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1) Análise da situación, partindo dun diagnóstico previo da convivencia no centro

Resume do informe sobre a recollida de datos para o alumnado de ensinanzas 

postobrigatorias da Consellería de Educación. Curso 2015-2016.
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Descrición

     O CIFP “Ferrolterra” é un centro educativo situado na cidade de Ferrol, cabeceira da 

comarca dunha extensa área xeográfica, que vai desde o Ortegal ata o Eume, nunha 

zona que sen delimitación formal, se veu a denominar Ferrolterra, e que comprende 2 

Partidos Xudiciais, 3 Administracións de Facenda, 3 comarcas naturais e 3 rexións 

económicas; todo isto afecta a uns 17 Concellos, sobre os que procede a maioría do noso

alumnado.
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Dentro da cidade de Ferrol, o noso Centro atópase no Barrio de Recimil, no que case 

poderiamos considerar o centro da zona urbanizada do Concello, moi equidistante do 

complexo urbano Ferrol Vello (inmediato ao Porto), Ferrol Novo (trazado rectilíneo do 

século XVIII), Áreas de S. Xoán, Bertón e os Ensanches, Caranza e o remozado barrio de

Esteiro.

Constexto socio-histórico:

     O centro educativo,  a nivel xeográfico, está situado no extremo noroccidental da 

península. É un espazo entrelazado de terra e mar que dá orixe a rías extraordinarias. O 

CIFP “Ferrolterra” está mirando cara a unha desas rías.

Dada a historia de Ferrol, a actividade económica predominante ven sendo a industria 

naval, grazas á ubicación da empresa NAVANTIA, empresa pública pertencente ao SEPI 

(sociedade dependente do Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas), que é un 

referente mundial na construción naval. 

Consecuencia da presenza en Ferrol desta importante industria, existen numerosas 
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empresas auxiliares,  subcontratadas por Navantia. Hai que ter en conta tamén a 

importancia que na economía de Ferrol representa a base naval da Mariña de Guerra 

Española (Arsenal, Hospital Militar e outros), así como o porto exterior. Outro actividade 

económica predominante é o turismo, dada a súa situación costeira.

Normativa Legal:

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa

Decreto77/2011, do 7 de abril, polo que se establece o regulamento orgánico dos

centros  integrados  de  formación  profesional  competencia  da  Consellería  de

Educación e Ordenación Universitaria.

Orde do 29 de xullo de 2011 pola que se desenvolve o Decreto 77/2011, do 7 de 

abril, polo que se establece o Regulamento orgánico dos centros integrados de 

formación profesional competencia da Consellería de Educación e Ordenación 

Universitaria.

Decreto 114/2010 do 1 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da 

formación profesional do sistema educativo de Galicia.

Orde do 12 de xullo de 2011 polo que se regulan o desenvolvemento, a 

avaliación e a acreditación académica do alumnado das ensinanzas de formación

profesional inicial.

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

educativa.

DECRETO 8/2015, de 8 de enero, por el que se desarrolla la Ley 4/2011, de 30 

de junio, de convivencia y participación de la comunidad educativa en materia de 

convivencia escolar

RESOLUCIÓN Resolución do 3 de agosto de 2017, da Dirección Xeral de 

Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan 

instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación 

profesional do sistema educativo no curso 2017/18. 
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2) Os obxetivos específicos do plan de convivencia derivados do análise previo. 

a)  Facilitar aos órganos de goberno e ou profesorado instrumentos e recursos en relación coa 

prevención dá violencia e a mellora da convivencia no centro. 

b) Concienciar e sensibilizar á comunidade educativa sobre a importancia dunha adecuada 

convivencia escolar e sobre os procedementos para mellorala e alcanzar un ambiente educativo que 

permita o excelente aproveitamento dos recursos que a sociedade pon a disposición do alumnado. 

c)Fomentar nos centros educativos 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 poidan producirse 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 conflito 

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 nos centros docentes. 

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. 

-Os obxectivos específicos do plan de convivencia derivados da análise previa. 

En base aos resultados da enquisa  e das necesidades detectadas  e das reunións e 
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conclusións da Comisión de Convivencia do curso 2016-17 e dos documentos e 

protocolos de : http://www.edu.xunta.gal/portal/Educonvives.gal, partiremos dun obxectivo 

xeral  xunto cos anteriormente citados que se contemplan na normativa vixente. que será 

que a convivencia  no centro e a mellora do mesmo en unha labor conxunta de toda a 

comunidade educativa.

Partir de diferentes documentos del CIFP: do Plan Funcional del centro, do Plan de Acción

Tutorial, del Plan xeral de Atención á diversidade, NOF, Programacións, Memoria Anual e 

Plan Anual.

 Fomentar e potenciar o traballo cooperativo, as iniciativas de participación da 

comunidades educativa.

 Informar dos `protocolos da Consellería e do centro que faciliten a integración dos 

alumnos.

 Prever os conflitos e no caso de qe sucedan tratar de sirvan para una mellora da 

convivencia en base aos plans de habilidades sociais, técnicas de mediación.

 Potenciar o emprego  de  medios tecnolóxicos (Sistema de Gestión Docente SGD) 

para favorecer a comunicación  entre distintos membros da comunidades 

educativa.

 Organización dos espazos físicos e das actividades formativas complementarias 

que potencias as relación do grupos e entre os grupos,.

 Ter en conta a convivencia como un obxectivo primordial tendo uns contidos a 

desenvolver transversalmente e que formen parte da formación dos alumnos, 

profesores e da comunidade educativa.

3) Descrición das actuacións, das medidas ou dos programas que se van a 

desenvolver para favorecer a convivencia, incluíndo medidas preventivas e 

de sensibilización e actuacións organizativas, curriculares e de coordinación,

entre outras. 

Páxina  14 de 28



-Medidas preventivas:

-Consideramos a prevención como unha medida para previr os posibles conflitos 

potenciando o desenvolvemento da educación emocional nos alumnos.

Citamos As medidas que axudan a prevención dos conflitos e a mellora da convivencia no

centro: 

_Xornada de Acollida para os alumnos.

-Acollida para os profesores e outros membros da Comunidade educativa.

-Titorías individualizadas.

-Reunión de titores co Departamento de Información e Orientación Profesional o inicio do 

curso e o longo do mesmo.

-Reunións mensuais dos membros do Departamento de Información e Orientación 

Profesional.

-Reunións mensuais das diferentes áraas.

-Actividades das titorías e charlas informativas de prevención para os alumnos como a 

Prevención da Violencia de Xénero e Igualdade.

-Reunións da comisión de Convivencia.

-Facilitar a comunicación familia-centro en particular cos alumnos menores de idade.

-Colaboración e coordinación con outros centros, Equipo de Orientación Específico. 

Organismos, Concello, ONG, sempre tendo en conta a normativa de confidencialidade.

-Protocolo para a prevención e o control do absentismo escolar en Galicia

- O protocolo para a prevención, detección e tratamento das situacións de acoso escolar, 

de conformidade co establecido no artigo 30.2 da Lei 4/2011, do 30 de xuño.
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-Protocolo de Urxencias sanitarias.

-Procedemento corrector de condutas

-Programas que se van desenvolver no CIFP:

-Programas de habilidades sociais  a través de actividades complementarias para 

alumnos de Formación Profesional básica e de  Ciclos Formativos e Programas de 

habilidades sociais e actividades de dinámica de grupos para as titorías e tamén 

programas individuais.

-Programa PROA para alumnos de Formación Profesional Básica.

-As actuacións organizativas se realizarán a través das reunións con titores, Equipo 

directivo, Departamento de Información e orientación Profesional equipo educativo, pais e 

e alumnos.

-. Actuacións organizativas, curriculares e de coordinación. Debe considerarse, 

especialmente, a organización do centro e da aula; a coordinación das actuacións 

docentes; a programación e desenvolvemento do currículo coas medidas de atención a 

diversidade; as estratexias metodolóxicas; a avaliación do progreso do alumnado e da 

práctica docente; e as actividades complementarias e extraescolares. 

-. Actuacións dirixidas a garantir a participación da comunidade educativa, incluída a 

formación co obxectivo de mellorar a convivencia es colar e a resolución pacífica de 

conflitos. 

.-Actuacións dirixidas á prevención de condutas contrarias ás normas de convivencia, 

incluíndo a difusión de normas e accións de sensibilización e protocolos de detección.

Medidas que se poden aplicar no centro para previr, detectar, mediar e resolver os 

conflitos que poidan xurdir, entre as cales se incluirán os compromisos de convivencia, as 

actuacións preventivas e que contribúan á detección da conflitividade e a conciliación ou 

mediación na resolución dos conflitos que puidesen xurdir, de conformidade co 

establecido neste decreto. 
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Medidas ou programas específicos para promover a convivencia no centro, que fomenten 

o diálogo, a corresponsabilidade e a cultura de paz.

As actuacións preventivas e aquelas que contribúan á detección e xestión da 

conflitividade deberán incluírse nos respectivos plans de convivencia e se rán, como 

mínimo, as seguintes: 

a) Actividades de acollida para o alumnado que se matricula por primeira vez no 

centro e para as súas familias, que faciliten o coñecemento das normas de 

convivencia, tanto xerais do centro como particulares da aula, especificando os 

dereitos e deberes do alumnado e as correccións ou medidas reeducadoras que, 

de ser o caso, se apliquen. 

b) Actividades para a sensibilización fronte aos casos de acoso e intimidación entre 

iguais, dirixidas á comunidade educativa. 

c) Actividades dirixidas á sensibilización da comunidade educativa na igualdade entre 

homes e mulleres para previr posibles situacións de violencia de xénero.

d) Actividades dirixidas á sensibilización da comunidade educativa na non 

discriminación por razón de raza, sexo, procedencia e condición persoal ou social.

4) O protocolo para a prevención, detección e tratamento das situacións de 

acoso escolar, de conformidade co establecido no artigo 30.2 da Lei 4/2011, 

do 30 de xuño. 

A existencia dos conflitos esixe de todos, e particularmente do sistema educativo, unha 

aprendizaxe para a o seu entendemento, a súa xestión e a súa resolución, dentro dun 

marco de convivencia e cultura da paz. A  Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e 

participación da comunidade educativa, dedica integramente o Capítulo III do Título II á 

prevención e tratamento das situacións de acoso escolar.

O artigo 30 desta lei establece que o Goberno galego, a través dos departamentos 

competentes en materia educativa e de benestar, elaborará un protocolo xeral de 

prevención, detección e tratamento do acoso escolar, coa indicación das previsións 
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mínimas que deberá incorporar. Tamén establece a obrigatoriedade de que os centros 

educativos inclúan un protocolo de prevención, detección e tratamento do acoso escolar 

dentro o seu Plan de convivencia.

A Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, dentro 

das súas competencias, dita as instrucións de 17-xuño-2013 co propósito de dar 

traslado deste protocolo xeral e de facilitar a súa aplicación nos centros educativos 

sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia. 

5) 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 a seguir para o seu desenvolvemento e execución

- Na prevención e intervención no acoso escolar seguirase o protocolo da Consellería de 

Educación coa coordinación do Equipo Directivo.

- Nos programas de prevención do absentismo e abandono intervirá o titor, alumno, 

familia, Departamento de Información, Equipo Directivo e outros Organismos e seguirase 

o protocolo da Consellería.

- Nas técnicas de Mediación os profesores coa formación en Mediación e Convivencia e 

outros organismos e os documentos de mediación.

- Nos Programas da Rede de Centros solidarios a coordinación será do Departamento de 

Información e Orientación Profesional coa colaboración da Comunidade Educativa.

- Unha medida será a potenciación da necesidade de formación en Convivencia do 

profesorado e comunidade escolar.

6) Normas de convivencia do centro, coa concreción dos dereitos e deberes 

dos diferentes membros da comunidade educativa, así como un protocolo 

que contribúa á detección ou ao incumprimento destas 

Contémplanse nas Normas de Organización e funcionamento do Centro (N.O.F). do 

centro estando a disposición , consulta e información de tódolos membros da comunidade
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educativa. Organización e funcionamento do Centro no apartado de Dereitos e 

obrigacións dos membros da Comunidade Educativa.

7) Establecemento das condutas contrarias á convivencia e das correccións 

que correspondan ao seu incumprimento que, no seu caso, aplicaranse, de 

conformidade co establecido neste decreto en desenvolvemento da Lei 

4/2011 e demais normativa que sexa de aplicación 

Contémplanse nas Normas de Organización e funcionamento do Centro (N.O.F). do 

centro estando a disposición , consulta e información de tódolos membros da comunidade

educativa. Organización e funcionamento do Centro no apartado de condutas contrarias á

convivencia escolar e medidas de corrección

O departamento de orientación de cada centro elaborará e desenvolverá un programa que

contribúa á adquisición de habilidades e competencias sociais por parte do alumnado 

como complemento das medidas correctoras das condutas contrarias á convivencia, 

dirixido ao alumnado que incorra reiteradamente en condutas disruptivas, coa finalidade 

de mellorar a súa integración no centro docente. 

Así mesmo, elaborarase e desenvolverase un programa que contribúa á adquisición de 

habilidades e competencias sociais específico para aquel alumnado que, como 

consecuencia da imposición das medidas correctoras, estea temporalmente privado do 

seu dereito de asistencia ao centro. Este programa aplicarase coordinadamente entre o 

departamento de orientación e o profesorado titor, que procurarán implicar o resto do 

profesorado e as familias e, de ser o caso, os servizos sociais correspondentes, para 

lograr conxuntamente o desenvolvemento adecuado do proceso educativo e das accións 

propostas. 

Poderán desenvolverse, ademais, programas que supoñan a incorporación de aspectos 

relacionados co autoconcepto e a autoestima, a xestión pacífica de conflitos, a dinámica 

de grupos, traballo cooperativo, educación afectivo-sexual e a igualdade entre homes e 

mulleres.
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8) As normas específicas para o funcionamento da comisión de convivencia 

do centro, a súa composición, a periodicidade das reunións e o plan de 

actuación 

A Comisión de Convivencia está constituída dende o pasado curso escolar e manterá tres 

reunións anuais de carácter común, unha por trimestre e con carácter extraordinario 

cantas veces sexa convocada polo seu  Presidente, a iniciativa propia o a proposta de, o 

menos, unha terceira parte dos seus membros. Integra o principio de igualdade entre 

homes e mulleres e a súa composición baseada no artigo 6 do DECRETO 8/2015, de 8 

de enero, por el que se desarrolla la Ley 4/2011, de 30 de junio, de convivencia y 

participación de la comunidad educativa en materia 

A comisión de convivencia exercerá por delegación do Consello Escolar as seguintes 

funcións: 

a) Elaborar o plan de convivencia do centro e dinamizar todos os sectores da 

comunidade educativa, incorporando as súas iniciativas e achegas no 

procedemento de elaboración, desenrolo e seguimento del citado plan. 

b) Adoptar as medidas preventivas necesarias para garantir os dereitos de todos os 

membros da comunidade educativa e o cumprimento das normas de convivencia 

do centro. 

c) Impulsar accións dirixidas a promoción da convivencia, especialmente o fomento 

de actitudes para garantir a igualdade entre mulleres e homes, a igualdade de trato

de todos os membros da comunidade educativa e a resolución pacífica de conflitos.

d) Propoñer ao consello escolar as medidas que considere oportunas para mellorar a 

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

das actuacións desenroladas e das correccións e medidas disciplinarias impostas. 

e) Propoñer, no seu caso, a 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 
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términos 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 en el centro. 

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

centro, na que se reflictan as iniciativas no ámbito do centro sobre a materia. Este 

informe será trasladado ao consello escolar do centro e o correspondente servizo 

territorial de inspección educativa. 

i) Aquelas outras que lle sexan encomendadas polo consello escolar do centro 

docente ou polo órgano da Administración educativa con competencias na materia.

9) Mecanismos de coordinación e colaboración interna no centro, coas 

familias e con outros centros educativos ou organismos da contorna 

Reunións mensuais da Área de Innovación, Calidade e Información Profesional, das 

reunións da Xefatura de Estudios cos xefes de Departamento, das reunións dos equipos 

educativos, do Departamento de Información e orientación profesional, dos diferentes 

Departamentos . Reunións dos titores, orientador coas familias e alumnos.

Colaboración e coordinación con outras entidades , organismos e institucións  para pór en

marcha campañas de información e sensibilización para incentivar a cultura da paz, previr

a violencia e o acoso escolar como: Equipo de Orientación específico, Concello, Servizo 

de Voluntariado Galego, CFR, ONG

Organización de xornadas debates  e posta en común de aspectos relacionados coa 

convivencia escolar e actividades do Plan de Acción Titorial.

10) Estratexias para realizar a difusión do plan de convivencia 

 A través dos canles citados na normativa, da web do centro, nas xornadas de acollida de 

alumnos, dos delegados de alumnos,  nas aulas e talleres e demais medios audiovisuais.
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 Información do Plan e protocolos a través dun Código Qr e dos diferentes 

protocolos na web do CIFP.

 Inclusión do Plan no Proxecto funcional con difusión a todo o profesorado.

 O alumnado terá a súa disposición u exemplar do Plan de Convivencia e 

potenciará a  información do mesmo a través da Xunta de delegados.

 Información aos pais/titores dos alumnos. Sinálase que o CIFP no ten AMPA

 Na Biblioteca e sala de profesores, administración  e Conserxería disporase dun 

exemplar do Plan de Convivencia.

11) Procesos de seguimento, avaliación e mellora do plan de convivencia 

Para realizar o seguimento e a avaliación da convivencia escolar teranse en conta, entre 

outros, os informes anuais que realice a comisión de convivencia e as conclusións da 

memoria anual.

 Información procedente das: enquisas, cuestionarios, suxerencias, implicación dos 

alumnos, dos pais, profesores e das enquisas  anuais sobre a convivencia no CIP.

 Avaliación da organización das estruturas da aula, centro, comunidade.

 Avaliación dos resultados da mellora das actividades de formación.

 Análise da xestión da información.

 Sondaxe de forma periódica da satisfacción dos usuarios.
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 Cumprimentos dos obxectivos dos Plans. Avaliación dos mesmos. Suxestións de 

mellora en base a memoria do DIOP do curso 2016/2017 e das actividades 

realizadas potenciando as charlas e talleres de prevención da violencia de xénero, 

igualdade, habilidades sociais, continuar co contrato de colaboración coa ONG 

Acción Familiar, fomento do traballo en equipo entre iguais, pertencer a Rede de 

Centros Solidarios e a colaboración que implica.
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12) Anexos

Difundir a  web da 

Consellería de Educación 

de Convivencia: 

http://www.edu.xunta.es/portal/Educonvives.gal

Protocolos e modelos de intervención e organización contemplados:

Plan de actuacións para a Igualdade nos centros educativos de Galicia 2016-2020

A Comunidade Autónoma de Galicia e a Administración educativa amosa, coa publicación 

deste I Plan de actuacións para a Igualdade nos centros educativos de Galicia, o seu 

compromiso coa igualdade de oportunidades e de xénero coa finalidade de promover a 

construción dun novo modelo formativo capaz de abranguer por igual o feminino e o 

masculino. O camiño para avanzar cara á igualdade é a educación. O respecto, a 

liberdade e a igualdade son tres dos piares básicos.

 I Plan de actuacións para a Igualdade nos centros educativos de Galicia 2016-2020

No CIFP mantivéronse o curso 2017-18 reunións da Comisión de Igualdade, recollida de

datos para a elaboración do Plan de Igualdade, charlas/obradoiros para a prevención da

violencia de xénero.

Protocolo para a prevención e o control do absentismo escolar en Galicia

Coa finalidade de establecer unhas pautas comúns de actuación fronte ao absentismo 

escolar, elaborouse o Protocolo para a prevención e o control do absentismo escolar 

en Galicia, que ten un carácter básico e de referencia, de xeito que cada centro 

educativo, dentro da súa competencia e autonomía, pode adaptalo á súa realidade.
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A Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, dentro 

das súas competencias, ditou as Instrucións do 31 de xaneiro de 2014, co propósito de 

trasladar o protocolo xeral e de facilitar a súa aplicación nos centros educativos sostidos 

con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia.

 Protocolo de absentismo escolar 

 Instrucións 31 xaneiro absentismo escolar 

Protocolo de consenso sobre TDAH na infancia e na adolescencia nos ámbitos 

educativo e sanitario

A presenza do TDAH nos distintos ámbitos da vida dunha persoa fai necesario que a 

abordaxe se realice desde un enfoque interinstitucional, integral e de colaboración, cando 

menos, entre a familia, o sistema educativo e o sistema sanitario. Conscientes desa 

situación e da necesidade dunha coordinación axeitada, a Consellería de Sanidade e a 

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria publicaron o Protocolo de 

consenso sobre TDAH na infancia e na adolescencia nos ámbitos educativo e 

sanitario, co que se pretende contribuír á mellora da atención e á redución das 

dificultades que este trastorno ocasiona a diario na vida de moitas nenas, nenos e 

persoas adolescentes.

 Protocolo de consenso sobre TDAH 

Protocolo de Atención educativa domiciliaria

Co obxecto de mellorar a atención a Consellería impulsa, dentro da Estratexia Galega de 

Convivencia 2015-2020 un protocolo para a atención educativa do alumnado que deba 

permanecer convalecente no domicilio por lesión, doenza prolongada ou enfermidade 

crónica sempre a criterio médico. Neste protocolo determínanse os procesos de 

solicitude, tramitación, elaboración, coordinación e seguimento do programa 

individualizado, e a participación e apoio das familias. Así mesmo, facilítanse modelos dos

principais documentos necesarios.

 Protocolo de Atención educativa domiciliaria 
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Cuestionario de convivencia 2015

No marco da Estratexia galega de convivencia escolar 2015-2020, a Consellería de 

Cultura, Educación e Ordenación Universitaria elaborou un cuestionario de recollida de 

datos dos distintos sectores da comunidade educativa (dirección, alumnado, profesorado, 

familias e persoal non docente) co fin de facilitar a elaboración dos plans de convivenca 

dos centros e de establecer o clima escolar de Galicia, guiando as accións de mellora 

deste.

Esta recollida de datos faise mediante unha ferramenta informática en liña, de xeito 

automatizado e totalmente anónimo, a través da aplicación convivenciaxestion.

Co propósito de facilitar o uso desta aplicación, achéganse os seguintes documentos 

informativos:

 Preguntas frecuentes cuestionario de convivencia 

 Guía de usuario do cuestionario de convivencia 

 Manual de uso da aplicación   convivenciaxestion 

 Cuestionario pictográfico 

Protocolo de Urxencias Sanitarias

As actuacións en urxencias sanitarias e a atención nos procesos e condicións de saúde 

que afectan ao alumnado por un tempo prolongado ou ao longo de toda a súa vida, son 

claves na construción dun clima escolar pacífico, positivo e respectuoso coa diversidade. 

No marco da Estratexia Galega para a Convivencia Escolar, ponse a disposición da 

comunidade educativa galega un Protocolo básico que será paulatinamente 

complementado por diferentes Addendas.

 Protocolo de Urxencias Sanitarias e enfermidade crónica 

 Anexos do protocolo de atención a urxencias sanitarias e enfermidade crónica 

(doc) 
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 Addenda de Diabete 

 Anexos da Addenda de atención á diabete (doc) 

Procedemento corrector de condutas

No marco da Estratexia galega de convivencia escolar 2015-2020, a Consellería de 

Cultura, Educación e Ordenación Universitaria proporciona aos centros docentes unha 

ferramenta para desenvolver o procedemento corrector de condutas contrarias ás normas 

de convivencia, que guía a actuación do profesorado nestes casos. Esta ferramenta 

consta dunhas orientacións que pretenden dar resposta ás cuestións máis frecuentes que 

se formulan os centros cando se enfrontan a unha situación desta índole, e uns modelos 

normalizados que recollen o procedemento que cómpre seguir para a súa tramitación. 

Acompáñanse estes dous documentos cun mapa gráfico que ilustra todo o proceso.

Asimesmo, ponse a disposición dos centros educativos unha versión actualizada do 

protocolo xeral de prevención, detección e tratamento do acoso e ciberacoso escolar. 

Tanto o documento como os anexos que o acompañan, pretenden facilitar e axilizar a súa 

posta en práctica, recollendo estratexias de prevención e de actuación, así como a 

lexislación relativa a todo o procedemento.

Procedemento corrector de condutas contrarias ás normas de 

convivencia

 Procedemento corrector: mapa (pdf) 

 Procedemento corrector: modelos normalizados (pdf)

 Procedemento corrector: modelos normalizados (doc)

 Procedemento corrector: orientacións (pdf)
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Protocolo xeral para a prevención, detección e tratamento do acoso

e ciberacoso escolar, actualizado (pdf)

Protocolo xeral para a prevención, detección e tratamento do acoso

e ciberacoso escolar, actualizado (doc)

Estratexia galega de convivencia escolar 2015-2020 (pdf)

Protocolo de identidade de xénero

 Protocolo educativo para garantir a igualdade, a non discriminación e a liberdade de 
identidade de xénero 

 Protocolo educativo para garantizar la igualdad, la no discriminación y la libertad de 
identidad de género 
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