linguaxe á comprensión lingüística amosada polo alumnado. 

 Acompañar a linguaxe oral con apoios visuais. 

 Dar instrucións e consignas claras, directas e simples para a realización das tarefas, 
empregando diferentes canles de entrada (visual, auditiva, táctil) para 
presentalas.  

5. Aprendizaxe sen erro: 

Hai que organizar as tarefas de xeito que sexan resoltas con éxito polo alumnado. Para 
que iso suceda recoméndase: 

 Establecer tarefas adaptadas ao seu nivel de desenvolvemento. 

 Dividir as tarefas noutras máis pequenas, establecendo pasos intermedios. 

 Seleccionar tarefas en función dos intereses amosados polo alumnado. 

 Proporcionar a axuda necesaria en cada momento, reducíndoa paulatinamente. 

6. Proporcionar aprendizaxes funcionais e facilitar a súa xeneralización: 

A funcionalidade das aprendizaxes é condición necesaria para promover a súa adquisición 
por parte do alumnado. En consecuencia, a oferta de tarefas relacionadas co contorno e 
coa vida real, que contemplen as habilidades ou destrezas que facilitan a súa execución, 
permitirá acadar aprendizaxes significativas e facilitará a súa xeneralización a outros 
contextos ou situacións; aspectos nos que se considera imprescindible a colaboración 
familiar. 

f) Orientacións metodolóxicas, considerando: 

1. A adaptación das actividades que se propoñen ás características do neno ou da nena, o 
que se facilita con estratexias como: 

 Introducir actividades alternativas ás establecidas para o grupo-clase. 

 Reducir o nivel de complexidade das actividades, e que teñan un principio e un fin 
claros. 

 Flexibilizar o tempo do que se dispón para realizar as actividades. 
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 Reforzar os  pasos intermedios de realización, dividindo as tarefas en partes máis 
pequenas. 

2. Controlar o volume do ton de voz e a expresión facial do profesorado, dirixíndose ao 
alumnado de forma individual. 

3. Establecer as tarefas cunha alta estruturación. Isto supón indicarlle de forma clara o 
traballo que debe facer, que tarefas debe completar, en que orde, cando rematará por 
completo a tarefa, etc. 

4. Empregar reforzadores suficientemente poderosos e recoñecer pequenos logros 
adquiridos, para manter motivado o alumnado.  

g) Técnicas metodolóxicas, entre as que destacan: 

1. Encadeamento cara atrás. 

2. Aprendizaxe sen erro. 

3. Ensinanza incidental. 

4. Moldeamento. 

5. Premack. 

6. Espera estruturada. 

7. Autoinstrucións dirixidas. 

8. Role-playing. 

9. Aprendizaxe funcional. 

10. Atribución excesiva. 

h) Apoio condutual positivo: 

O apoio condutual positivo é un enfoque (un modelo de intervención) para facer fronte 
aos problemas de conduta, que implica remediar condicións ambientais e/ou déficits en 
habilidades. Sostén que unha intervención educativa preventiva, co desenvolvemento de 
habilidades de comunicación social, flexibilidade e planificación, é a mellor forma de 
atallar os problemas de conduta que poden xurdir na interacción entre o neno ou a nena 
con TEA e o contorno (interpersoal, social, físico, metodolóxico, etc.). 

O alicerce deste modelo de intervención é a realización dunha avaliación funcional que 
axude a comprender os factores que desencadean e manteñen as condutas 
problemáticas, para o que poden utilizarse rexistros ABC8 (antecedente-conduta-
consecuencia), que permiten pescudar a función da conduta e intervir adecuadamente. 
Se non se realiza esta avaliación funcional pode ser que non se interveña sobre situacións 
desencadeantes desas condutas, ou que a intervención sexa desacertada, ocasionando 
que a conduta empeore. 

Detectada a función da conduta (evitación-atención-obxecto-actividade-sensorial, etc.) 
resulta fácil decidir sobre as diferentes estratexias de intervención (adaptación do 
contorno, ensino de habilidades positivas funcionalmente relacionadas coa conduta 
problema, reforzo de condutas esperadas e adaptadas socialmente, etc.), sempre desde 

                                                 
8
  Carr, E. G. (1996): Intervención comunicativa sobre os problemas de comportamento: guía práctica 

para o cambio positivo. Madrid: Alianza Psicoloxía. 
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unha perspectiva positiva, baseada en promover o desenvolvemento de habilidades e o 
reforzo positivo.  

Finalmente, desde un enfoque preventivo e segundo os resultados baseados na evidencia 
e na investigación, o apoio condutual positivo resulta unha alternativa eficaz no manexo 
dos problemas de conduta, ofrecendo moi bos resultados. 
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5. Avaliación do alumnado con TEA 

A avaliación do alumnado con TEA terá un carácter continuo (inicial, procesual e sumativo ou 
final), ademais de formativo; é dicir, estenderase ao longo de todo o proceso de ensino-
aprendizaxe e servirá de axuda para ir valorando aspectos como a suficiencia ou insuficiencia 
das axudas e apoios prestados, a idoneidade e funcionalidade dos recursos utilizados, así 
como  outros aspectos que son susceptibles de axuste ou mellora (distribución de espazos, 
mobiliario, etc.). En  definitiva, a avaliación debe servir para obter información acerca do 
desenvolvemento do proceso de ensino-aprendizaxe e, de ser o caso, como mellorar as 
actuacións profesionais da ensinanza ante as necesidades do alumnado.  

A valoración do proceso educativo debe facerse, tamén, a nivel do propio centro educativo 
no seu conxunto, avaliando en que medida se dá a resposta educativa máis axeitada ao 
alumnado con TEA. En consecuencia, deben analizarse aspectos como: adecuación de 
espazos, organización de apoios, idoneidade do material existente, nivel de coordinación 
entre os diferentes profesionais que traballan con este alumnado, etc. 

Na avaliación inicial, así como na propia avaliación psicopedagóxica, un dos aspectos 
importantes sobre o que indagar é o relativo aos centros de interese do alumno ou da 
alumna, xa que á hora de establecer os procesos de ensino-aprendizaxe poderanse adaptar 
as tarefas e actividades, para que sexan o máis funcionais e motivadoras posibles. 

A avaliación debe ser variada, atendendo tanto aos aspectos instrutivos como aos 
formativos, e debe contar cos recursos e co tempo que o alumnado necesite. E os seus 
resultados deben centrarse nos aspectos positivos, resaltando aquilo que o alumno ou a 
alumna é capaz de facer ou foi adquirindo, por pequeno que sexa, sen centrarse 
exclusivamente nas súas dificultades. Nela estarán implicados todos os profesionais que 
atenden ao alumnado: profesorado titor, profesorado de área ou materia, especialistas, etc., 
respectando o establecido na normativa que regula a avaliación das distintas etapas. 

Hai dous aspectos nos que se debe incidir especialmente, polo seu carácter vehicular para 
lograr outras aprendizaxes e pola súa incidencia na evolución do alumnado: a comunicación 
e a interacción social. 

Con respecto a primeira, avaliarase non só a linguaxe oral, senón outros aspectos como a 
intención comunicativa amosada e as funcións comunicativas que posúe o alumnado.  Para a 
avaliación da linguaxe oral poden empregarse diversos instrumentos, entre os que destacan 
os rexistros das mostras da linguaxe espontánea, en contextos naturais e en diferentes 
situacións. 

No referido as interaccións sociais, é preciso valorar as relacións establecidas co 
profesorado, cos seus compañeiros e compañeiras e coa propia familia. Para isto, un 
instrumento moi adecuado pode ser a observación das condutas interactivas do alumnado 
en contextos naturais. 

A avaliación da aprendizaxe dos alumnos e alumnas con TEA require de formas e 
instrumentos diferentes, que teñan en conta as súas dificultades de xeneralización das 
aprendizaxes, a súa baixa tolerancia á frustración, o desfase que pode darse en certas áreas 
ou materias, as súas dificultades na comprensión e a expresión oral e escrita. Sen ter en 



Avaliación do alumnado con TEA 

 

Páxina 32 de 47 
 

conta estas características, ademais de non levar a cabo unha avaliación útil, estase a 
introducir un factor de frustración para o alumno ou para a alumna. 

Para asegurar a obtención de información fiable sobre o nivel de competencia curricular, o 
primeiro a facer é coñecer ben ao alumnado, identificando e recoñecendo os seus puntos 
fortes e os seus puntos febles. Hai que ter en conta que a realización de probas de avaliación 
require dunha serie de habilidades de afrontamento que o alumnado con TEA tamén ten que 
aprender, polo que hai que ensinarlle a realizar as probas con éxito e relaxadamente, de 
maneira que aumente a motivación para logros maiores e se favoreza un nivel de autonomía 
progresivo.  

Para o alumnado que non precisa modificacións significativas do currículo (adaptación 
curricular) recoméndase:  

 Realizar tarefas ou exames curtos e concretos, permitíndolle ao alumnado realizalas, 
de ser necesario, en máis dunha sesión. 

 Establecer os exames con preguntas pechadas (verdadeiro/falso, opción múltiple), de 
completar ou de resposta curta. Nas preguntas que deben desenvolverse, deixar 
espazo suficiente para que este non sexa un problema. 

 Empregar preguntas con enunciados curtos, precisos e claros, separando 
debidamente unhas preguntas doutras. 

 Nalgúns casos, dadas as dificultades na escrita deste alumnado, permitir a realización 
dos exames de xeito oral ou a través do ordenador. 

 Permitir a presentación de traballos en soporte dixital. 

 Promover o emprego de reloxos adaptados para controlar o paso do tempo, no caso 
de ser necesario. 

 Observar e abordar os posibles bloqueos, distraccións ou “desconexións”, ofertando 
as axudas que precise. 

 Recordarlle que pode saltar unha pregunta se non a sabe. 

 Asumir os erros de presentación como algo non avaliable, xa que moitos destes 
nenos e nenas teñen dificultades de psicomotricidade fina. 

 No alumnado con dificultades de comprensión lectora será necesario repasar con 
eles a lectura dos enunciados, para asegurarse de que comprenderon ben a 
pregunta. 

 Algúns alumnos e alumnas con TEA teñen un alto compoñente de impulsividade, polo 
que debe insistírselles en que lean as preguntas as veces que sexan necesarias antes 
de respondelas. 

 Cando se considere necesario, poden acompañarse as preguntas de apoios visuais.
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6. Seguimento do tratamento educativo do alumnado con TEA. Procesos de 
mellora 

A execución ou o desenvolvemento de todo proxecto, actuación ou proceso importa, e 
moito. E non pode ser diferente cando se trata de procesos educativos. E se os procesos ou 
actuacións educativas se limitan a un alumno ou a unha alumna en concreto, a verificación 
do que se pretendía (planificación) e do que se fixo (realización) cobra especial relevancia. 

A atención educativa do alumnado con TEA debe articularse sobre a súa propia e singular 
realidade, ter en consideración as súas necesidades, contemplar os recursos que se 
necesitan e integrar e acompasar a participación ou colaboración de todas as persoas que 
contribúen á súa formación e instrución, por seren condicións necesarias para articular unha 
atención educativa de calidade. 

En consecuencia, no deseño da atención educativa do alumnado con TEA debe considerarse, 
facéndoo explícito, o seu seguimento e a súa avaliación. O seguimento, para ir vendo se o 
seu desenvolvemento se axusta ao proxectado; a avaliación, para verificar se a atención foi 
adecuada e se produciu os efectos agardados; tamén para analizar se proceden novas 
medidas e os elementos sobre os que deben articularse. Por iso, á hora de planificar o 
seguimento da atención educativa do alumnado con TEA deben diferenciarse tres aspectos: 
o seguimento a curto prazo, o seguimento e medio prazo e o seguimento a longo prazo ou 
avaliación. E todos eles deben contar, de ser necesario, con propostas de axustes ou 
melloras. 

6.1. O seguimento a curto prazo 

O seguimento a curto prazo da atención educativa do alumnado con TEA debe entenderse 
como a análise do que se vai facendo no día a día, tanto no centro educativo como nos 
demais contornos (familiar, social, etc.), e debe contemplar tanto os aspectos curriculares 
como os aspectos xerais do desenvolvemento e da socialización. De aí que resulta 
imprescindible unha intervención educativa ben axustada e con indicadores claros para 
realizar o seu seguimento. 

O seguimento a curto prazo debe realizalo cada unha das persoas que participan na 
educación do alumno ou da alumna con TEA, rexistrando, coa frecuencia que proceda, os 
progresos ou a execución das actuacións previstas. E entre as persoas que deben levar a 
cabo ese seguimento están: cada unha das profesoras ou profesores, a familia e outros ou 
outras profesionais que colaboren na atención do alumno ou da alumna. 

A coordinación dese seguimento debe realizala o profesorado titor, para o que se 
establecerán as reunións que procedan. Estímase que unha frecuencia quincenal podería ser 
a máis adecuada para tal fin. 

6.2. O seguimento a medio prazo 

O día a día no desenvolvemento educativo do alumnado con TEA, que se recolle no 
seguimento a curto prazo, debe contar, cada certo tempo, cunhas análises de máis alcance, 
que se centren máis no desenvolvemento xeral da alumna ou do alumno ca no que achega 
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ou realiza cada unha das persoas que interveñen no proceso. Este seguimento debe 
realizarse cunha frecuencia trimestral, no contexto de cada avaliación. 

A avaliación curricular realizada polo profesorado debe complementarse coa información 
que se posúe sobre o desenvolvemento xeral do alumno ou da alumna, sobre a súa 
socialización e sobre a súa autonomía. De aí que, cunha frecuencia trimestral, convocadas e 
coordinadas polo profesorado titor, deben reunirse todas as persoas que participan na 
educación dese alumno ou desa alumna. 

Este seguimento trimestral ou a medio prazo debe usarse, tamén, para valorar se a atención 
educativa está a resultar adecuada ou se precisa axustes ou melloras para o incremento da 
súa eficacia. 

6.3. O seguimento a longo prazo ou avaliación 

Coincidindo co final de cada curso é necesario valorar o desenvolvemento da atención 
educativa, tanto desde o punto de vista curricular (isto xa forma parte do proceso de 
avaliación final) como desde os demais aspectos que se abordaron (en xeral, o 
desenvolvemento do alumno ou da alumna, a súa socialización e a súa autonomía, xa 
referidos no seguimento a medio prazo). E nesta avaliación final, como resultado da súa 
utilidade para o alumno ou a alumna, deben incluírse orientacións para o próximo curso, 
onde se contemplen os aspectos instrutivo e formativo, os posibles recursos, a metodoloxía 
conveniente, etc. 

Nesta fase final de seguimento da atención educativa deben participar todas as persoas que 
participaron nesa atención, así como a xefatura de estudos. Será esta quen convoque e 
coordine a reunión que deben manter todas esas persoas.  
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7. Glosario 

a) ARASAAC: 

O portal aragonés ARASAAC (arasaac.org) ofrece, ademais de diversos materiais e recursos 
visuais, un sistema pictográfico de comunicación internacionalmente recoñecido para 
facilitar a comunicación daquelas persoas con algún tipo de dificultade nese campo, dando 
cobertura a un corpus semántico complexo e categorizado. O sistema pictográfico ARASAAC, 
así como o resto de materiais dispoñibles no seu portal, están protexidos cunha licenza 
Creative Commons By-Nc-Sa, polo que poden ser libremente utilizados, sempre que se 
recoñeza a autoría orixinal, o produto non sexa comercial e o resultado se comparta 
exactamente coa mesma licenza. 

b) TEACCH: 

Eric Schopler e Robert Reichler desenvolveron a División TEACCH no Departamento de 
Psiquiatría da Universidade de Carolina do Norte, en Chapel Hill. O seu obxectivo primordial 
é favorecer a inclusión educativa e social do alumnado con TEA. Promove, entre outras 
cousas, o ensino estruturado, que organiza o contorno para que o alumnado aprenda 
engadindo significado ás súas experiencias, tendo en conta a estrutura física -contextos con 
significado, fronteiras físicas e rutinas diarias-, os horarios individuais -diferentes tipos de 
horarios, secuencias, obxectos de transición, debuxos, cartóns, fotos, etc.- e o  sistema de 
traballo -organización de esquerda a dereita; traballo independente, a partir dos intereses 
do neno ou da nena, etc.-. 

c) CÍRCULO DE AMIGOS: 

O “círculo de amigos” forma parte dunha serie de estratexias desenvolvidas e dirixidas a 
favorecer a inclusión de alumnado con discapacidade en escolas ordinarias, sexa por TEA 
e/ou por risco de exclusión social. É unha estratexia creativa e flexible que recorre ao apoio 
de compañeiros e compañeiras para axudarlles aos nenos e ás nenas que teñen dificultades 
de relación, achegando melloras non só sociais, tamén académicas. Do mesmo xeito que o 
illamento ou o rexeitamento dos compañeiros e das compañeiras poden danar a autoestima, 
a aceptación e a amizade poden fomentar o desenvolvemento persoal e o benestar 
emocional. Esta técnica consiste en construír un círculo de amigos e de amigas ao redor da 
persoa illada. O círculo idea estratexias prácticas e axuda a atopar maneiras de superar as 
dificultades de relación. 

d) FIGURA DE REFERENCIA: 

A figura de referencia resulta ser unha persoa elixida no centro escolar, se é posible polo 
alumno ou pola alumna, que se converte no seu referente para comunicar as súas 
necesidades e resolver calquera tipo de dúbida. Será, tamén, o referente para o resto do 
equipo docente e o persoal de centro educativo á hora de comprender e axustar a relación e 
a comunicación do alumnado con TEA. Esta persoa pode ser outro alumno ou alumna, un 
profesional do equipo docente ou calquera outro persoal do centro (persoa coidadora, 
conserxe, etc). 
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e) ENCADEAMENTO CARA ATRÁS: 

Trátase de descompoñer a secuencia dunha determinada aprendizaxe nunha serie de pasos 
sucesivos, proporcionando axuda en cada un deses pasos para a realización da conduta 
completa. Seguidamente, irase retirando a axuda só na última secuencia, de xeito que a 
persoa realice este paso final de modo autónomo. Sucesivamente, iranse retirando cada 
unha das axudas, desde o final ata a primeira secuencia da aprendizaxe. É unha estratexia 
clave na xeración de situacións de aprendizaxe sen erro. 

f) MOLDEAMENTO: 

O moldeamento utilízase cando o alumno ou a alumna non sabe realizar unha conduta ou 
unha acción porque lle resulta complexa. A conduta descomponse nas súas partes máis 
simples e gradúase a súa aprendizaxe, tomando primeiro as máis elementais e avanzando 
cara ás máis complexas. Así vaise reforzando unha a unha, apoiándose a “nova” nas 
anteriores. 

No uso do moldeamento é importante recorrer a estratexias como a atribución excesiva e o 
ensino incidental. 

g) APRENDIZAXE SEN ERRO: 

É a aprendizaxe na que, facilitando os apoios (verbais, táctiles, visuais, etc.) que precisa, o 
alumnado finaliza con éxito a tarefa que se lle presenta. Seguidamente, pouco a pouco, hai 
que lograr a retirada progresiva das axudas, ata o máximo nivel posible, tendo en conta o 
nivel cognitivo de cada alumno ou alumna. Deste xeito, asegúrase que o alumno ou a 
alumna consiga terminar sempre ben a tarefa, aumentando os seus niveis de satisfacción, 
autoestima e confianza. 

h) PREMACK:  

Este principio indica que cando dous estímulos se vinculan, o que ten maior probabilidade de 
ocorrer  reforza positivamente a outro menos probable; é decir, se despois de realizar unha 
tarefa non moi reforzante se proporciona unha actividade especialmente gratificante para o 
alumnado é probable que a primeira tarefa se asuma con máis disposición. Polo tanto, un 
comportamento agradable e frecuente aumenta a execución doutro menos preferible ou 
probable, a condición de que o primeiro se faga tanxencial ao segundo. 

i) ESPERA ESTRUTURADA: 

Esta estratexia consiste en esperar un tempo predeterminado para darlle ao neno ou á nena 
a posibilidade de emitir unha demanda, dar unha opinión espontaneamente, responder 
unha pregunta ou elixir entre varias opcións presentadas; é dicir, trátase de promover que o 
neno ou a nena teña control sobre o seu contorno ou as actividades que realiza. 

l) AUTOINSTRUCIÓNS DIRIXIDAS: 

Con esta estratexia o que se pretende é ensinar a empregar a linguaxe como guía na toma 
de decisións que deben desenvolver ante calquera situación, actuando como catalizador 
para controlar a conduta. O primeiro paso consiste en que a persoa profesional actúe como 
modelo e leve a cabo unha tarefa mentres se fala a si mesmo en voz alta sobre o que está a 
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facer. O segundo paso céntrase en que o neno ou a nena leva a cabo a mesma tarefa 
realizada pola persoa profesional, baixo a dirección das súas instrucións. É dicir, a persoa 
docente vai dicindo en voz alta os pasos para seguir conforme o neno ou a nena vai 
realizando a tarefa. O terceiro paso é que o neno ou a nena volva a realizar a tarefa, 
autodirixíndose en voz alta, de forma que se dá as instrucións a si mesmo ou mesma. 
Finalmente, o alumno ou a alumna, unha vez interiorizada esta estratexia, será capaz de 
guiar o seu propio comportamento, a través de autoinstrucións internas, mentres vai 
desenvolvendo a tarefa. 

m) ROLE-PLAYING: 

Mediante o role-playing trátase de dramatizar ou simular un caso concreto da vida real, para 
que o alumnado poida adquirir estratexias de respostas adecuadas socialmente a esa 
situación. É moi utilizada na aprendizaxe para o desenvolvemento de habilidades sociais en 
persoas con TEA. 

n) APRENDIZAXE FUNCIONAL: 

Trátase de establecer finalidades útiles e valiosas para a vida do alumno ou da alumna e a 
súa familia. Para iso, deben deseñarse situacións de aprendizaxe nas que as condutas 
aprendidas teñan consecuencias naturais e significativas, o que favorecerá a súa 
xeneralización. 

ñ) ATRIBUCIÓN EXCESIVA E ENSINO INCIDENTAL 

A atribución excesiva consiste en sobreinterpretar as manifestacións que realice a alumna ou 
o alumno, tratando de darlles un sentido educativo. O ensino incidental aproveita condutas 
que carecen de certo sentido para dárllelo, aproveitándoas no proceso de aprendizaxe. 

Mediante a utilización destas estratexias unha produción da alumna ou do alumno (por 
exemplo, unha emisión vocálica ou un garabato, tanto espontáneo como cunha certa 
intencionalidade de representación) interprétase coma se fose unha palabra ou un debuxo 
plenamente entendible, dotándoo de sentido e reforzando a súa produción para que a 
conduta se repita e poida ser susceptible de moldeamento.  

o) DIFICULTADES DE PROCESAMENTO SENSORIAL  

É unha problemática complexa que afecta ao xeito de experimentar e interpretar as 
sensacións. Pode afectar a un ou varios sentidos (vista, oído, gusto, propiocepción, 
percepción vestibular e vibro-tactil, nocicepción, etc.) e pode consistir en hiper ou 
hiposensibilidade aos diferentes estímulos. Estas dificultades parecen estar relacionadas con 
problemáticas como as estereotipias, as condutas problemáticas ou as dificultades de 
coordinación motriz. 
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8.2. Recursos web 

 Aplicacións variadas para PC con pictogramas do ARASAAC: 
http://www.pictoaplicaciones.com/ 

 Banco de diversos sistemas pictográficos: http://www.pictoselector.eu/ 

 Blog que analiza e dá difusión á información e aplicacións para persoas con autismo: 
http://www.aulautista.com/ 

 Procesador de texto gratuíto e portable orientado a persoas con  autismo: 
http://adapro.iter.es/es.html 

 Procesador de textos que permite a tradución inmediata de calquera texto a 
pictogramas: http://arasuite.proyectotico.es/index.php?title=AraWord 

 Recurso de apoio na planificación da intervención educativa en autismo. O seu punto de 
partida son as dimensións establecidas no Inventario do Espectro Autista (Rivière, 1997): 
http://catedu.es/planetaVisual/ 

 Recursos e banco de pictogramas do Centro Aragonés de Tecnoloxías para a Educación 
(CATEDU): http://arasaac.org/ 

 Rede Temática sobre Trastornos do Espectro Autista: http://www.autismoenred.com/ 

 Selección das mellores aplicacións para ordenadores Windows e Mac e das mellores 
aplicacións para dispositivos Android, iOS e Windows Phone, así como un potente 
buscador para localizar as mellores aplicacións para cada persoa: 
http://www.appyautism.com/ 

 Variados proxectos e ferramentas para usar con persoas con autismo e mellorar a súa 
capacidade comunicativa:  http://fundacionorange.es/ 
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http://catedu.es/planetaVisual/
http://arasaac.org/
http://www.autismoenred.com/
http://www.appyautism.com/
http://fundacionorange.es/
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9. Anexos 

9.1. Anexo I: Indicadores e signos de alerta para a detección do alumnado con TEA (Hortal -
coord.-, 2011) 

a) Na educación infantil 

TRASTORNOS  SI NON OBSERVACIÓNS 
DE RELACIÓN 
Ten problemas de interrelación: contacto alterado a nivel visual, 
físico e afectivo 

   

Poucas veces atende as demandas. Escasa resposta cando o/a 
chaman 

   

Está no seu mundo, non fai caso, vai por libre e prefire xogar só ou 
soa 

   

Non lle interesan os nenos ou nenas da súa idade    

Queda só durante o recreo ou abandona axiña os xogos por falta de 
habilidades sociais 

   

Non imita xestos    

Non sinala, colle da man á persoa para conseguir o que quere, pero 
sen establecer contacto visual 

   

É hiperactivo, oposicionista, irritable e difícil de consolar. Ten 
rabechas e presenta resistencia aos cambios ambientais 

   

Utiliza os xoguetes só para lanzalos, ordenalos ou manipulalos, pero 
sen darlles sentido 

   

Pode imitar, pero non hai xogo imaxinativo nin simbólico    

Fascínanlle determinados obxectos, xoguetes ou estímulos visuais    

Ten interese especial por xoguetes que xiran    

Clasifica e ordena os xoguetes de formas especiais, pero non os 
utiliza 

   

DA COMUNICACIÓN E DA LINGUAXE 
Non responde ao seu nome    

Parece que non escoita ben    

Manifesta ecolalias, inversión de pronomes, verborrea, mutismo, 
“xordeira ficticia” 

   

Presenta deficiente comprensión da linguaxe    

Emprega unha xerga sen valor comunicativo    

Emprega ecolalias inmediatas/diferidas. Palabras inventadas    

Evidencia unha linguaxe pobre, gramaticalmente escasa    

Mostra unha linguaxe literal, repetitiva, perseverante, con 
alteracións prosódicas 

   

DE FLEXIBILIADE MENTAL E DE COMPORTAMENTO 
Manifesta inquietude motora, deambulación sen sentido    

Mostra comportamento disruptivo    

Resístese aos cambios nas rutinas    

Ten fascinación por algunhas características física dos obxectos    

Obsérvanse estereotipias (manuais, balanceo, xirar sobre si mesmo, 
correr unha e outra vez polo mesmo espazo, abrir  e pechar portas, 
etc.) 

   

Advírtense alteracións sensorias que reflicten unha escasa tolerancia 
a determinados sons, olores, gustos, etc., que afectan aos hábitos de 
alimentación, vestido e outros 
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TRASTORNOS  SI NON OBSERVACIÓNS 
Presenta agresividade atípica, con crises de cólera. Resulta difícil de 
calmar cando se frustra. Agresividade/illamento cos seus iguais 

   

Utiliza as persoas para conseguir o que lle interesa    

Manifesta trastornos do sono    

Inxire substancias que non son comestibles    

Ten medos con evitación sistemática de situacións novas    

Logra aprendizaxes sorprendentes: mecánicas, arbitrarias    

 

b) Na educación primaria 

 

TRASTORNOS SI NON OBSERVACIÓNS 

DE RELACIÓN 

Íllase ou presenta inhibición social importante    

Ten dificultades para facer amizades ou conservalas. Alteración da 
relación cos iguais 

   

Presenta dificultades ou escaso interese por xogar con outros nenos 
ou nenas 

   

Obsérvanse aproximacións inapropiadas para xogar conxuntamente 
(pode manifestar agresividade,  interese por un xogo de forma 
obsesiva, condutas disruptivas) 

   

Non cumpre coas normas de clase, non coopera nas actividades, non 
fai intervencións ou ben as que fai resultan incoherentes 

   

Presenta habilidades Iimitadas para interpretar as normas 
sociocuIturais (por exemplo, a forma de vestir) 

   

Ten ansiedade ou incomodidade en situacións sociais con persoas 
descoñecidas 

   

No sabe xogar en grupo. Dificultades na interpretación das regras de  
xogo 

   

O seu xogo é solitario, repetitivo  e coa mesma secuencia    

Mostra reaccións emocionais excesivas cando perde    

Interpreta de maneira literal as bromas ou comentarios con dobre 
sentido 

   

Mantén un escaso contacto visual    

Ten pouca tolerancia á frustración    

Presenta rixidez no cumprimento das normas    

Relaciónase de maneira non harmónica coas persoas adultas 
(inexistente ou demasiado intensa) 

   

Pode reaccionar de forma extrema na invasión do seu espazo 
persoal ou mental 

   

Mostra dificultade para interpretar as emocións das demais persoas    

DA COMUNICACIÓN E DA LINGUAXE 

O seu mutismo é total ou selectivo    

A súa curva melódica é inadecuada e a súa entoación, monótona.    

Ten un vocabulario inusual para a súa idade, ou moi restrinxido nun 
asunto do seu interese 

   

Mantén unha escasa linguaxe espontánea ou pouca reciprocidade 
na conversa 

   

Presenta ecolalias    

Mostra dificultade para a comprensión da linguaxe non verbal    
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TRASTORNOS SI NON OBSERVACIÓNS 

DE FLEXIBILIDADE MENTAL E DE COMPORTAMENTO 

Reacciona desproporcionadamente fronte a pequenos cambios 
(rixidez) 

   

Mostra trastornos por ansiedade (accións repetidas e sen sentido, 
das cales non  pode prescindir -rituais compulsivos-) 

   

Presenta dificultades de organización en espazos pouco 
estruturados 

   

Mostra dificultades para os cambios    

Ten respostas fóra de lugar    

Non se dá conta do que pasa ao seu arredor    

Evidencia impulsividade, oposicionismo (activo ou pasivo), rabechas, 
rebeldía 

   

Manifesta condutas agresivas (autoagresións e hetereoagresións)    

Ten trastornos do estado de ánimo (irritabilidade, euforia e 
excitación excesiva) 

   

Mostra medos desproporcionados e persistentes que limitan a vida 
cotiá (fobias) 

   

Presenta crises de ansiedade ou total indiferenza ante a marcha do 
pai e da nai 

   

Evidencia exceso de movemento, sen finalidade en diferentes 
situacións 

   

Pode observarse axitación ou lentitude psicomotora    

 

c) Na educación secundaria obrigatoria 

DTRASTORNOS SI NON OBSERVACIÓNS 

DE RELACIÓN 
Fáltanlle amizades, evita as actividade de grupo    

Obsérvase escaso contacto ocular    

O seu retraemento, pasividade e introversión son excesivos    

Obsérvase pouco respecto do espazo persoal    

Mostra rixidez no cumprimento das normas explícitas e dificultades 
para comprender e empregar as normas sociais implícitas 

   

Ten dificultade no recoñecemento de expresións faciais    

Demostra falta de empatía    

Ten dificultade para mentir ou comprender un engano    

Presenta dificultade para facer ou interpretar bromas, chistes e 
situacións con dobre sentido 

   

Manifesta pouca o nula capacidade para anticipar acontecementos    

Ten intereses restrinxidos    

Monopoliza o tema das conversas    

Presenta ansiedade, que pode aparecer rapidamente    

Mostra dificultade para participar en xogos de equipo    

Ten preferencia polo xogo en solitario    

Ten dificultade para aceptar o xogo imposto por persoas adultas    

Presenta problemas para tolerar as variacións e os cambios    

Desexa ter amigos e amigas, pero presenta incapacidade para 
modificar as situacións 

   

Mostra poucas habilidades sociais para comprender condutas ao 
redor da sexualidade emerxente 

   



Anexos 

 

Páxina 44 de 47 
 

DTRASTORNOS SI NON OBSERVACIÓNS 

Manifesta dificultade ou escaso interese por unha orientación 
vocacional 

   

A orientación vocacional está restrinxida aos seus intereses, pouco 
compatible cunha actividade profesional 

   

DA COMUNICACIÓN E DA LINGUAXE 
Comprende ben o significado das palabras, pero pode ter 
dificultades para entender as frases 

   

Mostra un discurso moi pesado se se trata de asuntos do seu 
interese 

   

Utiliza un vocabulario singular    

Utiliza unha curva melódica inadecuada: non utiliza inflexións de 
voz. O seu ton oscila entre moi baixo ou moi alto 

   

Ten dificultade para sintetizar o contido dun discurso. Tendencia á 
interpretación literal 

   

Mostra problemas para esperar a súa quenda de palabra    

Usa de maneira inadecuada os pronomes    

Interpreta e utiliza de forma escasa a linguaxe non verbal    

MENTAL E DO COMPORTAMENTO 
Ten patróns de comportamento, intereses  e actividades 
restrinxidas, repetitivas e estereotipadas 

   

Desobedece de maneira sistemática    

Presenta resistencia á adquisición de autonomía    

Movido e que frecuentemente non presta atención    

Mostra falta de motivación por asuntos que non lle interesan    

Manifesta euforia, locuacidade, discurso verbal estraño e descontrol 
xeral excesivo 

   

Manifesta mal humor, irritabilidade, agresividade, apatía    

Ten dificultade para poñerse no lugar das demais persoas    

Presenta baixa tolerancia á frustración    

Ten medos excesivos e inxustificados    

Obsérvase un perfeccionismo extremo    

Fai comprobacións innecesarias e realiza rituais absurdos    

Ten un interese absorbente por cuestións abstractas, filosóficas, 
políticas, etc. 

   

Presenta un comportamento extravagante    

Rexeita situacións non familiares e ten unha vinculación familiar 
excesiva 

   

Preocúpanlle de maneira desmedida a limpeza, a orde, as 
enfermidades, etc. 
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9.2. Anexo II: Probas de screening e diagnósticas que poden axudar no proceso de 
avaliación psicopedagóxica 

1. Escalas de detección e diagnóstico do TEA: 

 ADI-R (Entrevista para o Diagnóstico do Autismo – revisada). ADI-R é unha entrevista 
clínica que permite unha avaliación profunda de persoas con sospeitas de autismo ou 
algún trastorno do espectro do autismo (TEA).   

 ADOS-G (escala de observación para o diagnóstico do autismo), de Ann Le Couteur, 
Catherine Lord e Michel Rutter.  

 ASDI. Asperger Syndrome Diagnostic interview (Gillberg et al, 2001). Dispón de estudos 
de validez (limitados). 

 ASIEP-2 (Autism Screening Intrument for Educational Planning. 2º ed.), de Krug, Arick, e 
Almond (1993). Pode aplicarse desde os 18 meses ata a idade adulta. Recolle datos sobre 
a conduta lingüística, a comunicación, a interacción social e o nivel educativo. 

 ASSQ (Autism Spectrum Screening Questionnaire for Asperger and other hig functioning 
autism conditions). Dispón de estudos de validez (limitados). 

 CAST. Childhood Asperger Syndrome Test (Scott et al, 2002). Proba screening baseada 
nas descricións de comportamentos contemplados na CIE-10 e DSM-IV. 

 IDEA (Inventario de Espectro Autista), de Rivière (1998). O inventario IDEA resulta útil 
para avaliar doce dimensións características de persoas con espectro do autismo e/o con 
trastornos profundos do desenvolvemento. 

 M-CHAT (Checklist for Autism in Toddlers), de Baron-Cohen. Proba screening para 
detección de nenos e nenas con TEA. A súa aplicación está entre os 18 e os 24 meses de 
idade.  

2. Probas cognitivas: 

 Cuestionario de madurez neuropsicológica infantil (CUMANIN), de J. A. Portellano, R. 
Mateos, R. Martínez Arias, Mª J. Granados e A. Tapia. De aplicación individual e para 
idades entre os 3 e os 6 anos, permite explorar a madurez neuropsicolóxica avaliando as 
catro funcións mentais básicas: linguaxe, memoria, motricidade e sensorialidade. 

 Escala Brunet-Lezine. É unha escala que valora o desenvolvemento psicomotor na 
infancia. 

 Escala manipulativa internacional de Leiter (1996).  Esta escala resulta útil para a 
avaliación da intelixencia non verbal. É un instrumento de aplicación individual e pódese 
aplicar a persoas entre os 2 e os 21 anos. 

 Escalas Wechsler (WPPSI e WISC). Proporcionan datos de intelixencia en termos 
psicométricos (CI). Son moi utilizadas, especialmente a partir dos 5 anos e cando a 
persoa ten linguaxe (necesario non só para a execución de moitas subprobas, tamén 
para comprender as tarefas).  

 K-BIT. Esta proba está deseñada para a medida da intelixencia xeral de individuos, cun 
amplo rango de idade (desde os 4 aos 90 anos).  
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3. Escalas de conduta adaptativa: 

 CALS (Inventario de destrezas adaptativas), de Montero e Colaboradores (2002). Este 
inventario serve para intervir sobre comportamentos de adaptación en persoas con 
discapacidades intelectuais e de desenvolvemento. 

 Escala da conduta adaptativa Vineland (1984). Esta escala resulta útil para determinar a 
idade de madurez social e avaliar retrasos e disfuncionalidades do desenvolvemento, con 
énfases na avaliación de condutas adaptativas. 

 ICAP (Inventario para a planificación de servizos e programación individual), de Montero 
e Martínez (1994). Avalía as destrezas implicadas na interacción social de distintos 
contornos, así como a comprensión e a expresión da linguaxe transmitida a través de 
signos, de forma escrita ou oralmente. Este inventario tamén permite avaliar problemas 
de conduta. 

 Inventario de desenvolvemento BATTELLE. É un instrumento de avaliación das 
habilidades en desenvolvemento e de diagnóstico de posibles dificultades en distintas 
áreas de nenos e nenas ata os 8 anos de idade. Especificamente, serve para avaliar o 
desenvolvemento do neno ou da nena neurotípica, identificando se precisan apoio ou se 
presentan dificultades en áreas do desenvolvemento. 

4. Probas de comunicación e linguaxe: 

 ECO (Cuestionario de avaliación da comunicación), de Dewart e Summers, adaptado por 
J. Hernández (1995). Utilízase para avaliar a comunicación de nenos e nenas ata os 5 
anos que presentan retrasos na linguaxe; trastornos da linguaxe; deficiencias auditivas, 
visuais ou motoras; TEA. Resulta moi útil para establecer o tratamento.   

 Escala de desenvolvemento da Linguaxe Reynell (1979). Avalía competencias 
comunicativas na escala de comprensión verbal. 

 ITPA (Test Illinois de Aptitudes Psicolingüísticas, 1969). A principal utilidade desta proba 
é a detección de posibles fallos ou dificultades no proceso de comunicación (deficiencias 
na percepción, na interpretación ou na transmisión). 

 BLOC-S-R (Batería de linguaxe obxectiva e criterial, 2007). Avalía a linguaxe para 
escolares de idades entre 5 e 14 anos, proporcionando unha estimación respecto de 
diferentes compoñentes da linguaxe. 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Evaluación
https://es.wikipedia.org/wiki/Diagnóstico
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9.3. Anexo III: Esquema de actuación ante un posible caso de TEA 

Sospeita de alumnado con TEA

Familia

Profesorado Orientador/a
Posible participación EOE

Profesorado titor

Confírmase
a sospeita?

Diagnóstico
TEA?

Si

Si

Non

Non

Traslado á familia da información
para os servizos sanitarios

Medidas de atención
educativa

Informe 
psicopedagóxico

Comunicación

Avaliación
psicopedagóxica

Comunicación

Observación
e rexistro

Observación
e rexistro

Comunicación

 



 

 

Este Plan de Convivencia foi aprobado pola Dirección do Centro 
despois de ser avaliado positivamente polo Consello Escolar, en 
reunión ordinaria celebrada o día ________ de marzo de 2016, por 
adaptación do anterior Plan ao Decreto 8/2015 do 8 de xaneiro  polo 
que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño. 
 
 
Valadares, _________ de marzo de 2016 
 
 
 
 
A Directora 
 
 
 
 
Mª Cristina Rodríguez Abalde 
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