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1. Contexto e análise 

1.1. Contexto: 

Na actualidade o clima xeral de convivencia no CIFP Ferrolterra é bo de acordo aos 

resultados das enquisas da Consellería de Educación do pasado curso escolar e tamén en 

base a observación propia no centro. Poden suceder problemas puntuais de falta de 

disciplina sobre todo en FPB e CM debido a que algúns dos alumnos matriculados proveñen 

de fracasos escolares, ou ben, teñen escasa motivación para o estudo e algúns teñen 

problemas emocionais ou familias con dificultades. Estes incidentes recóllense na Xefatura 

de Estudos onde se lles da resposta en colaboración cos titores e DIOP e trátanse na 

comisión de Convivencia. 

1.2. Análise da situación de partida: 

Ate o presente plan non se estaban a recoller de xeito ordenado o rexistro histórico de 

incidentes que alteraban a convivencia no centro e recolleranse a partir do presente curso 

para estudar a tendencia e avaliar a eficacia das accións que si se estaban a facer. Durante 

o curso 2020-2021 crease un rexistro de incidencias na convivencia a través da páxina web 

do centro, onde as persoas que interveñen nos conflictos (Dirección, Xefatura de Estudos e 

orientación) rexistran as incidencias que atenden, e esta información chega 

automáticamente aos correos de todos os compoñentes da Dirección. Este rexistro ten unha 

dobre funcionalidade: ter no centro un rexistro das incidencias eficaz e servir de canle de 

coordinación-comunicación entre as persoas encargadas da dinamización da convivencia 

no centro. 

Si está constituída una comisión de convivencia dende hai anos e se están a recoller os 

cuestionarios da consellería relativos ao clima do centro mediante a aplicación: 

https://www.edu.xunta.es/convivenciaxestion/ se ben a participación é baixa. Como 

proposta de mellora haberá que difundir mais exhaustivamente a participación na enquisa. 

Tamén está operativa dende hai algúns anos un aula de convivencia(atención educativa) 

onde traballar e onde os alumnos reflexionan sobre as dificultades que provocan os 

conflitos. Está situada na biblioteca.  

• Informes do propio centro Ferrolterra  

https://www.edu.xunta.es/convivenciaxestion/
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A información propia en materia de convivencia recollese fundamentalmente a través do 

buzón de SQR do SXC e a través dos partes de incidencias que chegan a XE. Para o presente 

curso esta información foi 

 

Curso Descrición da 

incidencias 

Medidas 

adoptadas 

CICLO FONTE Nº 

2020/2021 
1-Estudantes de 

que teñen algún 

problema de 

relación con 

outros estudantes 

 

-Realización de tarefas 

no recreo na 

biblioteca/aula 

convivencia 

-Intervención da 

Dirección e DIOP. 

-Privación de 

asistencia a clases 

durante un período 

inferior a 3 días. 

MIT1 
MEV1 
MEMD1 
BELE1 
BCM-1 

 

Rexistro de 

incidencias 

do centro 

5 

2020/2021 
2-Docentes que 

se queixan do 

comportamento 

de algúns 

estudantes 

 

-Intervención da 

Dirección e DIOP. 

 

BELE1 
MEV1 
BCM-1 

 

Rexistro de 

incidencias 

do centro 

5 

202/2021 
3-Estudantes que 

se queixan do 

comportamento 

dalgún docente 

-Mediación DIOP e 

equipo docente para 

adoptar medidas de 

atención ao alumnado 

NEAE. 

MME-1 

 

Rexistro de 

incidencias 

do centro 

1 

2020/2021 
13-Acoso escolar 

 

-Intervención da 

Dirección e DIOP. 

 

BELE-1 

 

Rexistro de 

incidencias 

do centro 

1 

2020/2021 
14-Absentismo 

escolar 

 

-Apertura expediente 

disciplinario e 

derivación a Servizos 

Sociais. 

-Intervención directa 

coas familias. 

BCM1 

 

Rexistro de 

incidencias 

do centro 

2 

2020/2021 
18-Outros 

incidentes 

 

-Intervención da 

Dirección e DIOP. 

-Derivación a Servizos 

Sociais 

BELE1 
CMTMV01-
CARR-A 
SEI-2 e SAU-1 

Rexistro de 

incidencias 

do centro 

5 
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-Apertura protocolo 

VX. 

 

 

Tamén son frecuentes no primeiro trimestre incidentes de falta de respecto aos docentes e 

comportamento inadecuado nos grupos de FPB. 

Puntualmente tamén hai queixas do profesorado respecto ao uso dos móbiles nas aulas. 

 

• Informes da consellería  2018 – 2019 

Son enquisas realizadas aos distintos sectores da comunidade educativa (alumnado, 

profesorado, familias e persoal non docente). Achegase o resultado completo das enquisas 

do curso 2018-2019 no anexo seguinte (non se distribuíron as enquisas en 2019-2020 por 

causa do COVID) e se analiza a continuación: 

  

Participación: 

Sector  nº participantes 2018/2019 

Alumnado 48 

Profesorado 10 

Administracion e Servizos 0 

Familias  0 

 

De xeito resumido dos resultados destas enquisas extraese que un 78% do alumnado opina 

que a convivencia mellorou e só un 25% considera que hai algún problema de convivencia. 

En relación a estes problemas os enquistados destacan algún estrago no centro. 

Maioritariamente destacan que se busca o diálogo para chegar a acordos, e que hai una 

situación de igualdade e inclusión positiva. Un 18,8% padeceu algunha situación de falta 

de respecto entre iguais sendo superior no caso das rapazas.  

En resume o 83,3% do alumnado está satisfeito co centro e considera que a convivencia 

mellorou 
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Enquisa de 

Convivencia 

Conclusións destacadas  2018/2019 

Alumnado Opinan que o centro está un pouco estragado. Non se respectan as cousas, 

materiais. 

Dialogase para chegar a acordos. Fálase dos conflitos entre toda a clase e o 

titor/a. Danse consellos. 

Sinalan como aspectos negativos: chegar tarde a clase. Problemas ao entrar 

ou saír. Algún insultos ante o que ou ben non fan nada  ou piden axuda  

familia, DIOP , Dirección... 

Dan a súa opinión na clase e séntense integrados. 

A convivencia mellorou. 

Non destacan problemas de igualdade 

Profesorado Diálogo cos alumnos para chegar a acordos 

Dar consellos ao alumnado 

Tratar os conflitos entre todos e na titoría 

Igualade e Inclusión, todo o mundo é benvido. 

Administración e 

Servizos 

Non hai resposta 

Familias 
Non hai resposta 

 Como proposta de mellora haberá que difundir mais exhaustivamente a participación na 

enquisa e haberá que prestar mais atención a algún problema sinalado por algúns alumnos 

como frecuente en relación a alcohol e drogas 

2. Obxectivos do plan derivados do análise previo 

Na Comunidade Autónoma galega, os obxectivos xerais do plan de convivencia, 

aparecen regulados no artigo 12 do Decreto 8/2015 e relaciónanse cos fins e principios 

regulados no artigo 3 da Lei 4/2011. Os obxectivos xerais tal e como se recolle no 

decreto son: 

a) Facilitar 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 á comunidade educativa sobre a importancia dunha adecuada convivencia 

escolar e sobre os procedementos para mellorarala e acadar un ambiente educativo que permita o 

aproveitamento dos recursos que a sociedade pon a disposición do alumnado. 
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c) Fomentar nos centros educativos os valores, as actitudes e as prácticas que permitan mellorar o grado 

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 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 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. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS a desenvolver: 

Obxectivo 1 : Formación en convivencia e actividades transversais afines 

• Promover actividades formativas encamiñadas á mellora de convivencia escolar 

• Dar continuidade as accións que na actualidade melloran as relacións entre o noso 

alumnado (Igualdade, biblioteca, plan director) 

 

Obxectivo 2 : Mellorar a información das normas, e as canles de convivencia 

• Intensificar o proceso de información das normas de convivencia do centro nas 

guías de alumnado e informar das novas canles de comunicación. 

3. Actuacións, medidas ou programas 

 

Obxectivo 1 : Formación en convivencia e actividades transversais afines 

Medidas  ou Accións  Responsable  Temporalización 
Actividades formativas 

encamiñades á mellora de 

convivencia escolar 

(ACF) 

DIOP, Biblioteca, Titores, 

Comisión Convivencia, 

Coordinador igualdade 

Durante todo o curso 
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Obxectivo 2 : Mellorar a información das normas, e as canles de convivencia 

Medidas  ou Accións  Responsable  Temporalización 
Intensificar a información 

das normas de 

convivencia do centro nas 

guías de alumnado e 

informar das novas canles 

de comunicación. 

Responsable Calidade, 

Vicedirección, Titores 

Setembro 

 

 

 

 

4. Normas de convivencia e concreción dos dereitos e 
deberes dos diferentes membros da comunidade 
educativa. 

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

do centro estando a disposición de tódolos membros da comunidade educativa na páxina 

web do centro e nas guías de alumnado. 

https://www.edu.xunta.gal/centros/cifpferrolterra/node/1278 

5. Condutas contrarias ás normas de convivencia  e 
correccións ao incumprimento. 

As conductas contrarias á convivencia así como a súa gradación e procedementos 

correctores están tipificadas no apartado 4.4 do NOF 

O centro conta cun aula de atención educativa (Decreto 229/2011 que regula a 

atención a diversidade na CCAA de Galicia) onde o alumnado traballa materiais 

curriculares e reflexiona sobre as dificultades que provocaron os conflitos. Os alumnos 

que acoden á aula de Convivencia levan previamente a xefatura de Estudos un parte do 

profesorado e alí se decide a conveniencia de que acudan á aula de atención educativa.  

O alumno acode á aula con material curricular actualizado proposto polos 

profesores.  

https://www.edu.xunta.gal/centros/cifpferrolterra/node/1278
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A familias están informadas das veces que os seus fillos acoden á aula de 

convivencia e traballase en reunións e entrevistas coa mesma desde a titoría e 

orientación. 

Realizase un seguimento dos alumnos que acoden á aula de atención educativa 

nas reunións mensuais ou en reunións co titor. 

Anualmente prepárase un cuadrante co horario dos profesores da aula de atención 

educativa nun horario de 8:30 a 15h. Este profesorado é o encargado de atender ao 

alumnado derivado á aula a xunto co profesorado de garda da biblioteca. 

Seguirase o protocolo de prevención, detección y tratamento do acoso 

escolar y do ciberacoso coordinado por DIOP, segundo o establecido pola Consellería 

de educación ACOSO E CIBERACOSO_galego.outubro2018 (xunta.gal).Neste 

aspecto, no curso 2020-2021 introdúcense un canal confidencial na páxina web do 

centro, onde calquer membro da comunidade educativo pode denunciar de forma 

anónima unha situación de acoso escolar. Darase difusión do mesmo.  

6. Órganos e persoal do CIFP en relación á convivencia 

A comisión de convivencia, na súa composición, integra o principio de igualdade 

entre mulleres e homes. 

A comisión de Convivencia reúnese cada trimestre e sempre que sexa necesario 

en base ás dificultades detectadas. 

No presente curso escolar a Comisión de Convivencia está integrada por 3 

persoas: Enrique Pazo López, director do centro, Javier Iglesia Anllo, XE e María Jessica 

Sixto Vivero (substituta da titular Mari Carmen Fernández Bustabad, xefa de DIOP), así 

como os dos titores de 1º FPB: Beatriz Peinó Carballés e Antonio José Ramos Balado. 

7. Estratexias de difusión do plan 

O plan de convivencia está dispoñible na páxina web, e informarase nas reunións 

de inicio de curso polos titores 

https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/content_type/learningobject/2019/04/16/16b464128c0bc955268746343e9ddbcb.pdf
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https://www.edu.xunta.gal/centros/cifpferrolterra/node/1278 

8. Seguimento e avaliación do Plan 

Obxectivo Indicador /Medición Criterio de 

aceptación 

Valor acadado 

ou 

cumprimento 

Realizar actividades formativas 

encamiñades á mellora de 

convivencia escolar (ACF)  

Nº de actividades 

realizadas e grado de 

satisfacción nas 

enquisas de valoración 

de eficacia da acción 

formativa 

Nº de 

actividades >=3 

Grado 

Satisfacción >=3 

 

Informar das normas de 

convivencia do centro nas guías 

de alumnado e informar das 

novas canles de comunicación. 

SI/NON SI  

Facer un rexistro dos incidentes 

de convivencia. 

SI/NON SI  

Facer una enquisa propia para 

detectar posibles problemas de 

convivencia por grupos 

SI/NON SI  

Elaborar as directrices da aula 

de convivencia e programa de 

hhss segundo os criterios da 

comisión de convivencia. 

SI/NON SI  

Valorar a enquisa propia SI/NON SI  

 

9. Conclusións e propostas de mellora do Plan 

Haberá que prestar mais atención a algún problema sinalado por algúns alumnos 

como frecuente en relación a alcohol e drogas en base a enquisa propia para localizar o 

problema e elaborar accións. 

https://www.edu.xunta.gal/centros/cifpferrolterra/node/1278
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 Na memoria do Plan de convivencia, recolleranse as propostas de mellora para o 

curso seguinte, tendo en conta os resultados das enquisas, o intercambio nominal cos 

docentes e alumnado do centro e o rexistro de incidencias. 

 

 

10. Anexos 
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Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional 
Rede de CIFP 

 

Aula de Convivencia Inclusiva. Programa de 
Habilidades Sociais. 

Departamento: Información e Orientación Profesional 

Curso:2021-2022 

Data de realización: Novembro 2020  
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1- Introdución 

 

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

educativa, no artigo 19 sinala que os centros crearán aulas de convivencia inclusiva, 

non estables e con vocación de sustituir o tempo de expulsión, con apoios e formación 

específica, que busquen reincorporar o alumnado á súa propia aula no menor tempo 

posible.   

 

Por outra parte, sinálase no artigo 18 que as corrección que se apliquen polo 

incumprimento das normas de convivencia terán un carácter educativo e recuperador, 

garantirán o respecto dos dereitos do resto do alumnado e procurarán a mellora da 

convivencia no centro docente. Tamén, terase en conta a idade do alumnado e as 

demais circunstancias persoais, familiares e sociais.   
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  2- Procedemento para correxir as conductas contrarias ás 
normas 

 

  

  

https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/content_type/learningobject/2019/04/16/16b464128c0bc955268746343e9ddbcb.pdf
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/content_type/learningobject/2019/04/16/16b464128c0bc955268746343e9ddbcb.pdf
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/content_type/learningobject/2019/04/16/16b464128c0bc955268746343e9ddbcb.pdf
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  3- Obxectivos aula de convivencia 

 

- Dotar ao centro de espazos e tempos para axudar ao alumnado a xestionar os 

conflitos de xeito pacífico e reflexivo  

- Ofrecer unha resposta educativa ao alumnado que, pola reincidencia das súas 

condutas contrarias ás normas, debe ser privado de asistencia durante 

determinadas horas, materias ou días  

- Xestionar de xeito coordinado os conflitos do centro ofrecendo respostas 

adaptadas ao grupo clase, ao historial previo, ás condicións sociofamiliares.  
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4-Características da aula 

 

- Só se atenderá un alumno/a de cada vez. Excepcionalmente dous.  

- O número de veces que un alumno poderá ser derivado á aula inclusiva será de 

dúas, agás que a xefa de estudos, o titor/a e a orientadora consideren o contrario.  

- A xefatura de estudos/dirección  será a encargada de decidir a derivación dun 

alumno á aula  

- A derivación á aula incluirá tamén traballo de tipo familiar.  

- Para que se tome esta medida será necesario que se tivesen tomado 3 

amonestacións por escrito e que se deixe constancia escrita delas, así como das 

medidas correctoras aplicadas. 

- Medida pensada só para alumado de FPB polas características especiais de esta 

etapa. 
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 5-Proceso de incorporación 

1. A xefatura de estudos(previa consulta coa Dirección do centro) convocará unha 

reunión coa orientadora e o titor do alumno. 

  

2. Analizaranse as condutas, as medidas previas que se tomaron e as posibilidades 

que existen. Deixaranse por escrito as conclusións (previa reunión  ,o titor 

deberá cubrir o Anexo I “Ficha de envío á aula de inclusión”- e enviar por correo 

electrónico, con copia XE e Orientación). 

  

3. Unha vez tomada a decisión de derivar ao alumno á aula inclusiva, seguiranse 

os seguintes pasos:  

 

3.1. O titor/a comunicaralle á familia a decisión e preguntará se están conformes. 

Deben entender que o feito de que o alumno vaia á aula implica que eles 

adquiren o compromiso de colaborar e acudir ás sesións que se considere 

oportunas. Rexistro escrito (ANEXO II: Ficha de compromiso da familia). 

 

3.2. O titor/a comunícalle ao alumno/a a decisión. 

 

3.3. Previamente á incorporación do alumno á aula, a orientadora reunirase con 

él/ela e coa familia.  

 

3.4. A orientadora citará ao alumno na aula nas horas asignadas ao traballo sobre 

habilidades sociais elaborará un programa específico de actividades de 

reflexión e resolución de conflictos en función das conductas que motivaron 

a expulsión do alumno/a. Tamén establecerá horas de traballo coa familia. 

(ANEXO III: Programa de hhss).  
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3.5. Ao rematar o tempo que o alumno tiña que pasar na aula, reuniranse o titor, 

a orientadora e a xefatura de estudos para analizar o desenvolvemento da 

medida. (ANEXO IV: Ficha de seguimento do alumnado da aula inclusiva). 

 

3.6. O proceso anterior realizarase tamén co alumno e coa familia. 

 

3.7. Quedará unha copia escrita de todo o proceso no expediente de orientación 

do/a alumno/a. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I: Ficha de envío á aula de Inclusión  

  



 

 

 

  

P
ág

in
a2

0
 

DATOS DO/A ALUMNO/A  

Apelidos:                                                                                Nome:  

Curso e grupo:  

  

RELACIÓN DE MOTIVOS QUE XUSTIFICAN A INCORPORACIÓN A AULA DE 

CONVIVENCIA INCLUSIVA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELACIÓN DE MEDIDAS TOMADAS PREVIAMENTE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Ferrol, a.....de......................................de 20___      

Vº PR. O  DIRECTOR  

  

O titor:...................................................              

  

Asdo.:                 Asdo.



 

 

 
CIFP FERROLTERRA 

Rúa Ramón y Cajal, s/n Ferrol A Coruña 
Tfno. 98133310 

cifp.ferrolterra@edu.xunta.es 

  
 
Fondo Social Europeo 
Programa de acción en el ámbito del aprendizaje 
permanente 

Modelo: Plan de Convivencia Páxina 21 de 25 

 

 

ANEXO II: Ficha de compromiso da familia 

  

D./Dª  

representante legal do alumno/a,   

matriculado neste centro no curso escolar                           , no curso e grupo                    

, en   

calidade de tutor/a de dito alumno/a, comprométese a:  

  

❑Asistencia diaria e puntual do alumno/a ao centro.  

❑Asistencia ao centro cos materiais necesarios para as clases.  

❑Colaboración para a realización das tarefas propostas polo profesorado.  

❑Colaboración co centro para a modificación da conduta do alumno/a e seguimento dos cambios 

que se produzan.  

❑Entrevista semanal/quincenal/ mensual co titor/a do alumno/a. 

 ❑Colaboración para mellorar a percepción por parte do alumno/a do centro e do profesorado.  

❑Acudir ás sesións de reunión, que se consideren oportunas, relacionadas coa permanencia do 

alumno/a na aula de inclusión.   

❑Outros:  

  

  En Ferrol, a.....de......................................de 20  

O pai/nai/representante legal  

  

  

  

Asdo.:  
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ANEXO III: Programa de habilidades sociais. 

  

Conductas que motivaron a sanción Habilidades sociais ou aspectos a 

traballar 

-Falta de respeto aos 

compañeiros/profesorado. 

-Empatía, asertividade, resolución de 

conflictos, xestión das emocións, 

autocontrol, escoita activa. 

-Indisciplina na aula. -Normas e disciplina. Pautas e contrato 

coa  familia. Colaboración con otras 

entidades externas se fose preciso. 

-Conductas discriminatorias por 

sexo,raza ou xénero. 

-Asertividade, pensamento crítico. 

-Roubos, destrozo do material. - Prácticas restaurativas (reparación do 

dano…) 

 

INTERVENCIÓN Nº1 

Día e Hora: 

Obxectivos: 

 

 

 

Contidos: 

 

 

Metodoloxía e actividades realizadas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusións: 
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ANEXO IV: Ficha de seguimento do alumnado da Aula de Convivencia 

  

Nome do/a alumno/a:____________________________________________ 

Curso e Grupo:__________________________________________________ 

Titor/a:________________________________________________________ 

  

Data do seu paso pola Aula de Inclusión por primeira vez:_______________ 

  

Motivo/s:______________________________________________________ 

                    

______________________________________________________________ 

                    ______________________________________________________________ 

                    ______________________________________________________________  

   

         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Ferrol, a.....de..........de 20__ 

Pide perdón e repara o dano causado?   SI  NON  

Mellora o seu comportamento unha 

semana despois?                                        

SI   NON  

Mellora o seu comportamento dúas 

semanas despois?       

SI  NON  

Mellora o seu comportamento un mes 

despois?                                                  

SI  NON  
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O titor:........................................             Vº PR. O XEFE DE ESTUDOS  

  

  

Asdo.:              Asdo.:    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data do seu paso pola Aula 

de Inclusión por segunda 

vez:____________ 

  

  

Motivo/s:______________________________________________________ 

                     ______________________________________________________________ 

                    ______________________________________________________________ 

                    ______________________________________________________________  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pide perdón e repara o dano causado?   SI     NON  

Mellora o seu comportamento unha 

semana despois?                                        

SI   NON  

Mellora o seu comportamento dúas 

semanas despois?       

SI  NON  

Mellora o seu comportamento un mes 

despois?                                                 

SI  NON  
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En Ferrol, a.....de..........de 20__ 

    

  

O titor:........................................             Vº PR. O XEFE DE ESTUDOS  

  

  

Asdo.:              Asdo.:    

  

  

 

 

 

 

 

 

 


