
No CPI A Xunqueira de Fene 

 
 
Convivencia 

Curso 2009/10 



2 Plan de Convivencia Curso 2009/10 

CPI A Xunqueira de Fene 

 



Plan de Convivencia Curso 2009/10 

CPI A Xunqueira de Fene 

3 

 

ÍNDICE 

 
1. O centro e o seu contorno........................................................................................5 

2. Xustificación do Plan de Convivencia ......................................................................7 

Principios de actuación ............................................................................................8 

3. Avaliación inicial.......................................................................................................9 

4. Observatorio de convivencia:.................................................................................13 

4.1. Composición 

4.2. Funcións 

4.3. Calendario de reunións 

4.4. Información das decisións 

5. Obxectivos do Plan de Convivencia.......................................................................15 

6. Normas xerais de convivencia do CPI A Xunqueira ..............................................17 

7. Accións previstas ...................................................................................................18 

8. Temporalización.....................................................................................................21 

9. Seguimento e avaliación do Plan...........................................................................24 

10. Anexos: ..................................................................................................................27 

Protocolos, modelos de documentos e ferramentas para regular a convivencia 

do centro 

ANEXO 1. Protocolo de actuación ante un caso de acoso escolar .................28 

ANEXO 2. Parte de incidencias .......................................................................30 

ANEXO 3. Reflexión ante incumprimentos ......................................................31 

ANEXO 4. Rexistro de incidencias...................................................................33 

ANEXO 5. Guía de análise dunha conduta disruptiva .....................................34 

ANEXO 6. Recollida selectiva de residuos ......................................................42 

ANEXO 7. Normas de convivencia de aula .....................................................45 

ANEXO 8. Protocolo para a elaboración de normas de convivencia...............51 

ANEXO 9: Acta de asemblea e modelo de convocatoria.................................53 

 

 

 

 

 



4 Plan de Convivencia Curso 2009/10 

CPI A Xunqueira de Fene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan de Convivencia Curso 2009/10 

CPI A Xunqueira de Fene 

5 

 

 

Normativa reguladora: 
 Lei Orgánica 2/2006 do 3 de maio (LOE) 

 Decreto 85/2007 do 12 de abril 

1. O centro e o seu contorno 
 

O Colexio Público Integrado A Xunqueira de Fene está situado na Avda. do Mar 

s/n de Fene no barrio de San Valentín, que se creou en 1983. É un centro 

dependente da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Recibe aos 

alumnos e alumnas do CEIP Centieiras en E. Secundaria. 

Consta dun edificio principal distribuído da seguinte forma: 

• Planta baixa: 

Onde se atopan o ximnasio, despachos de dirección, secretaría, xefatura de 

estudos e orientación, conserxería e dúas aulas de E. Infantil. Ademais, hai un 

edificio anexo que é a cafetería. 

• Primeira planta: 

Na que se atopan unha aula de E. Infantil (5 anos), as aulas de Primaria, a 

Biblioteca, Sala de profesores, Laboratorio e Aula de informática, ademais das aulas 

de P. Terapéutica e Audición e Linguaxe. 

• Segunda planta: 

As aulas de Secundaria, Aula de Informática,  Debuxo e Música. 

 

Fóra do centro, na  antiga escola unitaria de Fonte do Campo, atópase unha 

aula de E. Infantil cos tres niveis (3, 4 e 5 anos). 

O CPI A Xunqueira está dotado con todas as medidas regulamentarias de 

ramplas, ascensor e aseos de minusválidos (nos vestiarios do ximnasio). 

Fronte ao edificio principal hai unha pista de fútbol, unha de baloncesto, un 

xardín e un pequeno parque infantil. 

 Actualmente o centro ten: 

• Tres unidades de E. Infantil no edificio principal e unha unidade máis na 

antiga escola unitaria de Fonte do Campo.  

• Oito unidades de Primaria 

• Dez unidades de ESO 
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2. Xustificación do Plan de Convivencia 
 

 

“Aprendendo a ser persoas, aprendendo a convivir” 
 

Os aspectos claves que todo labor educativo debe desenvolver na educación 

obrigatoria son a convivencia cotiá, o clima de clase e as relacións sociais entre os 

axentes educativos (profesorado, pais/nais, …) e os alumnos e alumnas. 

Unhas relacións interpersoais de calidade son a base para conseguir unhas 

aprendizaxes eficientes nas materias escolares e para lograr a formación cultural que 

desexamos para os nosos alumnos e alumnas. 

A convivencia pacífica non é aquela na que non existen conflitos, máis ben é a 

situación na que os conflitos se resolven de forma non violenta, posto que o conflito é 

intrínseco á natureza humana. 

Neste sentido, enténdese por convivencia como un proceso creativo e 

respectuoso con todos de resolver conflitos, xa sexa previndo a súa aparición ou 

evitando a súa escalada en canto se producen. 

Un dos principais retos do sistema educativo actual é favorecer a construción 

dunha sociedade máis democrática, máis pacífica e solidaria. Pero a sociedade na que 

estamos inmersos é unha sociedade plural onde o respecto debe ser o punto de 

partida 

É necesario que os alumnos e alumnas aprendan no centro educativo a 

convivir, coñecendo mellor aos demais e creando un espírito que impulse a realización 

de proxectos comúns e á súa vez, en momentos de conflito, desenvolvan as 

capacidades necesarias para resolvelos de forma intelixente e pacífica. 

Necesitamos pois exercitarnos no desenvolvemento sistemático das 

habilidades sociais, como condición indispensable para que a personalidade medre, 

acepte e sexa aceptada, se sinta a gusto consigo mesma e cos demais. 

Para iso priorizaranse as liñas de actuación preventivas destinadas ao 

coñecemento previo das normas necesarias para a convivencia pacífica e respectuosa 

utilizando como medios : o PAT ( Plan de Acción Titorial), as reunións de pais/nais 

xerais ou individuais, folletos informativos, etc. 
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2.1. Principios de actuación do Plan 
• Construír un contorno seguro onde o alumnado, así como toda a 

Comunidade educativa, se sinta seguro, acollido e considerado. 

• A través do desenvolvemento individual e social, asegurar ao alumnado 

nas relacións sas consigo mesmo e cos demais. 

• Favorecer as aprendizaxes. 

• Implicar ás familias e ao contorno social do centro no proceso educativo 

do alumnado.  

Estes catro principios desenvolveranse en torno a tres eixes principais:  

O contorno, as persoas e a convivencia. 
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3. Avaliación Inicial 
 

O clima de convivencia no centro é bo. Non se observan problemas serios. 

Tanto en Primaria como en Secundaria son poucos os casos que requiren a 

intervención da Xefatura de Estudos, chegando a maior parte dos alumnos/as a 

reaccionar positivamente á entrevista e posterior seguimento da conduta puntual. 

No curso 2007/08 leváronse a cabo unha serie de enquisas coa intención de 

determinar o grao de convivencia que existía no Centro e detectar problemas como 

punto de partida para iniciar este primeiro Plan de Convivencia. 

Estes foron os resultados: 

3.1. Resultado cuestionario (en %) aos alumnos/as 2º e 3º ciclo de 
Primaria:  

 
Como é a convivencia no teu centro? 

 
Nos resultados das enquisas do alumnado, caben destacar os seguintes resultados: 
83% Fai as tarefas cando llas mandan. 
83% Nunca come chucherías na aula. 
43% Utiliza as normas de cortesía. 
60% Nunca foi molestado, nin insultado nin ameazado. 
65% Nunca lle falta material da aula 
90% Nunca utiliza móbil, nin MP3 na clase. 
73% Acata sempre as ordes do profesor/a. 
 

En canto a actividades de patio, as opinións máis destacadas son as seguintes: 

83% Acude ao profesorado de garda ante un conflito no patio. 
49% Vai ao baño á hora do recreo. 
91% Ponse na fila en canto toca a serea. 
84% Tira o lixo ás papeleiras (Pero o patio está moi sucio!) 
72% Xoga con todos os que desexen xogar ao meu xogo. 
51% Xoga cos seus amigos. 
 

Dende o punto de vista dos alumnos e alumnas non hai problemas graves nas 

relacións entre eles. Acatan as ordes dos profesores/as, tratan de cumprir as normas 

dentro do centro e cando teñen algún conflito acoden ao profesorado de garda. Un 

60% non recibe ameazas nin insultos (60%). 

Nos xogos o 51% prefire xogar cos seus amigos/as, pero o 72% deixaría xogar 

a outros compañeiros/as que o desexaran. 
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O 65% afirma que non bota en falta nada das súas pertenzas na aula. Hai que 

ter en conta que no CPI A Xunqueira as  aulas están sempre abertas. 

O alumnado ten un alto concepto de si mesmo, cando un 84% afirma tirar o lixo 

á papeleira e, non obstante, o patio atopábase bastante sucio. 

 

 3.2. Conclusións extraídas do cuestionario aos alumnos/as de ESO: 
 

No que respecta á valoración da convivencia no centro entre os distintos 

membros da comunidade educativa, obsérvase que, en xeral, as relacións entre o 

alumnado e o profesorado son de respecto, cualificándose en practicamente todos os 

niveis de normal. 

 Na relación cos compañeiros da clase, opina a maioría que é boa. 

  Polo que respecta á relación co alumnado doutras clases, a convivencia é 

cualificada de boa en 1º e 2º e de normal en 3º e 4º de ESO. 

 Por último, as relacións co persoal non docente considérase boa en 1º de ESO 

e normal nos restantes niveis. 

  No apartado que analiza os conflitos máis frecuentes no centro, opina case e 

100% que nunca se producen agresións físicas entre profesorado e alumnado como 

tampouco agresións verbais. 

 Valóranse como casos illados os actos de vandalismo e deterioro grave do 

material do centro, así como problemas de consumo de drogas. 

  Non se constatan casos salientables de discriminación do alumnado inmigrante 

e con discapacidade. 

  Sube a porcentaxe dos que opinan que a falta de puntualidade na entrada é 

frecuente e a opinión sobre deserción e absentismo escolar é variable: dende os que 

opinan que bastante en 1º e 2º de ESO, ata os que consideran practicamente 

inexistente este problema en 3º e 4º de ESO. 

  Os problemas de convivencia máis salientables son a indisciplina e a 

interrupción das clases. Non traer o material é outra das circunstancias que dificultan o 

normal seguimento das clases. Este conflito dáse con bastante frecuencia en 1º e 2º 

de ESO. Curiosamente en 3º un 50% valora como pouco frecuente este aspecto. 

  No que respecta ós lugares onde se producen máis problemas para a 

convivencia, a maioría do alumnado considera que nunca se dan nas saídas 

educativas e poucos incidentes no autobús e nos servizos. 
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  Sube a porcentaxe dos que opinan que son habituais na rúa. En canto ó patio, 

equilíbrase a opinión entre os que consideran pouco e bastante frecuentes este tipo de 

incidencias. 

 Os problemas de convivencia tamén son valorados como frecuentes en 1º e 2º 

de ESO, mentres que en 3º e 4º parecen ser casos illados. 

 O 50% opina que a clase adoita ser un lugar conflitivo. 

  Cando se lles pregunta que situacións che pasan a ti con máis frecuencia, as 

respostas son as seguintes: dominan as agresións verbais (alcumes, insultos...), os 

empurróns en 1º de ESO, as burlas e as mentiras e comentarios. Non son salientables 

as ameazas, patadas, golpes e puñazos. 

  En canto á clase de alumnos que agriden ou molestan a outros, claramente se 

decantan por alumnos dun grupo superior ou da propia clase. 

  Á pregunta como se poderían evitar as situacións conflitivas? As opinións 

maioritarias son: relacionarnos de forma respectuosa cos compañeiros e profesores e 

utilizar un estilo docente positivo. Tamén se destaca nalgún caso, reforzar a disciplina 

e elaborar normas de convivencia entre todos. 

  Por último, cando se lles pregunta como valoras, en xeral, a convivencia no 

centro, a opinión maioritaria é boa en case todos os niveis e incluso moi boa en 4º de 

ESO, agás 1º de ESO no que as opinións se equilibran entre boa e regular.  

 

3.2. Conclusións extraídas do cuestionario ao profesorado: 
 

O 75 % do profesorado enquisado valora como boa e/ou excelente a 

convivencia no Centro. A mesma porcentaxe e a mesma valoración nas relacións 

entre o profesorado, equipo directivos e clima de traballo.  

Nas relacións entre o alumnado o 90 % do profesorado pensa que son as 

normais nun centro educativo. Nas relacións familia/profesorado o 93 % dos 

profesores/as pensan que son normais, ao igual que as relacións co contorno e co 

persoal non docente. 

Cerca do 90 % do profesorado pensa que apenas hai conflitos entre os 

membros da comunidade educativa (profesorado, alumnado, familias, concello, 

persoal non docente, etc.). 

Á hora de sinalar cales son os conflitos que se producen con máis frecuencia 

no Centro, se sinalan como os máis frecuentes: impuntualidade, non traer o material 



12 Plan de Convivencia Curso 2009/10 

CPI A Xunqueira de Fene 

 

escolar e interromper na clase. Cerca do 50% pensa que tamén se producen 

agresións verbais e/ou físicas entre o alumnado, pero son consideradas normais 

dentro dun centro educativo. 

Á pregunta de cales serían as iniciativas útiles para mellorar a convivencia, 

cerca do 90 % pensa que sería necesario unificar criterios de actuación entre o 

profesorado, consensuar as normas de convivencia co alumnado. O 80 % pensa que 

en situacións de conflito axudaría formar grupos máis pequenos. 

A partir do resultado da avaliación inicial, este Plan de Convivencia planea as 

seguintes vías de actuación: 

• Ante situacións de conflito, unificar criterios e actuacións ante feitos parellos. 

Desenvolver protocolos de actuacións. 

• Levar a cabo unha campaña de clasificación de residuos como medio para 

mellorar o noso contorno 

• Desenvolver un programa de habilidades sociais. 
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4. Observatorio de convivencia. Composición e funcións 
 

O Observatorio de Convivencia é o órgano colexiado que reflexiona e investiga 

en relación co estado de convivencia no centro e que deseña as estratexias que se 

deberán adoptar para o fomento da cultura de paz e para a mellorar o clima de 

convivencia escolar. 

4.1. Composición 
Está composto por: 

O Director como Presidente: Ricardo Agulló Leal 

As Xefas de Estudos de: 

E. Infantil e Primaria: M. Dolores Yáñez Casal 

Secundaria: Ascensión Rey Eibe 

A Orientadora: M. Paz López Galego 

Un representante do alumnado:  M. José Vidal Rodríguez 

Un representante dos pais/nais que forman parte do Consello Escolar: 
 M. Carmen Rodríguez Paz 

Representantes do profesorado: 
Ángeles Vázquez Maceiras 

Cristina Porteiro Fernández 

 M. Luz Calvo Fernández 

Xosé Luís Couce Martínez 

 Representante persoal non docente: Elvira Ares Grandal 

4.2.    Funcións (DOG do 8 de maio de 2007, Decreto 85/2007 do 12 de abril) 

• Dinamizar o Plan de Convivencia do Centro. 

• Elaborar un informe anual da análise da convivencia. 

• Informar trimestralmente ao Consello Escolar 

• Coordinar as actuacións conxuntas dos ámbitos implicados relacionados coa 

mellora do clima de convivencia. 

• Propoñerlle á Administración educativa as medidas oportunas para a mellora 

da convivencia. 

 

4.3.      Periodicidade das reunións 
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Celebraranse tres reunións anuais de carácter ordinario, unha por trimestre, e 

con carácter extraordinario, cantas veces sexa convocado pola presidencia a instancia 

propia ou a proposta de alomenos unha terceira parte dos seus membros. A 

convocatoria destas reunións deberá ter en conta a dispoñibilidade de todos os seus 

membros para facilitar a súa asistencia. 

 

4.5.      Informe das decisións 
As decisións tomadas polos membros do Observatorio de Convivencia deben 

ser comunicadas ao Consello Escolar trimestralmente. 

Informarase ao profesorado nas reunións de claustro, aos alumnos/as a través 

da acción titorial e aos pais/nais por medio de escritos en temas que lles afecten de 

forma directa.
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5. Obxectivos e actitudes que se pretenden conseguir 

 

As actitudes que se pretenden favorecer con este plan gardan relación co RD 

732/1995 do 5 de maio polo que se establecen os dereitos e deberes dos alumnos/as 

e coa Lei Orgánica de Educación 2/2006 do 3 de maio, Decreto 115/2005 do 21 de 

outubro polo que se establecen as normas de convivencia. 

5.1. Obxectivos  
1. Implicar a todos os membros da Comunidade Educativa no cuidado do 

contorno. Que o alumnado aprenda no seu contorno máis próximo o 

coidado que debemos ter coa Natureza e valore manter o noso centro 

limpo e agradable 

2. Manter relacións de colaboración con entidades do barrio. 

3. Tratar de que todos os membros da Comunidade se sintan seguros, 

acollidos, protexidos, considerados,… 

4. Facilitar a integración do alumnado no grupo/clase e na nosa comunidade. 

5. Dotar ao alumando das habilidades e competencias necesarios para o seu 

desenvolvemento integral. 

6. Avanzar cara unha comunidade multicultural, todos diferentes pero igual 

de importantes. 

7. Consensuar e interiorizar as normas de convivencia 

5.2. Actitudes que pretende favorecer este Plan: 
1. Intervención preventiva como medio para lograr un bo clima de convivencia 

2. Basear as relacións persoais no respecto, a comprensión, a solidariedade e 

a interiorización das normas de convivencia. 

3. Resolver os conflitos de xeito formativo, é dicir, desde un punto de vista 

positivo e construtivo, partindo dunha análise da realidade e construíndo 

outras formas de relación pacífica e dialogante. Potenciando sobre todo a 

capacidade crítica e reflexiva. 

4. Favorecer a participación de todos os sectores da Comunidade Educativa: 

familias, profesorado, alumnado fomentando sentimento de formar parte 

dela. 
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5. Ante os problemas de convivencia, proceder de forma coherente seguindo 

os protocolos, evitando contradicións que desorienten á Comunidade 

Educativa, alumnos/as sobre todo. 

6. Utilizar as medidas de castigo como último recurso, cando outro tipo de 

estratexias non dera  resultado. 

7. Desenvolver no alumnado a capacidade de resposta e decisións e garantir 

así a súa liberdade e autonomía persoal. Ao mesmo tempo tratarase de 

desenvolver hábitos de cooperación que fomenten a paz, a liberdade e a 

solidariedade. 

8. Favorecer o desenvolvemento integral da persoa/alumnos/as. 

9. Fomentar a nosa acción educativa nun clima equilibrado e acolledor. 

10. Acomodar as estratexias educativas ás necesidades do alumnado, poñendo 

especial interese nos alumnos/as con NEE. 

11. Asegurar ao alumnado unha adecuada orientacións escolar, persoal e 

profesional. 

12. Potenciar as relacións con organizacións, institucións coa fin de enriquecer 

o servizo educativo da nosa comunidade. 

13. Impulsar, entre todos os membros da Comunidade Escolar, a participación 

en actividades deportivo-lúdico-recreativas que podan xurdir. 

Estas actitudes que se pretenden favorecer gardan relación coa Lexislación 

arriba sinalada e co noso RRI (Regulamento de Réxime Interno). 



Plan de Convivencia Curso 2009/10 

CPI A Xunqueira de Fene 

17 

 

6. Normas xerais de convivencia 
 

1. Respecto á integridade física e moral e aos bens das persoas que conforman a 

Comunidade Educativa e de aquelas persoas e institucións que se relacionen 

co centro con ocasión da realización das actividades e servizos do mesmo. 

 

2. Tolerancia ante a diversidade e NON á discriminación. 

 

3. A corrección no trato social, en especial a través do emprego dunha linguaxe 

correcta e educada. 

 

4. Interese por desenvolver o propio traballo e función de forma responsable. 

 

5. Respecto polo traballo e función de tódolos membros da Comunidade 

Educativa. 

 

6. Cooperación nas actividades educativas e convivenciais. 

 

7. Boa fe e lealdade no desenvolvemento da vida escolar. 

 

8. Actitude positiva ante os avisos e correccións. 

 

9. Axeitado uso do edificio, mobiliario, instalacións e material de centro, 

atendendo ás normas de uso e funcionamento. 

 

10. Respecto en todo momento á dignidade da persoa, os dereitos da infancia, e o 

dereito á educación. 
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7. Accións previstas 
 

Dentro do contexto da nosa realidade escolar, nun marco que permita a 

regularización das relacións dos seus membros, favorecedor das mesmas, levaranse a 

cabo unha serie de accións que permitan a consecución dos obxectivos deste plan. 

 

Obxectivo I: 
Implicar a todos os membros da comunidade educativa no coidado do contorno 

Para que un neno/a poda entender a importancia de protexer a Natureza e do 

problema medioambiental derivado do noso consumo é necesario que o experimente 

nun entorno próximo.  

I.I. Clasificación de residuos 

RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUOS 
En aulas Envases e papel 
No patio Envases, residuos orgánicos 
No centro Aceites domésticos, pilas, tinta e tóner 

 

I.2. Coidado do contorno escolar 

Campaña de limpeza e colocación de colectores para a recollida selectiva de 

envases.  

Cada día e no tempo de recreo un curso encargarase de sacar os colectores 

de envases e a o final do recreo de Secundaria meteranse dentro. Ver ANEXO 6 

Obxectivo II: 
Manter relacións de colaboración con entidades do barrio 

Ademais das actividades extraescolares procúrase participar en todas aquelas 

actividades que os organismos públicos, entidades do barrio e voluntariado nos 

propoñen 

Obxectivo III: 
Tratar de que todos os membros da Comunidade se sintan seguros, acollidos, 

protexidos, considerados,… 

Organizar festas e actividades escolares que fomenten as boas relacións entre 

o alumnado e a Comunidade Educativa 

Participar en actividades lúdico-deportivas abertas a todo o alumnado, 

favorecendo a participación antes que a competitividade. 
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Obxectivo IV: 
Facilitar a integración do alumnado no grupo/clase e na nosa comunidade. 

Observacións sistemáticas por parte dos titores/profesorado da participación 

nos xogos e das relacións que se establecen no grupo-clase para desenvolver, se fora 

necesario, programas de intervención para os casos máis significativos. 

Obxectivo V: 
Dotar ao alumando das habilidades e competencias necesarios para o seu 

desenvolvemento integral. 

No Anexo 7 figura unha relación das normas de convivencia po ciclos onde se fai 

referencia ás habilidades sociais básicas e as de competencia social. 

Obxectivo VI: 
Avanzar cara unha comunidade multicultural, todos diferentes pero igual de 

importantes. 

Desenvolver actividades de habilidades sociais entre o alumnado. 

Obxectivo VII: 
Consensuar e interiorizar as normas de convivencia 

Consultar ANEXO 7 e 8 sobre a elaboración das normas de convivencia de aula. 

Ao longo do primeiro trimestre todas as aulas deberían ter consensuadas as 

normas de convivencia, que serán poucas pero significativas para o grupo. 

Serán claras, concisas e estarán formuladas en positivo (a prohibición non 

contribúe ao cumprimento). 

Escritas en primeira persoa do plural (p.e. “recolleremos” en lugar de 

“recollerase”). 

Comunicación entre os diferentes sectores da comunidade educativa: 

Centro-Profesor-Alumno/a 

O fomento da interacción docente-alumno/a: votación das normas de clase, 

recoñecemento das cousas ben feitas, recollida de datos e pre-avaliación, recollida de 

información do alumnado para a entrevista do titor/a coas familias, … 

Potenciar e dar relevancia ás actividades de convivencia: excursións, saídas, 

festas,… 

Dende o DO, accións de apoio a alumnos/as e /ou grupos, entrevista coas 

familias, apoio e aporte de material ao profesorado, etc. 

Implantación de partes de incidencia para o profesorado/alumnado, ficha ante 

incumprimentos para pequenos incidentes (a maioría no recreo). 
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Traballos en grupo ou individuais en concursos, etc. 

Proceso ante un conflito: profesor-titor/a-equipo directivo-consello escolar. 

Centro-Familia 

Axenda escolar como medio de comunicación familia-colexio. Este curso 

tratarase de implantar de forma sistemática en Primaria e Secundaria. 

Xuntanzas: reunións xeral, por cursos, titorías, … 

Participación en eventos: Magosto, Nadal, Día da Paz, Entroido, Galeguidade. 

Colaboración ANPA-Centro:  

Nas festas, saídas educativas, … 

Centro-contorno 

Relación con diferentes asociacións culturais e deportivas e Institucións. 
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10. Temporalización 
 

Trátase de concretar en feitos e parcelas de actuación avaliables os principios e obxectivos deste plan. Así son as que aparecen na seguinte 

táboa: 

Actividade Responsables Recursos Metodoloxía Temporalización 
1. Presentación e difusión 

do Plan de Convivencia 
Equipo Directivo, D. 
Orientación e Titores/as 

Material impreso, arquivo 
dixital con Plan e normas 
de Convivencia enviado 
por correo electrónico aos 
responsables 

Inclusión do Plan de 
Convivencia dentro do 
PAT. 
Colgar o Plan da web do 
centro (en canto estea 
habilitada). 
Difusión ás familias a 
través da ANPA. 
Difusión ao alumnado a 
través das Xuntas de 
Delegados 

Ata fin de curso 2009/10 

2. Desenvolvemento de 
plans específicos 
dentro do marco do 
PAT 

D. de Orientación e titores 
de E. Infantil, Primaria e 
Secundaria 

Programas específicos 
que xa figuran na 
programación do PAT. 

Charlas, debates, 
cuestionarios, aplicación 
de programas. 
Colaboracións de 
profesionais e 
especialistas alleos ao 
centro que imparten 
charlas e/ou talleres. 
(Ver a concreción no 
PAT). 

Ata fin de curso 2009/10 e 
con continuidade en 
cursos posteriores. 

3. Establecemento dun Todo o profesorado en Normas de convivencia Información, debate, No primeiro mes do curso 
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clima de aula axeitado xeral e o titor en particular. expostas no corcho da 
clase e consensuadas por 
todos. 

acordo sobre as normas 
de clase. 
 

procederase á elaboración 
das normas de clase. 
Seguimento durante todo 
o curso. 

4. Campaña de recollida 
selectiva de residuos 

Todo o profesorado, en 
xeral, e o titor/a en 
particular. 

Colectores de aceites, de 
envases, de papel e de 
orgánicos (composteiro). 

Metodoloxía participativa. Durante todo o curso 
2009/10 e con 
continuidade indefinida. 

5. Difusión de materiais 
específicos para o 
alumnado: estudo, 
convivencia, saúde, 
sexualidade, etc 

DO Tabuleiro de Orientación, 
folletos, etc. 

Acceso doado e directo á 
información. 

Durante o curso 2009/10 
en con continuidade. 

6. Mellorar a 
comunicación 
familia/centro a través 
das axendas escolares. 

Todo o profesorado, en 
xeral, e os titores/as en 
particular. 

Axenda escolar por 
alumno/a. 

O profesorado utilizará a 
axenda como forma de 
comunicación directa e 
rápida coa familia do 
alumno/a e viceversa. 
Unha vez lida, deberá 
asinarse. 

Implantarase este curso 
2009/10 e con 
continuidade nos cursos 
posteriores. 

7. Dinamizar as Xuntas 
de Delegados 

Director e Xefatura de 
Estudos 

Lugar de reunión: 
tratarase que sexa 
sempre no mesmo lugar, 
por exemplo a biblioteca. 
Elaborar un acta da 
reunión cos acordos 
tomados seguindo un 
modelo dado. 

Asembleas de alumnos/as 
cando menos unha vez ao 
trimestre. 

Durante o curso 2009/10 e 
os seguintes. 

8. Protocolos de 
actuación en caso de 
conflitos 

Equipo directivo, D.O. e 
todo o profesorado 

Nos anexos a este plan se 
amosan os criterios e 
actuacións a seguir en 

Análise sistemático de 
conflitos 

Durante o curso 2009/10 e 
os seguintes 
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casos de conflito. 
9. Creación dunha caixa 

de correo para 
suxerencias, 
comentarios, críticas, 
denuncias ou calquera 
outro tema relacionado 
co centro. 

Equipo directivo Impreso (pendente de 
elaboración) 

Metodoloxía participativa Implantar durante este 
curso coa intención de 
continuar os cursos 
posteriores. 

10. Posta en marcha da 
Aula de Convivencia 
para o alumnado de 
Secundaria 

Equipo directivo e D. de 
Orientación 

Material impreso coas 
normas de uso da aula de 
convivencia e rexistro de 
incidencias 

Elaboración das normas 
para a aula de 
convivencia. Programar 
tarefas de prevención e 
modificación de conducta. 

Durante o curso 2009/10 e 
seguintes 

11. Protocolo para mellorar 
a puntualidade do 
alumnado. 

Equipo dinamizador da 
Convivencia 

Material impreso Unificación de criterios 
para tratar casos de 
impuantualidade reiterada.

Durante o curso 2009/10 e 
seguintes 

12. Programa de 
desenvolvemento 
persoal 

D. de Orientación, 
Titores/as e Servizos 
Sociais do Concello de 
Fene  

Material impreso e 
audiovisual 

Activa e participativa 
favorecendo a reflexión 
individual e grupal. 

2º trimestre 

13.  Vídeo-foro para 
Primaria 
Cine-ensino para 
Secundaria 

 

D. de Orientación, 
Titores/as e Servizos 
Sociais do Concello de 
Fene 

Material impreso e 
audiovisual 

Activa e participativa 
favorecendo a reflexión 
individual e grupal. 

1º trimestre para Primaria 
Unha proxección por 
trimestre para Secundaria 
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8. Seguimento e avaliación do Plan 
 

O seguimento e avaliación do Plan levarase a cabo trimestralmente, 

elaborando un informe anual de avaliación da convivencia escolar. 

Para levar a cabo dita avaliación, tomarase como referente as accións 

previstas no Plan de Convivencia. 

Valorarase o grao de consecución seguindo esta lenda: 

1. Iniciado 2. En proceso 3. Rematado 
A valoración recollerase na impreso que vén a continuación, facéndose constar 

as datas nas que se efectuou o seguimento, observacións e recomendacións de 

mellora. 
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Grao de consecución 
Actividade Responsables Prazo 1 2 3 

Observacións 
(incluír data de 
consecución) 

1. Presentación e difusión 
do Plan de Convivencia 

Equipo Directivo, D. 
Orientación e Titores/as 

Ata fin de curso 2009/10     

2. Desenvolvemento de 
plans específicos 
dentro do marco do 
PAT 

D. de Orientación e titores 
de E. Infantil, Primaria e 
Secundaria 

Ata fin de curso 2009/10 e 
con continuidade en 
cursos posteriores. 

    

3. Establecemento dun 
clima de aula axeitado 

Todo o profesorado en 
xeral e o titor en particular.

No primeiro mes do curso 
procederase á elaboración 
das normas de clase. 
Seguimento durante todo 
o curso. 

    

4. Campaña de recollida 
selectiva de residuos 

Todo o profesorado, en 
xeral, e o titor/a en 
particular. 

Durante todo o curso 
2009/10 e con 
continuidade indefinida. 

    

5. Difusión de materiais 
específicos para o 
alumnado: estudo, 
convivencia, saúde, 
sexualidade, etc 

DO Durante o curso 2009/10 
en con continuidade. 

    

6. Mellorar a 
comunicación 
familia/centro a través 
das axendas escolares. 

Todo o profesorado, en 
xeral, e os titores/as en 
particular. 

Implantarase este curso 
2009/10 e con 
continuidade nos cursos 
posteriores. 

    

7. Dinamizar as Xuntas 
de Delegados 

Xefatura de Estudos e 
delegados/as tanto de 
Primaria como de 

Durante o curso 2009/10 e 
os seguintes. 
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Secundaria. 
8. Protocolos de 

actuación en caso de 
conflitos 

Equipo directivo, D.O. e 
todo o profesorado 

Durante o curso 2009/10 e 
os seguintes 

    

9. Creación dunha caixa 
de correo para 
suxerencias, 
comentarios, críticas, 
denuncias ou calquera 
outro tema relacionado 
co centro. 

Equipo directivo Implantar durante este 
curso coa intención de 
continuar os cursos 
posteriores. 

    

10. Posta en marcha da 
Aula de Convivencia 
para o alumnado de 
Secundaria 

Equipo directivo e D. de 
Orientación 

Durante o curso 2009/10 e 
seguintes 

    

11. Protocolo para mellorar 
a puntualidade do 
alumnado. 

Equipo dinamizador da 
Convivencia 

Durante o curso 2009/10 e 
seguintes 
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12. Anexos 
 

Protocolos, modelos de documentos e outras ferramentas para regular 

a convivencia no centro 

 

ANEXO 1. Protocolo de actuación ante un caso de acoso escolar 

ANEXO 2. Parte de incidencias 

ANEXO 3. Reflexión ante incumprimentos 

ANEXO 4. Rexistro de incidencias 

ANEXO 5. Guía de análise dunha conduta disruptiva 

ANEXO 6. Recollida selectiva de residuos 

ANEXO 7. Normas de convivencia de aula 

ANEXO 8. Protocolo para a elaboración de normas de convivencia 

ANEXO 9: Acta de asemblea e modelo de convocatoria 
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ANEXO 1: Protocolo de actuación en caso de acoso 
escolar 

 

1. Medidas de prevención e sensibilización 

1.1. Centro: 

• Concienciación sobre o tema 

• Información e sensibilización sobre o tema 

• Protocolo de actuación 

1.2. Aula: 

• Sociogramas e cuestionarios para a detección. 

• Sesións de traballo 

• Actividades cooperativas e lúdicas facilitadoras de integración de todo o 

alumnado. 

1.3. Familias: 

• Encontros profesorado/familia 

 

2. Proceso de detección e comunicación dunha situación de 
acoso 
• Potenciar canles que faciliten a comunicación 

• Comunicación da situación ao Equipo Directivo e ao profesorado 

• Comunicación á familia 

• Recollida de información 

• Análise da información recollida e valoración incial da situación 

• Elaboración dun informe escrito (Equipo directivo e D. Orientación) 

• Aplicación de medidas disciplinarias (RRI) 

 

3. Medidas urxentes diante dun caso de acoso 

• Vítima: apoio e protección /entrevista 

• Agresor/a: entrevista. Se hai varios agresores, farase entrevista 

individual. 

• Espectadores: entrevista 
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• Profesorado: aplicación de medidas coordinadas dende o Equipo 

directivo e o D. de Orientación segundo a situación (trato á vítima, ao 

agresor/a, co resto do alumnado). 

• Aula: informar e pedir apoio aos compañeiros/as 

• Familias: informar das actuacións 

4. Plan de intervención 

Vítima: traballar a asertividade e a autoestima 

Agresor/a: Traballar a empatía e técnicas de modificación de conduta 

Vítima e agresor/a: Medidas conxuntas con vítima e agresor/a 

Aula: axuda entre iguais e círculo de amigos 

Familia: apoio 
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ANEXO 2: Parte de incidencias 

INFORME DE INCIDENCIA 
(PROFESORADO) 

Profesor/a  
Data   
HORA 1 2 3 4 R 5 6 7 8 
 

Alumno/a  
(Apelidos e 
nome) 

 

Curso/Grupo  

 

Incidencia 
(Que, como, cando, con quen pasou?) 

 

 

 

 

 

 

 

Sinatura do profesor/a 

 

Medida tomada Sinatura do titor/a 
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ANEXO 3:  Reflexión ante incumprimentos 

 REFLEXIÓN ANTE INCUMPRIMENTOS 
(ALUMNADO) 

Profesor/
a  

Data   

 1 2 3 4 R 5 6 7 8 

 

Alumno/a  

(Apelidos e 

nome) 

 

Curso/Grupo  

 

1. Conta o que pasou 
 

 

2. Cal foi a causa do problema? 
 

 

3. Por que o fixen? 
 

 

4. Como me sinto agora? 
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5. Que consecuencias me trouxo ou pode traerme? 
 

 

 

6. Que podería ter feito para evitar esta situación? 
 

 

 

7. Que podo facer agora para resolver esta situación? 
 

Pedirlle disculpas 

Non esquecer as cousas boas que ten esa persoa 

Devolverllo novo 

Reparar o estropeado 

Outras: ………………………………………………………….. 

 

8. Síntome responsable do que pasou? 
 

 

 

9. Queres engadir algo máis? 
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ANEXO 4: Rexistro de incidencias 
 

Mes  Folla nº  
Alumno/a Incidencia Data Profesor/a 
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ANEXO 5: Guía de análise dunha conduta disruptiva 
1. TERMINOLOXÍA  
É importante para o profesorado coñecer e definir aqueles termos que máis 
aparecen ou empregamos á hora de previr, detetar e establecer protocolos de 
actuación nos principais conflitos e problemas de convivencia tanto no centro 
eductivo como na aula. 

1.1.  O NOSO CONCEPTO DE CONVIVENCIA. 
Entendemos que a convivir, a compartir vivencias xuntos, apréndese interactuando; 

fomentando as boas relacións interpersoais, o autocoñecemento e a autoestima; 

desde o diálogo, a escoita activa, a participación, o compromiso e a asunción de 

responsabilidades. Ademais, isto require dun traballo compartido, sistemático e 

permanente no tempo. 

 Finalidades da convivencia: 

• Preparar para a vida social adulta 

• Asumir e practicar os valores cívicos e democráticos (respecto polas demais 

persoas, respecto polo mobiliario e polos bens comúns, tolerancia crítica, 

solidarizade, dereitos humanos, medio natural, igualdade entre homes e 

mulleres...) 

• Mellorar o clima escolar (personalización e habitabilidade dos espazos, 

atmosfera ordenada, tranquila, relacións dentro das aulas, orde e tranquilidade, 

actitude de traballo, satisfacción...) 

• Atender á diversidade. 

1.2. - DISCIPLINA 
Entendemos tamén a disciplina como referencia ao respecto a normas democráticas 

de convivencia, elaboradas e asumidas como propias por todos os sectores 

implicados, sexa na aula, no centro ou en calquera organización social ou actividade. 

1.3. A DISRUPCIÓN 
Un punto no que coincidimos profesorado e alumnado é que a maior parte do tempo 

que pasamos dentro do centro é na aula. É aquí onde teñen lugar a meirande parte 

das transaccións interpersoais e tamén nela é onde se manifestan a maior parte dos 

problemas e conflitos na convivencia  escolar. 

1.3.1. CONCEPTO 
 Entendemos por disrupción, condutas  illadas e ao mesmo tempo moi 
persistentes que manifestan consistentemente algúns discentes na aula e que 
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poderían considerarse como un boicot permanente ao traballo do profesor e ao 
desenvolvemento  da actividade da aula. Estes comportamentos supoñen unha 

grande perda de tempo e esforzo tanto para o profesorado como para o alumnado. 

1.3.2. CASOS  
Serían condutas como:  

• Faltas de puntualidade 

• Murmurios 

• Risas 

• Comentarios malintencionados acerca do profesor/a ou dun compañeiro/a 

• Non traer o material 

• Non traer os deberes feitos  

• Pequenas pelexas 

• Non atender ás explicacións do profesor/a 

• Non copiar do encerado ( perder o tempo) 

• Saír ao corredor nos cambios de clase, sen permiso 

• Virarse cara atrás ou cara os lados na clase 

• Intentar chamar a atención alterando o desenvolvemento da clase: facerse o 

chistoso, provocar risas… 

• Absentismo escolar 

 

Consideramos que  a organización da aula e a súa xestión , entre outras variables, 

poden determinar  a frecuencia da aparición  de condutas antisociais,  o rendemento 

académico do alumnado e as relacións interpersoais entre iguais  e  adultos. 

 
1.3.3. ORGANIZACIÓN DA AULA 

 

Para previr os comportamentos disruptivos na aula deberiamos ter en conta a 

organización dentro dela: 

A distribución e ocupación dos espazos.( Como está sentado o alumnado, como están 

colocadas as mesas). Ex: alumnos/as que destacan diante e alumnos/as conflitivos/as 

detrás… 

A distribución e uso do tempo. Planificación do tempo que levan as actividades. 

Normalmente a maior parte do tempo fala o profesor e o alumno/a participa pouco.  
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Analizar a reacción inmediata do profesor ante a disrupción. 

• Reacción agresiva 

• Pasiva ( Por economía do esforzo e por impotencia). 

• Afrontar a disrupción con decisión e aplicar as normas acordadas có máximo 

rigor. 

• Trasladar o problema e a situación ao conxunto da clase e ao propio implicado 

ou implicados, buscando a rectificación  inmediata ou o consenso do grupo 

acerca dunha posible acción ou sanción. 

1.3.4. CONDUTAS DISRUPTIVAS E NORMAS DE ACTUACIÓN 
Deberiamos, a partir do inventario anterior, recoller unhas propostas de actuación e ter 

en conta tamén as implicacións en: organización, normas e acordos. 

CONDUTAS PROPOSTAS DE 
ACTUACIÓN 

IMPLICACIÓNS NA 
ORGANIZACIÓN, 
NORMAS,ACORDOS 

Non facer os deberes na 
casa 
 

-Uso da Axenda Escolar. 

(Implica planificación). 

-Comunicación ou 

notificación aos 

pais/nais/titores. (Podemos 

facer un modelo de carta ou 

notificar a través da 

axenda). 

-Control por parte dos 

pais/nais/titores. 

-Esixir as tarefas non 

realizadas o vindeiro día. 

Recoller o valor dos 

deberes ou tarefas nos 

criterios de avaliación 

(que conte como 

puntuación negativa, se é 

de forma reiterada e 

viceversa), tanto na 

programación de área 

como a nivel de centro. 

 

Non traer o material Amoestación oral.  

De persistir, notificación aos 

pais a través da axenda. 

Que conte como 

puntuación negativa, se é 

de forma reiterada e 

viceversa), tanto na 

programación de área 

como a nivel de centro. 

Falar cos Amoestar oralmente. Recoller no regulamento 
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compañeiros/as cando o 
profesor explica ou 
cando se traballa na 
clase. 
 

Sancionar se hai 

reincidencia. 

Notificación aos 

pais/nais/titores 

ou normativa como 

conduta perturbadora. 

Cambiar a organización 

da aula( sitio). 

Pequenas pelexas ou 
discusións. 

Chamar a atención de 

inmediato. 

Ao finalizar a clase, o 

profesor mediará para  

identificar o conflito  e 

intervir. 

Solicitude dos implicados 

dun mediador. 

Do incidente darase 

conta ao titor/a. 

Programa de mediación. 

Saír ao corredor nos 
cambios de clase, sen 
permiso. 

Precisamos a implicación 

de todo o profesorado: 

chamar a atención. 

 

O profesor de garda deberá 

estar máis pendente  

 

Normativa clara: Non se 

pode saír aos corredores 

nos cambios de clase. 

Se hai reiteracións , 

sancións. 

Mellorar a puntualidade 

do profesorado. 

Maior implicación do 

profesorado de garda. 

Intentar chamar á 
atención alterando o 
desenrolo da clase: 
facerse o chistoso, 
provocar risas… 

Amoestar oralmente. 

De persistir, notificación a 

través da axenda aos pais. 

Conduta reiterada, 

sancionar. 

Dar conta ao titor/a, se se 

considera necesario. 

Absentismo O titor/a notificará aos 

pais/nais as faltas. 

 De non existir xustificación, 

procederase a entrevistarse 

cós pais/nais. 

Notificación por escrito 
aos pais/nais por parte do 
titor. 
 De persistir, a xefatura 
de estudios  e 
departamento de 
orientación chamarán aos 
pais/nais nos casos de 
ausencias reiteradas sen 
xustificación. 
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Procederase ao informe 
de absentismo escolar. 

Falta de puntualidade Anotación na axenda 3 faltas de puntualidade 
consideraranse  falta 
leve. 

 

1.4. CONFLITO. 
Un conflito é unha discrepancia ou desacordo provocado por opinións, puntos de vista, 

posicións ou intereses encontrados incompatibles, podendo ser esta incompatibilidade 

real ou percibida ( Grasa, 1987; Jares, 1997, 2001, Morollón, 2001, Torrego 2000). Os 

conflitos aparecen cotidianamente na vida escolar. O conflito así definido, é algo 

inevitable, potencialmente positivo e necesario ( Gairín, 1994; Jares 1999). 

É inevitable porque, afortunadamente, non todo mundo ten a mesma opinión, o 

mesmo punto de vista, sobre un mesmo tema.  

É potencialmente positivo porque, se se aborda a través do diálogo, do respecto e 

da participación de todos os implicados, a relación  mellorará e a solución proposta 

será máis eficaz, no xeito de que foi elaborada  e aceptada voluntariamente por todos. 

É necesario porque así abordado, o conflito é enriquecedor e útil. 

1.5. VIOLENCIA. 
A violencia é o comportamento co que intencionadamente se causa un perxuicio 
ou un dano a unha persoa, colectivo ou institución. Polo tanto, débese distinguir o 

conflito, definido como discrepancia, do da violencia, que se trata dunha das formas, 

inadecuada, de abordar esa discrepancia. 

No ámbito educativo, a violencia pódese manifestar de moitas formas: violencia verbal 

(insultos, alcumes, ameazas, falar mal de alguén, sementar rumores, expresións de 

falta de respeto…), exclusión social (ignorar, rexeitar, non deixar participar), violencia 

física (pelexas, golpes, agresións con obxectos), actos disruptivos (levantarse 

constantemente da cadeira sen consentimento, tirar cousas pola aula durante a clase), 

roubos, estragos, esconder cousas… (Defensor del Pueblo- UNICEF, 2000, 2007, 

Fernández, 1999, 2001) 

1.6. MALTRATO ENTRE IGUAIS. 
O Maltrato entre iguais consiste en que un alumno, unha alumna ou un grupo deles 

ataca, amola, molesta, … a outro compañeiro ou compañeira unha e outra vez, de 
maneira reiterada, con intención consciente  de causarlle dano ou medo, 

aproveitándose do desequilibrio de forza entre eles e tratando de que as persoas que 

poden axudar á vítima non o saiban. Normalmente nestes casos de maltrato, a vítima 



Plan de Convivencia Curso 2009/10 

CPI A Xunqueira de Fene 

39 

 

non provoca a quen a agride, e non sabe nin pode defenderse porque se sente débil 

física e moralmente.  (Xunta de Galicia. Programa de sensibilización sobre o maltrato 

entre iguais).  

Para previr ou deter a violencia que ás veces se produce na escola é preciso: 

a) Adoptar un estilo non violento para expresar as tensións e resolver os conflitos 

que poidan xurdir. 

b) Desenvolver unha cultura da non violencia, rexeitando, explicitamente calquera 

comportamento que provoque intimidación ou a vitimización. 

c) Romper  a “conspiración do silencio” que se establece ao redor da violencia. 

1.7. NEGOCIACIÓN, MEDIACIÓN E CONSENSO EN GRUPO. 
Tanto a negociación, como a mediación e o consenso en grupo  pretenden obter 

solucións creativas e satisfactorias para todos os implicados  nun conflito. 

Negociación: Dúas partes en disputa atópanse cara a cara para buscar xuntos, sen 

axuda, unha solución satisfactoria para ambas. 

Mediación: Dúas partes en conflito reúnense para abordar un conflito coa axuda dun 

terceiro neutral –o (equipo) mediador- ao que acoden voluntariamente. O papel do 

mediador é o de guiar ás partes no proceso de busca dunha solución negociada. 

Consenso en grupo:  Un grupo de alumnos/as cun conflito que lles afecta reúnese 

para buscar xuntos unha solución satisfactoria para todos eles. Se o conflito afecta a 

toda unha clase, o ámbito máis adecuado para abordalo é á asemblea de aula. 
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 CADRO DE FALTAS E POSIBLES CORRECCIÓNS 
TIPO DE 
FALTAS CONDUTA CORRECCIÓN ¿QUÉN? 

a)Amoestación privada 
b)Comparecencia inmediata 

ante o Xefe de Estudios 

• Profesor/a 
• Titor/a 

c) Realización de traballos 
específicos en horario 
non lectivo 

d) Realización de tarefas de 
reparación de danos ou 
de mellora do centro 

• Titor /a 
• Xefe de Estudios 
• Director/a 

e) Suspensión do dereito a 
participar nas actividades 
complementarias e 
extraescolares 

f) Cambio de grupo por un 
prazo máximo dunha 
semana 

• Xefe de Estudios  
       Director/a 
 

 
 
 
 
 
Incumprimento das normas de 
convivencia recollidas no 
Regulamento de Réxime Interior 
(RRI) 
 
 

g) Suspensión do dereito de 
asistencia a determinadas 
clases por un prazo 
máximo de 3 días 

 

• Director /a 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Condutas 
contrarias 
as normas 

de 
convivencia 
do Centro 

 

 Se a conduta do alumno/a 
dificulta o normal 
desenvolvemento das 
actividades educativas de 
maneira persistente  e tras varias 
correccións 
 

h) Suspensión do dereito de 
asistencia ao centro por 
un prazo máximo de 3 
días  

• Director/a  
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Conducas 
gravemente 
perxudiciai

s para a 
convivencia 
do Centro 

- Actos de indisciplina, inxuria 
ou ofensas graves contra os 
membros da comunidade 
educativa 

- Reiteración, nun mesmo 
curso, de condutas contrarias 
as normas de convivencia 

- Agresión grave física ou moral 
ou discriminación grave 

- Suplantación da personalidade 
e falsificación ou subtracción 
de documentos 

- Danos graves en instalacións 
ou pertenzas 

- Perturbación grave no 
funcionamento do centro 

- Actuacións prexudiciais para a 
saúde e a integridade das 
persoas 

- Incumprimento das sancións 
impostas 

a) Realización de tarefas de 
reparación do dano 
causado ou de mellora do 
centro en horario non 
lectivo  

b) Suspensión do dereito a 
participar nas actividades 
complementarias e 
extraescolares 

c) Cambio de grupo  
d) Suspensión do dereito de 

asistencia a determinadas 
clases entre 5 días e 2 
semanas 

e) Suspensión do dereito de 
asistencia ao centro entre 
3 días e un mes 

f) Cambio de centro 

• Director/a   con 
instrución de 
expediente 
disciplinario 
dándoo a coñecer 
a resolución da 
sanción ao 
Consello e este  
velará porque se 
ateña á normativa 
vixente. O Consello 
Escolar, por 
instancia de 
pais/nais ou titores, 
poderá revisar a 
decisión adoptada 
e propoñer, de ser 
o caso, as medidas 
oportunas. 



42 Plan de Convivencia Curso 2009/10 

CPI A Xunqueira de Fene 

 

ANEXO 6: Recollida selectiva de residuos 

COIDAMOS DO CONTORNO 
OBXECTIVOS 

• Mellorar a limpeza do centro, en especial as zonas comúns e o patio. Facilitar un 

ambiente cómodo e grato de traballo e relación. 

• Fomentar o respecto da propiedade social que é o centro. 

• Promove-la participación activa da comunidade escolar na recollida selectiva de 

residuos do noso centro. 

• Fomentar a conciencia ambiental na comunidade educativa. 

• Promover entre o alumnado a importancia do centro como propiedade de todos/as. 

ACTIVIDADES E DESENVOLVEMENTO 
 

Para que un alumno/a poda entender cales deben ser as relacións co medio 

que nos rodea e a forma en que debemos preservar a Natureza do impacto da 

contaminación, traballeremos o contorno do noso centro. O problema medioambiental 

derivado do consumo é un problema que afecta a todo o planeta. Modificar esta 

actitude na nosa Comuniade é a intención desta recollida selectiva. A metodoloxía que 

se empregará será participativa. 

 

1. Recollida selectiva na aula 
En cada clase nomearase un encargado/a da limpeza da aula. O cargo deberá 

ser ocupado por tódos os alumnos e alumnas do grupo.  

Na última hora do día, uns minutos antes de que toque a serea, o profesor/a 

correspondente ou o titor/a xunto co encargado velarán por que a aula quede 

recollida. 

Todas as aulas de E. Infantil e Primaria contan con bandexas para almacenar 

papel que aínda pode ser útil, e unha papeleira para envases. Esta papeleira 

baleiraraa o encargado/a de limpeza cando estea chea, non contedores xerais 

do centro. 

 

2. Recollida selectiva nas zonas comúns: corredores, pistas e porche 
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Cada día a responsabilidade desta tarefa recaerá sobre unha aula. Estes 

grupos encargaranse de sacar a fóra os colectores para os plásticos. En 

Primaria os sacarán cinco minutos antes de que toque a serea para o recreo. 

Unha vez rematado o recreo de Secundaria, deberán colocalos no seu lugar. 

 

3. Avaliación 
Cada día o grupo encargado escribirá na grella correspondente o estado no 

que quedan as instalacións. 
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ACTIVIDADES PROPOSTAS PARA A AULA 
 

 A MERENDAR 
Podemos dedicar un momento dun día determinado para tomar a merenda do 

recreo na aula.  

Unha vez rematemos de merendar recolleranse as sobras e os residuos que se 

produciron. Analizaremos entre todos que tipo de residuos producimos cun acto tan 

contiá como comer e como podemos facer para reducilos. 

Tratarase de que os alumnos e alumnas respondan ás seguintes preguntas: 

• Pódese reciclar todo o lixo producido? Como? 

• Que outro uso lle podo dar? 

• Como podo reducir o volume de lixo xerado? 

 

 ATRAPA ESE VERTIDO 
Baleiraranse polo chan da clase diferentes residuos. En caixas con carteis que 

fan referencia á separación de residuos (amarelo, azul, verde, …), os alumnos e 

alumnas irán clasificando o atopado no chan na caixa correspondente. 

Unha vez realizada a limpeza da aula, veremos se cada produto atopase no 

contedor correspondente. 

A partir dese momento, o xogo converterase nunha realidade na aula. 

 

 GÚSTAME O MEU COLE, GÚSTAME O MEU BARRIO 
Comezarase dando un paseo polas instalacións do centro e polo contorno. 

Cada alumno e alumna levará unha caderno de notas onde recollerá todo o que non 

lle gusta. De volta na aula, valoraranse de forma colectiva as nota tomadas, tratando 

de entre todos de mellorar os hábitos. 
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ANEXO 7: Normas de convivencia de aula 

XUSTIFICACIÓN 

Todos somos responsables do cumprimento dunhas normas básicas para que o 

ambiente de traballo sexa favorable e enriquecedor. Teñen como finalidade educar 

para a prevención de conflitos e a resolución pacifica dos mesmos, que resultan da 

propia interacción dos membros da comunidade educativa. As diferenzas de 

personalidade, de gustos, de intereses... crean diverxencias, que ás veces son doadas 

de resolver, é cuestión de comunicarse, de falar, pero outras non son tan sinxelas para 

chegar a acordos rapidamente. 

As normas de convivencia contribúen o bo funcionamento das relacións sociais e o 

benestar común e son necesarias para desenvolverse en calque contexto da vida 

cotiá. 

Para introducilas no funcionamento do noso centro é preciso que estas sexan 

asumidas primeiro polos adultos ( profesores e pais ). Os alumnos necesitan saber 

que hai unhas normas que todos van asumir e cumprir e coñecer con claridade ata 

onde chega a súa liberdade. 

 

OBXECTIVOS 

- Propiciar a formación dos alumnos nunha actitude de respecto e 
colaboración. 

- Potenciar hábitos sociais e de traballo. 

- Elaborar as propias normas de aula e responsabilizar do seu cumprimento. 

- Favorecer o xuízo crítico do alumnado e buscar estratexias de actuación para 
evitar ou solucionar os conflitos. 

 

TODOS IGUAIS E TODOS DIFERENTES 
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NORMAS DE AULA POR CICLOS 
1. Normas de convivencia de E. Infantil 

• Saudar ao entrar e saír da clase: Dialogar. Vivenciar distintos tipos de saúdos. 

Aos reincidentes se lles mandará saír e saudar ao entrar. 

• Respectar o quenda de palabra: pedirlle que pense o que pode pasar se todos 

falamos á vez. Se o fai para chamar a atención se lle cambiará de sitio algúns 

minutos. 

• Compartir os materiais e xoguetes en cada actividade: Guiar ao alumno/a de 

cómo se ten que sentir o neno/a quen quedou sen o xoguete. 

• Coida-los materiais de aula: Dialogar e tratar de vivenciar unha situación na 

que a clase non se coide nin se ordene nunca, que pasaría? 

• Non pelexar na fila: Recordar como se debe entrar e saír na fila. Se son moitas 

as veces que un alumno/a non respecta as normas da fila, ese día vai de 

último. 

• Nos xogos espontáneos, deixamos xogar a todos: Cando durante o 

desenvolvemento dun xogo espontáneo algún alumno ou alumna exclúe a 

outro, tratar de razoar con eles cal é a causa de exclusión, deixar un tempo 

para que eles mesmos arranxen o problema e retomar o xogo de novo. 

• Pedir as cousas “por favor” e dar as “grazas”: Esta norma debería de repetirse 

por imitación do profesor/a. 

• Recoller e ordenar os materiais e xoguetes utilizados: Esperar a quenda e 

colaborar para que o momento de recollida de xogos ou outros materiais se 

faga con orde e sen pelexas. Cada un debe saber o que ten que facer. 

• Respectar o traballo dos compañeiros/as nas tarefas tanto individuais como 

colectivas. Se algún alumnos/a estraga a propósito un traballo feito por 

compañeiros/as deberá quedarse sen participar na seguinte actividade 

divertida ou ben ir á cadeira de pensar. 
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2. Normas de convivencia para o 1º ciclo de Primaria 

• Todos os alumnos e alumnas coñecen e usan as normas de cortesía: 

• Saúda sempre : ao chegar á aula, polos corredores, cando chega tarde, … 

• Pide as cousas por favor e da as grazas 

• Cede o paso aos compañeiros/as e aos adultos, … 

• Asistir á clase con puntualidade e regularmente. 

• Participar nas actividades de clase activamente, cada un na medida das súas 

posibilidades. 

• Tratar con respecto e cordialidade a tódalas persoas da comunidade educativa: 

profesores/as, compañeiros/as, persoal non docente, etc. 

• Utilizar correctamente todas as instalacións comúns do centro: pistas, 

ximnasio, cafetería, aula de informática, laboratorio, biblioteca. 

• Utiliza correctamente o material didáctico de que dispón o centro e os libros de 

texto, tendo sempre que é un  material que debe quedar no mellor dos usos 

para futuros alumnos/as. 

• Respectar o clima de traballo sobre todo nos cambios de clase e nos 

desprazamentos. Facer fincapé que nos corredores non se debe correr nin 

barullar. 

• Evitar xestos e palabras que podan ofender a outras persoas.  

• Aprendemos a compartir o material: tanto o de aula como o persoal. 

 

Actuacións en caso de conflito: 

• Dialogar co alumnos/a para que analice as consecuencias da súa actuación: 

Que fixen? Que podo facer para remedialo? Que tiña que facer? 

• Estar en estreito contacto cos pais/nais, tratando de mantelos informados do 

comportamento de seu fillo/a. 

• Repoñer o material estragado por mal uso 

• Se despois da reflexión, as condutas persisten saír ao recreo pero sen 

participar nos xogos. 
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3. Normas de convivencia para 2º ciclo de Primaria: 

• Coñecer e utilizar as normas de cortesía: saúda sempre, pide as cousas por 

favor e dá as grazas, cede o paso aos compañeiros/as e aos adultos… 

• Chegar con puntualidade ao centro e saúda ao entrar e ao saír da clase. 

• Atender na clase e seguir as orientacións dos profesores/as. 

• Tratar aos profesores/as e a outro persoal con respecto. 

• Tratar aos compañeiros/as e compañeiras con respecto, non insultando nin 

poñendo alcumes, evitando calquera tipo de agresión verbal. 

• Resolver os conflitos a través do diálogo e non pelexar con compañeiros nin 

compañeiras, evitando en todo momento a agresión física. 

• Empregar na clase un ton de voz suave e respectar a quenda de palabra. 

• Ser responsable do estudo e facer as tarefas de casa. 

• Coidar o material común do centro así como o material propio e o dos demais. 

• Cumprir as sancións e tarefas impostas. 

Actuacións en caso de conflito: 

• No caso de incumprimento, falar co alumno ou alumna, axudándolle a 

reflexionar sobre a súa actitude para que se dea conta das consecuencias do 

seu comportamento. 

• Se é reiterado o incumprimento, comunicarllo aos pais/nais, falar con eles, para 

tratar de solucionar a situación. 

• Quedarse no tempo de recreo a realizar unhas tarefas determinadas segundo a 

falta cometida. 

• Amañar ou repoñer o material estragado por mal uso. 

• No caso de que as medidas ordinarias non dean resultado, poñer en 

coñecemento do Observatorio de Convivencia Escolar. 

• Cando xurdan conflitos entre alumnos/as tratarase nun primeiro momento de 

darlles aos alumnos/as implicados un tempo para que reflexionen sobre o 

acontecemento producido, analicen o seu comportamento: Que fixen? Como 

puiden te-lo evitado? Que podo facer para que non se repita? (Ficha de 

incumprimentos). 
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4. Normas para 3º Ciclo de Primaria 

• Coñecer e utilizar as normas de cortesía: saúda sempre, pide as cousas por 

favor e dá as grazas, cede o paso aos compañeiros/as e aos adultos… 

• Chegar con puntualidade ao centro e saúda ao entrar e ao saír da clase. 

• Aprende a ceder a palabra aos demais como único medio para que nos 

podamos entender todos/as. 

• Amosar interese polos demais e polas súas opinións. Todos temos cousas 

boas que aportar. 

• Dialogar é cousa de todos: escoitamos, dialogamos con naturalidade, sen 

berrar, esperamos a que alguén remate de falar, miramos de fronte á persoa 

coa que falamos, … 

• Buscar sempre facer amigos/as respectando as súas calidades e as súas 

diferenzas. 

• Colaborar cos compañeiros/as. Ás veces xorden roces, pero deben resolverse 

sempre a través do diálogo (tratando de seguir a mesma reflexión que xa se 

indicou nos ciclos anteriores). 

• Facer un esforzo por perdoar e esquecer os roces e conflitos que xurdan con 

outros. 

• Aprender a pedir desculpas se o comportamento e a actitude son erróneas. 

• Aceptar aos compañeiros/as e a todos os que nos rodean tal e como son. 

Axudar ao compañeiro/a que nos necesite, que se sinta só/a. 

• Falar con todos  con bos modais e respectando todas as opinións. 

• Coidar o material común do centro así como o material propio e o dos demais. 

• Cumprir as sancións e tarefas impostas. 

Actuacións en caso de conflito 

• No caso de incumprimento, falar co alumno ou alumna, axudándolle a 

reflexionar sobre a súa actitude para que se dea conta das consecuencias do 

seu comportamento. 

• Se é reiterado o incumprimento, comunicarllo aos pais/nais, falar con eles, para 

tratar de solucionar a situación. 

• Quedarse no tempo de recreo a realizar unhas tarefas determinadas segundo a 

falta cometida. 
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• Amañar ou repoñer o material estragado por mal uso. 

• No caso de que as medidas ordinarias non dean resultado, poñer en 

coñecemento do Observatorio de Convivencia Escolar. 

• Cando xurdan conflitos entre alumnos/as tratarase nun primeiro momento de 

darlles aos alumnos/as implicados un tempo para que reflexionen sobre o 

acontecemento producido, analicen o seu comportamento: Que fixen? Como 

puiden te-lo evitado? Que podo facer para que non se repita? (Ficha de 

incumprimentos). 

4. Proposta de Normas de Convivencia  para Secundaria. 
 

Unha vez recollidas as normas de cada aula servirannos de guión para  

acordar as normas de convivencia xerais para Secundaria.  

 

1. Tratar aos profesores/as e aos compañeiros/as con respecto e nunca con 

insultos, ameazas ou  agresións físicas. 

2. Coñecer e utilizar as normas de cortesía: saudar sempre, pedir as cousas por 

favor , dar as grazas e aprender  a pedir desculpas se o comportamento e 

actitude son erróneas. 

3. Resolver os conflitos a través do diálogo e nunca de maneira violenta, facendo 

un esforzo por esquecer os roces e conflitos que xurdan con outros. 

4. Axudar  e colaborar con outros compañeiros/as, facilitando a súa integración.  

5. Respectar a quenda de palabra e as opinións dos demais. 

6. Coidar e respectar o material propio e dos demais. 

7. Chegar con puntualidade ao centro. En caso de chegar tarde, chamar á porta  

e pedir permiso para entrar. 

8. Respectar o clima de traballo dentro e fóra da aula  e na subida e baixada sen 

correr nen empurrar. 

9. Non facer uso do móbil nin reprodutores de música no centro educativo. 

10.  Facer uso das papeleiras e colectores de reciclaxe 

11.  Cumprir as sancións e tarefas impostas. 

12.  Obrigatoriedade  de participar nas actividades complementarias realizadas 

dentro do horario escolar. 

 



Plan de Convivencia Curso 2009/10 

CPI A Xunqueira de Fene 

51 

 

ANEXO 8. Decálogo das normas de aula. Procedemento para a 
súa elaboración. 

 

5.1. Xustificación 

Elaborar un conxunto de normas (decálogo) e as súas consecuencias se non se 

cumpren (sancións ou castigos) será unha tarefa que se lle poderá aos alumnos e 

alumnas de cada aula. Ditas normas elixiranse a través de votacións co fin de 

contribuír a mellorar o clima de convivencia da clase e a convivencia do grupo. 

Facer cumprir o decálogo debe ser o compromiso de todos, que se formalizará coa 

sinatura de dito Decálogo. 

Este procedemento pretende así mellorar as relacións interpersoais, á vez que se 

fomenta a participación do alumnado, que se sinte así axente activo da convivencia no 

Centro. 

5.2. Procedemento para a súa elaboración 

1ª SESIÓN 

Cada titor/a ou moderador/a deberá ter sempre en conta as normas de aula 

que rexen no centro, aínda que non deba en ningún momento explicitalas para non 

crear opinión no alumnado pero si servirán de axuda para reconduci-lo debate. 

Distribuídos os alumnos e alumnas en grupos de catro (procurando que o 

grupo sexa heteroxéneo, evitando aos “colegas”), nomearase un secretario que á súa 

vez actuará de portavoz. 

Cada grupo elaborará dúas listas de accións: unha con accións que enturban a 

convivencia cos compañeiros/as e na clase e outra con aquelas accións que eles 

consideren favorecedoras (con frases). Estas frases escribiranse en tarxetas, con letra 

clara e rotulador negro. 

O taboleiro dividirase en dúas partes: unha para as accións que melloran a 

convivencia e outra para as que a entorpecen. Cada portavoz presentará á clase a 

relación de frases elaboradas polo seu grupo.  
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Ao finalizar cada grupo recollerá as súas frases e as pegará en dúas cartolinas: 

vermello para as accións que enturban a convivencia e verde para as que a melloran. 

 

 

2ª SESIÓN: ELABORACIÓN DO DECÁLOGO 

Nesta sesión elaborarase o Decálogo das normas de convivencia da aula. Organizada 

a clase igual que na sesión anterior, cada grupo recollerá as súas cartolinas. O 

portavoz do grupo irá ditando a un compañeiro/a as frases elaboradas por eles, que as 

irá escribindo procurando non repetir aceptándose suxestións ás normas recollidas.  

Cada alumno/a votará as tres que lle parezan máis importantes. 

As 10 accións máis votadas pasarán a formar parte do Decálogo de Convivencia da 

aula. 

3ª SESIÓN 

Elaboraranse as consecuencias ou sancións no caso de incumprimento. Hai que 

procurar que as sancións sexan adecuadas á acción que se incumpre, ditas medidas 

deberán estar controladas polo titor/a ou a Xefatura de estudos. 

O método de traballo será igual que para o Decálogo.. En grupos de 4 proporanse as 

sancións para cada norma e logo votaranse segundo o mesmo método que na sesión 

anterior. 

Finalmente, o Decálogo escribirase nunha cartolina e será asinado por: 

Director, Titor/a, Delegado/a e Subdelegado/a. Unha copia será entregada a cada 

alumno/a. 
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ANEXO 9: Modelo de acta de reunión de asemblea 
ACTA DE REUNIÓN 

GRUPO  DATA  HORA:  

MODERADOR/A  

SECRETARIO/A  

Nº DE REUNIÓN  Nº DE 
ASISTENTES   

 

TEMAS TRATADOS E DECISIÓNS ADOPTADAS 
 

 

 

NOVOS TEMAS XURDIDOS TAREFAS PENDENTES 

  

 

En Fene a……….. de ……………………………….. de 200.. 

 

Sinaturas:                       O Moderador/a                               O secretario/a 


