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1. ANÁLISE DA SITUACIÓN, PARTINDO DUN DIAGNÓSTICO PREVIO DA 

SITUACIÓN DA CONVIVENCIA NO CENTRO. 

– Características do centro e do seu contorno que contextualizan a intervención 
educativa. 

 
Este  plan  de  convivencia  está  pensado  para  o CRA de Vilaboa Consuelo Gónzalez Martinez 

que está situado, como o seu nome indica, no concello de Vilaboa, Pontevedra.  

Consta de cinco escolas: Bértola, Figueirido, Paredes, Barciela (Santa Cristina de Cobres) e 

Pousada (San Adrián de Cobres). A disgregación das nosas escolas e a itinerancia do 

profesorado son duas características que marcan ao noso centro. 

A actividade económica  das familias deste concello repártese entre actividades do sector 

agrícola, pesqueira  e servizos, e familias en paro. Na escola de Paredes está escolarizado o 

alumnado de orixe magrebí que está censado no concello de Vilaboa. 

Características do profesorado e o alumnado: 

Conforman o noso claustro 13 mestras e mestres, 7 son titoras, 4 especialistas e 2 mestras de 

apoio.  

Nestes momentos temos un total de  83 alumnos e alumnas repartidos do seguinte xeito:  

ESCOLAS ALUMNADO DE 

3 ANOS 

ALUMNADO DE 

4 ANOS 

ALUMNADO DE 5 

ANOS 

TOTAL 

BARCIELA 8 8 10 26 

BÉRTOLA 5 3 4 12 

FIGUEIRIDO 4 9 2 15 

PAREDES 4 4 4 12 

POUSADA 5 6 7 18 

TOTAL 28 35 29 83 

 

Sinalar que o  centro  conta  cunha  orientadora  compartida co CEP Riomaior.  O horario da 

orientadora no noso centro é:  os luns e os mércores. Conta tamén cunha  mestra de educación 

católica compartida co CPI Toural. Profesorado que non pertence ao noso claustro. 

– Aspectos da xestión e organización do centro que inflúen na convivencia. 
 

A disgregación das nosas escolas e a itinerancia do profesorado son dúas características que 

marcan ao noso centro, así como a diversidade en cada unha das escolas que teñen contextos 

diferentes, entre outras razóns por estar situadas en distintas zonas do concello, un exemplo de 

estas diferencias é o contacto e relación  que teñen as familias de Cobres coa ría de Vigo; a 
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celebración específica e de gran valor antropolóxico do  Entroido de Cobres; a celebración dos 

Maios ou a diversidade cultural na escola de Paredes, por exemplo. Entendendo que cada unha 

das nosas escolas ten unha realidade propia procuramos que esa diversidade sexa respectada 

constituíndo unha riqueza e un valor como centro. 

 
–  Estado das relacións e da participación na vida do centro por parte do profesorado, 

do alumnado, das familias, do persoal de administración e servizos e de atención 
educativa complementaria así como doutras institucións e entidades do contorno. 

 
Entendemos que a escola é un espazo onde compartir vivencias e aprender a convivir. E se as 

nosas actuacións  respectan este principio lograremos unha convivencia na que se poida ter 

ideas e pensamentos diferentes , entendendo tal diversidade como un enriquecemento do 

grupo e de cada un dos membros que o compoñen. 

A familia é o primeiro contexto afectivo a partir do cal o neno ou nena desenrola a súa 

personalidade. Na entrada á escola amplíase o seu círculo de relacións e é un factor 

imprescindible a relación das familias coa mesma, tentando que esta sexa o máis fluída posible. 

Para afianzar a aprendizaxe das crianzas sería recomendable camiñar da man “ dende unha 

perspectiva pedagóxica” sendo as titoras as que teñen a obriga de establecer unha relación de 

confianza e proximidade coas familias. 

Unha das necesidades do CRA é continuar a colaborar cos servizos sociais e establecer unha 

relación fluída coa traballadora social, coa mediadora intercultural e coa educadora familiar do 

Concello de Vilaboa. 

A organización das estratexias que debemos adoptar para educar na convivencia democrática 

esixe a promoción dun espazo de consenso de toda a comunidade educativa: escola, familia, 

institucións locais e asociacións. 

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

 
Relación entre o alumnado:  

Ao  ser  un  centro  de  infantil, os  conflitos están asociados ao estadio evolutivo dos nenos e 

nenas: discusións  por  xoguetes, enfados  por  xogos, pequenas  disputas… ,este tipo de 

situacións son as que desencadean, entre outras , a posta en práctica de medidas de actuación 

deseñadas polas titoras. 

Podémonos atopar con algúns nenos e nenas que presentan unhas conductas  disruptivas; que 

nalgún caso puideran precisar medidas de actuación especialmente deseñadas para tales 

efectos por parte do DO e por parte do EOE. 

Relación entre as familias: 

Si  excepcionalmente se presentara algún  problema coas  familias procurarase  a súa solución 

do xeito máis positivo para ámbalas partes.  
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Relación entre o profesorado: 

O profesorado ten a súa disposición un documento para o rexistro de situacións de conflito que 
considere oportuno rexistrar, así mesmo existe un documento para anotar as faltas de 
puntualidade ou de asistencia  seguindo o protocolo de intervención do centro. 
 

–  Actuacións desenvolvidas no ámbito da convivencia e efectividade destas. 
 

No noso centro ata o momento non existen grandes conflitos que precisen do deseño de 

actuacións específicas, pero cómpre continuar a traballar nunha liña de diálogo e cercanía coas 

familias para o cal temos xa deseñadas actividades e actuacións que se realizan todos os anos 

como son : a xuntanza do equipo docente coas familias a principio de curso, xuntanzas 

trimestrais coas familias, titorías individualizadas, xuntanzas coa orientadora, festividades nas 

que poden colaborar as familias, actividades nas que as familias entran a participar activamente 

na escola, saídas pedagóxicas nas que se misturas os nenos e nenas de tódalas escolas, etc. 

Moitas  destas   normas quedan  reflectidas nos  documentos  oficiais  do  centro, nas normas 

de organización e funcionamento, recóllense normas xerais  do  centro  que  incumben a toda  a  

comunidade,  outras  que  son  de  cumprimento  polas  familias,  polos  nenos e nenas  ou  polo  

profesorado.  

 
– Propostas do Claustro. 

 
Neste momento non hai propostas. 
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2. OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DERIVADOS DA ANÁLISE PREVIA. 

 

• Implicar á comunidade educativa nos procesos de reflexión sobre a resolución de 

conflitos en nenos e nenas de 3 a 6 anos.  

• Xestionar as accións precisas e que afecten a todos os sectores da comunidade 

educativa do centro para educar na convivencia, no respecto, na tolerancia, na 

igualdade e na solidariedade. 

• Impulsar as relacións con entidades e institucións do contorno que contribúan a 

construción de comunidades educadoras. 

• Fomentar unha educación rica en valores dentro dos contidos curriculares que 

fomenten a convivencia máis alá do centro. 

• Mellorar as relacións afectivo-emocionais que se establezan. 

• Desenvolver medidas de prevención, tratamento, seguimento, xestión e resolución de 

situacións conflitivas que alteren a convivencia. 

• Facilitar a conciliación ou a mediación para a resolución pacífica de conflitos. 

• Elaborar a concreción anual do PLAN DE CONVIVENCIA. 

• Favorecer a escoita activa e a toma de decisións por consenso.  

• Unificar os  criterios  de  actuación do  profesorado  do  centro ante determinadas 

situacións. 

• Traballar  as  relacións persoais para  conseguir disminuir os  conflitos entre  o  

alumnado,  favorecendo  o  respecto, o traballo en equipo, a cooperación,etc 

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DE CENTRO 
 

• Dar a coñecer  distintas culturas incorporando os seus valores positivos e estimando os 

aspectos que nos enriquecen de cada unha delas. 

• Fomentar a participación do alumnado e das súas familias na vida do Centro (nas 

actividades complementarias e extraescolares, na ANPA, nos órganos de participación, 

traballos colectivos...). 

• Analizar e reflexionar coas crianzas cando xurda un conflito sobre as súas causas e as 

posibilidades de evitalo ou resolvelo.Valorando o conflito como fonte de aprendizaxe. 

• Posibilitar a integración social e educativa, potenciando actitudes de aceptación e 

respecto en todo o alumnado. 

• Facilitar a socialización a todo o alumnado. 
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• Aplicar o Plan de Acción Titorial. 

 

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DO ALUMNADO 

• Lograr o desenvolvemento harmónico, progresivo e completo, das súas capacidades e 

habilidades, facilitando a súa integración social. 

• Coñecer, participar e cumprir as normas da aula e da escola. 

• Respectar ás persoas, instalacións e materiais. 

• Valorar e participar activamente nas actividades que se propoñan na escola. 

• Estar aberto aos cambios e adecuarse á diversidade de intereses, aptitudes, necesidades 

e experiencias dos compañeiros e compañeiras. 

• Establecer relacións sociais positivas e de cooperación e colaboración, baseadas no ben 

de todos e todas. 

• Recoñecer a responsabilidade das propias accións, reflexionar e modificar as actitudes e 

comportamentos que xeneren conflito. 

• Iniciarse no uso de estratexias de resolución de conflitos. 

 

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DO PROFESORADO 

Interacción entre profesorado e alumnado 

• Xerar na clase un clima acolledor e cálido, facilitador das aprendizaxes a través do uso 

dun tono suave ( sen berros) evitando o violencia dos tonos altos. 

• Mostrarse flexibles para  facer ou non facer unha actividade programada, adaptándose  

ao grupo co que estamos a traballar. 

•  Programar contidos e planificar actividades fundamentados en obxectivos realistas e 

funcionais, evitando situacións de tensión no desenvolvemento das mesma, permitindo 

a flexibilidade que presisa cada neno ou nena, tendo en conta a diversidade presente na 

aula. 

• Establecer ritmos de traballo apropiados ás posibilidades de cadaquén, axustando as 

propostas escolares a súa capacidade de resposta e ao seu nivel de desenvolvemento e 

non a súa idade.  

• Valorar principalmente o proceso sobre o resultado. 

• Ter presente en todo momento a intelixencia emocional axudando ao alumnado a 

recoñecer as suas propias emocións. 
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• Facer autoevaluacións sobre a nosa propia intelixencia emocional para tentar 

desenvolver ao máximo a nosa empatía. 

• Dar ferramentas aos nenos e nenas para desenvolver as súas habilidades sociais. 

• Utilización do reforzo positivo. 

• Implicar aos nenos e nenas na creación das normas da clase.  

• Posibilitar espazos e tempos para falar e resolver os conflitos. 

• Evitar o uso de marcas discriminatorias entre o grupo, tanto verbais como físicas que 

diferencien as crianzas que realizaron algo ben ou mal- segundo o criterio das persoas 

adultas-poñer gomets, tampóns....etc 

Interacción entre o profesorado: 

• Formarse no desenrolo de habilidades sociais e educación emocional . 

• Establecer intercambios profesionais. 

• Proceder a través de técnicas de mediación no conflito entre mestres ou mestras, onde 

o diálogo sexa o máis importante. 

• Actuar de forma coordinada  no que a normas do centro se refire . 

Interacción profesor-familia: 

• Informar puntualmente ás familias da evolución da aprendizaxe e das actitudes das 

crianzas, así como daqueles feitos significativos ou de calquera cambio observado, 

ofrecéndolle colaboración e prestándolle asesoramento. 

• Informar, ao comezo do curso, das circunstancias persoais, familiares e sociais que 

afectan ás nenas e nenos e se consideren relevantes para o seu desenvolvemento no 

medio educativo, na xuntanza para cubrir a enquisa inicial. 

• Animar a participar ás familias na vida do centro. 

• Valorar as familias como parte fundamental no proceso de formación das crianzas. 

 

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DAS FAMILIAS 

• Fomentar canles de colaboración coa escola para que as familias e nenos e nenas 

coñezan a realidade social existente e se relacionen cos demais dende o respecto, a 

tolerancia e a solidariedade. 

• Establecer encontros que faciliten a interacción e o coñecemento entre os distintos 

membros das diferentes familias. 

• Informar das actividades programadas no Plan Xeral Anual que se van realizar durante o 

curso co alumnado e as que podan xurdir ao longo do curso escolar. 
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• Dar a coñecer a existencia dun Regulamento de Organización e Funcionamento e a 

necesidade do seu cumprimento. 

• Salientar a obriga e a necesidade de interesarse, colaborar e participar en todo o que 

afecta á educación do seu fillo ou filla. 

• Asistir ás xuntanzas trimestrais. 

• Asistir as xuntanzas individuais coa titora ou equipo de mestres se a situación así o 

require.  

• Procurar o benestar físico e psicoafectivo do neno ou nena. 

• Potenciar a  autonomía persoal de nenos e nenas. 

• Fomentar a capacidade de socialización do neno ou nena, facilitando a súa interacción 

en todos os ambientes. 

• Favorecer a participación activa do neno e nena na comunidade educativa. 

• Procurarlle o coñecemento e respecto do contorno. 

• Axudarlle a crear actitudes de respecto e tolerancia. 

• Supervisar o uso e a exposición aos medios de comunicación e tecnolóxicos: televisión, 

internet, etc. 

• Evitar a sobreprotección e a permisividade, así como as espectativas excesivas. 
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3. ACTUACIÓNS, MEDIDAS OU PROGRAMAS QUE SE VAN A DESENVOLVER PARA 

FAVORECER A CONVIVENCIA INCLUÍNDO MEDIDAS PREVENTIVAS E DE 

SENSIBILIZACIÓN E ACTUACIÓNS ORGANIZATIVAS, CURRICULARES E DE 

COORDINACIÓN, ENTRE OUTRAS.ACTUACIÓNS DESENVOLVIDAS NO ÁMBITO 

DA CONVIVENCIA E EFECTIVIDADE: 

 

Actuacións desenvolvidas no ámbito da convivencia e efectividade: 

Moitas  destas   normas quedan  reflectidas nos  documentos  oficiais  do  centro, nas normas 

de organización e funcionamento, recóllense normas xerais  do  centro  que  incumben a toda  a  

comunidade,  outras  que  son  de  cumprimento  polas  familias,  polos  nenos e nenas  ou  polo  

profesorado.  

 

3.1. ACTUACIÓNS PREVENTIVAS, REEDUCADORAS E CORRECTORAS 
 

Actuacións dirixadas á prevención de conductas contrarias ás normas de convivencia: 

No  que  se  refire aos conflitos  entre os  alumnos e as alumnas, tendo  en  conta  que é unha  

escola de educación infantil, é  importante ter en conta que  moitos  destes  conflitos son  

debidos  ao  estadio evolutivo no  que  se  atopan  os  nenos e nenas, así, ás veces serán  

pelexas  ou  perrenchas debidas  ao  seu  egocentrismo e a  outras  características  do  seu  

pensamento.  Isto  fai que as  enfoquemos dun  xeito  totalmente  distinto que con crianzas de 

máis idade; as  pautas de actuación serán  consecuentes,   xa  que moitos  destes  conflitos  

serán  superados  polos  nenos e nenas  a medida que  maduren. 

Actuacións organizativas, curriculares e de coordinación: 

É unha das nosas prioridades a formación do profesorado en resolución de conflitos; así coma 

en coeducación, educación de valores, convivencia, educación emocional, linguaxe inclusiva,  

de traballo cooperativo e diferenciación do traballo colaborativo de equipo, etc.  

Nos instrumentos de avaliación contemplaranse items sobre as necesidades para unha boa 

convivencia pero tamén posibles causas de conflito, implicacións na vida escolar e alternativas 

para mellorar a convivencia no noso centro. 
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O obxectivo, ademáis de a resolución autónoma dos conflitos, será atender á afectividade  e 

empatía dos alumnos e alumnas, favorecendo así a mellora e o enriquecemento persoal ,  

sempre  tendo  en  conta o  respecto. 

 

OBXECTIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS TEMPORALIZACIÓN 

Revisar o  Plan 

de Convivencia 

Anual. 

Xuntanza do 

Equipos de 

Convivencia e 

outras 

dinamizacións e 

equipos. 

  

Preparación da 

acollida nas 

escolas. 

 

Intercambio de 

información  do 

alumnado entre 

o profesorado. 

Equipo directivo. 

 

Coordinadoras dos 

equipos e 

dinamizadoras  

 

Titoras. 

 

Claustro. 

Preparación do 

Plan de Acollida. 

 

Plan de Acción 

Titorial. 

 

Entrevistas 

iniciais. 

1ª quincena do mes 

de setembro. 

Pola disposición 

da Comunidade 

educativa o  

Plan de 

Convivencia. 

Acollida ao 

alumnado. 

 

Elaboración das 

normas de 

convivencia do aula 

co novo grupo. 

 

Equipo directivo. 

 

Titoras. 

 

Profesorado. 

Plan de Acollida. 

 

Plan de Acción 

Titorial. 

 

Plan de Convivencia.

ROF 

2ª quincena do mes 

de setembro. 

Informar do  

Plan de 

Convivencia ás 

familias, así 

como da 

importancia  

da súa 

Xuntanza coas 

familias  

Xuntanza xeral. 

 

Boletín Informativo.

 

Titoras. 

 

Equipo directivo. 

Os anteriores. 

 

Boletín  

 Informativo. 

 

Mes de outubro. 

Ao longo do curso. 
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implicación  

para lograr  

unha boa 

convivencia no 

Centro. 

Sesións de titoría. 

Favorecer unha 

relación positiva 

e aberta das 

familias co 

Centro. 

Celebración de 

festas cíclicas. 

 

Festivais. 

 

Actividades que 

impliquen as 

familias:  

Visita de expertos, 

colaboración na 

horta escolar, facer 

de contacontos, etc.

Claustro. 

 

ANPA 

 

Familias. 

Celebracións e 

conmemoracións. 

 

Festivais. 

 

Concello. 

Ao longo do curso. 

Organizar 

xuntanzas 

sobre temas 

formativos e 

informativos. 

Xuntanzas. 

 

Titoras. 

 

 Trimestral (segundo 

recursos). 

Analizar a 

marcha da 

convivencia en 

cada 

grupo/clase. 

Asembleas de aula. Titora. Plan de 

Convivencia. 

 

ROF 

Ao longo do curso 

Potenciar a 

colaboración e 

interrelación 

entre o 

alumnado de 

diferentes 

escolas. 

Saídas culturais. 

 

Actividades 

conxuntas de 

Centro. 

 

Festivais. 

 

Titoras. 

 

Profesorado. 

 

EACE 

 

EDL 

Actividades do 

Centro. 

 

Outras ofertas 

culturais. 

Ao longo do curso. 
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Videoconferencias. 

Celebrar o “Día 

escolar da Paz 

e non 

violencia”. 

Actividades 

programadas polo 

Equipo de 

Actividades do 

Centro. 

EACE/EDL 

. 

Titoras. 

 

Profesorado. 

Os necesarios, en 

función da 

programación. 

Última semana de 

xaneiro. 

Aprendizaxe 

de estratexias 

de resolución 

de conflitos. 

Actividades que se 

determinen no 

PAT, no plan de 

convivencia e nas 

programacións. 

Titoras. PAT Ao longo do curso , 

impregnado toda a 

xornada escolar. 

Revisar o Plan 

de 

Convivencia, 

establecendo 

propostas de 

mellora. 

Sesións de 

avaliación 

trimestrais., se é 

preciso. 

 

Xuntanzas da 

Comisión de 

Convivencia e 

Consello Escolar. 

Xuntanzas de ciclo. 

Claustro. 

 

Observatorio de 

Convivencia. 

 

Consello Escolar. 

Plan de 

Convivencia. 

 

Informes de 

avaliación. 

Trimestral. 

 

Avaliación final. 

 

Ao longo do curso. 

 

Actuacións dirixadas a garantir a participación da comunidade educativa: 

• Destacar a participación dos membros do Consello Escolar como representantes     

lexítimos dos distintos sectores da Comunidade Educativa do Centro. 

• Propiciar a comunicación, coas familias dos alumnado co fin de facelos partícipes das 

necesidades e intereses do Centro de modo que cheguen a asimilar normas de 

organización establecidas nas escolas. 

• Implicación das familias dentro das escolas en actividades como contar contos, visitas a 

lugares de interese da zona, charlas sobre diferentes temas relacionados coas unidades 

didácticas a traballar, etc. 

• Establecer e manter relacións de diálogo, coordinación e participación coa ANPA. 

• Facilitar o bo uso das instalacións das distintas escolas para a realización de actividades 
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organizadas pola ANPA. 

• Favorecer a relación coas institucións: Concello, Xunta, Asociación de veciños, ANPA. 

• Establecer canles fluídas de comunicación cos demais centros educativos da zona 

especialmente cos nosos centros adscritos, é dicir, o CEP de Riomaior e o CPI Toural. 

• Levar a cabo actividades complementarias e extraescolares que se centren no 

coñecemento do contorno próximo. 

Relacións coas familias e a comunidade.  

A  Comunidade Educativa é o lugar idóneo para o desenvolvemento da pedagoxía da 

participación en liberdade, e sobre todo nun contorno rural como o noso, onde a comunicación 

docente-familias é diaria e permite unha relación fluída. Ademais por estar dentro dun medio 

destas características é esencial que os nenos e nenas coñezan ben o seu contorno  e potencien 

os recursos dos que dispoñen, o cal lle debemos facilitar desde o CRA en colaboración coas 

demais institucións da zona. 

 Para potenciar a participación de toda a comunidade no CRA de Vilaboa, atenderemos, 

entre outros, aos seguintes aspectos: 

• Propiciar a comunicación, coas familias do alumnado co fin de facelos partícipes das 

necesidades e intereses do Centro de modo que cheguen a asimilar normas de 

organización establecidas na escola. 

• Destacar a participación dos membros do Consello Escolar como representantes 

lexítimos dos distintos sectores da Comunidade Educativa do Centro. 

• Implicación das familias dentro das escolas en actividades como poden ser obradoiros, 

exposicións, acompañantes en saídas a contorna máis próxima, debates educativos, 

participación en festas de tradición e xornadas de xogos tradicionais, ou encontros 

interfamilias para lectura de artigos educativos e intercambio de opinións. 

• Establecer e manter relacións de diálogo, coordinación e participación coa ANPA. 

• Facilitar o bo uso das instalacións das distintas escolas para a realización de actividades 

organizadas pola ANPA. 

• Favorecer a relación coas institucións. Concello, Xunta, Asociación de veciños, ANPA. 

• Establecer canles fluídas de comunicación cos demais centros educativos da zona 

especialmente cos nosos centros adscritos, é dicir, o CEP Plurilingüe de Riomaior e o CPI 

Toural. 
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• Levar a cabo actividades complementarias e extraescolares que se centren no 

coñecemento do contorno próximo. 

En  canto ás  relacións  coas  familias as actuacións  a  levar  a  cabo  serían  sobre todo de 

prevención de conflitos: 

• Diálogo coas familias : Que  as  familias coñezan as  normas  do  centro e  as normas que  

lles incumben  directamente, para  que  así  non  se  produzan conflitos  causados  polo  

descoñecemento das  mesmas, para iso poderase expor nas corticeiras das escolas as 

normas de organización e funcionamento aprobadas. 

Relacións entre as mestras e mestres: 

No  que  se  refire  ás relacións  entre  o profesorado,  pensamos  que é  fundamental: A  

cooperación  entre nós,  favorecéndoa mediante  as seguintes  medidas: 

• Unificación  de criterios  de actuación  entre o  profesorado, seguindo os especialistas ou 

mestras de apoio as normas de cada aula, comprendendo que para as mestras e 

mestres sen titoría supón un esforzo de adaptación ás normas internas de cada unha 

das aulas do noso C.R.A, pero procurando ofrecer aos grupo de nenos e nenas de cada 

unha das aulas unhas normas de actuación o máis coherentes posible. 

• Intercambio de informacións ou materiais utilizados usando tódalas vías posibles: nas 

xuntanzas de equipo  docente, por telefono ou vía e-mail.  

• Diálogo directo da mestra-titora e os mestres e mestras cos que xurda o conflito para 

unificar criterios de actuación. 

• Chegar a un consenso e tratar de atopar un acordo satisfactorio entre todas as partes. 

• Realizar xuntanzas nas que se cheguen a establecer diferentes xeitos de canalizar os 

conflitos. 

Relacións entre o alumnado:  

No  que  se  refire aos conflitos  entre os  alumnos e as alumnas, tendo  en  conta  que é unha  

escola de educación infantil, é  importante suliñar que  moitos  destes  conflitos son  debidos  

ao  estadio evolutivo no  que  se  atopan  os  nenos e nenas, así, ás veces serán  pelexas  ou  

perrenchas debidas  ao  seu  egocentrismo e a  outras  características  do  seu  pensamento.   

O  obxectivo ,ademais da resolución autónoma dos conflitos será atender á afectividade  e 

empatía dos alumnos e alumnas, favorecendo así a mellora e o enriquecemento persoal. 
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Actuacións do profesorado cos nenos e nenas: 

O papel do profesorado na prevención de conflitos é fundamental para que nas nosas escolas 

haxa harmonía  e require que todo o profesorado sexa responsable das escolas. 

 As mestras e mestres deben actuar como modelo: actuar como persoas abertas e sensibles que 

se fagan entender polas crianzas, dispostas a dialogar no momento no que xurde o conflito, 

sabendo manter a calma nos momentos difíciles, falándolles con respecto e nun ton de voz 

axeitado, sen estigmatizar. 

Estratexias utilizadas co alumnado: 

• Desenvolver actividades de traballo cooperativo en equipo tendo en conta que non é o 

mesmo o traballo colaborativo que cooperativo. 

• Uso do reforzo positivo de xeito individual ou grupal . 

• Facilitar a comunicación mantendo un clima cálido e acolledor, evitando elevar o tono 

de voz nas situacións máis complicadas a favor do diálogo . 

• Realización de asembleas como rutina de aula non só nun momento determinado do día 

senón tamén cando a situación o demande, entendendo que é un momento de 

aproveitamento para o grupo. 

• Realizar o agrupamento en parellas con un alumno-titor. 

• Utilizalo xogo para correxir conductas inaxeitadas e como modelo. 

• Axudalos a negociar entre eles e chegar a acordos democráticamente. 

• Retirada do xogo para que lle axude a asumir as consecuencias dos seus feitos. 

• Utilizar a asemblea, para fomentar o desenrolo de hábitos sociais a través do diálogo, 

escoita, xogos, etc... 

• Actividades en grupo, nas que teñan que compartir material, organizar a aula, respectar 

o traballo dos demáis, etc. 

• Consensuar co alumnado as normas da aula e da escola. 

• Desenrolar a autoestima no traballo diario da aula, escollendo responsables cada día, 

premiando o seu esforzo, eloxiando as boas accións. 

i. Actividades do plan de acollida. 
 

Cada escola diseña un plan de acollida para o novo alumnado, que é exclusivo de cada curso 

escolar e depende do número de crianzas de nova incorporación e das observacións derivadas 



PLAN DE CONVIVENCIA PÁGINA 18 DE 70 CRA DE VILABOA CONSUELO GONZÁLEZ MARTÍNEZ

 

da entrevista inicial, co fin de facilitar esta transición. 

Actividades deseñadas para o alumnado no período de adaptación: 

• Xogos de presentación . 

• Presentación de espazos e usos, propiciando un espazo e un tempo para cada nena e 

neno que veña por primeira vez a escola. 

• Presentación de profesorado espacialista, de apoio e orientadora. 

• Titorización dos nenos e nenas que xa levan un ano ou máis na escola co de nova 

incorporación para tentar que se vinculen entre eles , favorecendo así a integración no 

grupo e aportándolle seguridade as crianzas que se incorporan e fomentando a 

responsabilidade e empatía no alumno ou alumna titor ou titora. 

• Dinámicas de cohesión de grupo. 

• Coñecer as rutinas e normas que forman parte da nosa escola. 

Actividades coas familias: 

Realizarase unha xuntanza no primeiro trimestre co equipo docente e posterioremente coas 

titoras co fin de darlles a coñecer as persoas que van incidir na educación dos seu fillos e fillas, e 

coñecer as normas de funcionamento da escola . 

Cohesión do grupo de familias ofertando espacios de xuntanza. 

 

ii. Actividades que incorporen aspectos que supoñan a incorporación de aspectos 
relacionados co autoconcepto, a autoestima e a educación afectivo - sexual. 

 

Para que o noso alumnado teña un autoconcepto positivo debemos abarcar a dimensión 

cognitiva ( esquemas polos que organiza a información de si mesmo), afectiva relacionada coa 

autoestima e condutual ( conductas dirixidas á autoafirmación e búsqueda do recoñecemento 

de si mesmo ou dos demáis). Lembremos que o autoconcepto é o recoñecemento que facemos 

das múltiples dimensións ( física, social, escolar,...) que se xenera a partires dun proceso de 

construcción dinámico na interacción coas demáis persoas e o medio. Isto implica o 

coñecemento das propias capacidades, recursos e limitacións. O autoconcepto é unha variable 

moi influinte na aprendizaxe debido a que a percepción que ten a persoa dela mesma incide na 

motivación e no seu esforzo. 

Por outra banda non debemos esquecer que a autoestima é a conciencia da valoración que realizamos 

de nos mesmos a partires da nosa propia valoración. Está integrada por tres compoñentes: cognitivo 

(percepción de si mesmo), afectivo (xuízo de valor) e condutual (decisión de actuar). 
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Actividades de tódalas escolas do C.R.A: 

• Asembleas. 

• Xogos cooperativos e non competitivos: potenciar os xogos populares. 

• Xogos de valoración positiva dos compañeiros e compañeiras. 

• Xogos psicomotrices para descubrir as partes do seu corpo e posibilidasdes de 

movemento: esquema corporal. 

• Celebración de aniversarios na escola. 

• Lectura de contos onde os protagonistas superar as suas dificultades.  

• Aprendizaxe de actitudes , valores e informacións respecto ao mundo que os rodea. 

• Tempo para o xogo simbólico libre. 

• Achegamento das familias ás escolas para participar en distintas actividades. 

• O fomento da singularidade. 

• O ofrecemento de pautas e modelos de referencia coherentes e consistentes. 

• Visibilizar e potenciar a figura da muller na historia e na sociedade. 

• Desbotar os clichés sexistas. 

• Promover actividades inclusivas para todo o grupo. 

 

Actividades especifícas das distintas escolas: Por sermos un centro nas que as nosas aulas están 

en distintas escolas con distintas realidades xurden actividades propias como son:  

• Carteis de autoconceptos. 

• Actividades de cohesión grupal: de equipos, de grupo-clase e do grupo- escola. 

• Xogos de potenciación da empatía. 

• Actividades de cohesión coa parella ou trío segundo a agrupación establecida. 

• Dar distintos cargos e responsabilidades aos membros do equipo, explicandolles a 

importancia da sua laboura. 

• Intervencións diarias e individualizadas para a potenciación de habilidades sociais en 

nenos ou nenas que o precisen. 

• Actividades deseñadas para o control de impulsos agresivos. 

• Actividades de autocoñecento: canto medimos para que podan ir vendo canto crecen, 

que número calzamos, cando cumplimos anos... 

• Xogos de autoestima e afirmación por parellas. 
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Actuacións:  

• Uso de reforzo positivo. 

Para garantir a potenciación da autoestima e o autoconcepto positivo é fundamental atender 

ao curriculum oculto, polo que debemos reforzar ao alumnado que mais o precise diante do 

grupo. O exemplo é a mellor maneira de integrar e reforzar a autoestima do noso alumnado. 

• Non poñer etiquetas e se os adultos teñen esa tendencia romper con esa tendencia, xa 

que os nenos e nenas de estas idades cumpren espectativas. Dado o caso, realizarase  

titorías coas familias para explicarlles a repercusión destas etiquetas nas crianzas. 

• Transmitirlles confianza nas suas capacidades, realizando actividades nas que sexan 

diferentes capacidades as necesarias para a realización efectiva delas. 

• Axudarlles a tomar as súas propias eleccións dandolles autonomía en determinadas 

actividades . 

• Espazos e tempos para expresar o seu “eu”. 

 

Por outra banda temos en conta a educación afectivo - sexual. 

No curso 2016-17 elaborouse o protocolo  de  identidade de xénero, anexo 1. 

 

Actividades deseñadas: 

• Actividades de identificación da sua identidade sexual, libre de elementos de xénero 

discriminatorios. 

• Actividades de coidado persoal e convivencia baseado na igualdade , respecto e 

responsabilidade. 

• Desenrolar a laboura educativa nun ambiente tolerante e de confianza, que facilite a 

participación de tódalas persoas. 

• Xogos que fomenten a igualdade. 

• Dramatizacións. 

• Xogo simbólico en tódolos recunchos, facendo que todas as crianzas pasen por todos. 

• Lectura de contos. 

• Abrazos musicais cooperativos e xogos similares de contacto físico afectivo. 

• Xogos psicomotrices que lles permitan manifestar o seu estado emocional. 

• Respectar e valorar os distintos tipos de familias: monoparientais, heterosexuais, 

homosexuais, etc. 
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iii. Actividades dirixidas á sensibilización da comunidade educativa na igualdade entre 
homes e mulleres para previr posibles situacións de violencia de xénero. 

 

• Uso por parte dos adultos dunha linguaxe que fomente a igualdade. 

• Ofrecer modelos diferentes nos que homes e mulleres desenvolvan tódolos roles. 

• Agrupación en parellas de neno-nena, para diversas actividades. 

• Agrupación grupal con compensación de nenos e nenas. 

• Lectura de contos que fomenten a igualdade. 

• Prestar especial atención a que todos xoguen a todos os xogos e con todos os xoguetes 

sen perxuizos derivados do seu xénero. 

• Xuntanzas coas familias para tratar  temas relacionados coa linguaxe inclusiva, roles, 

roupa axeitada ás actividades que se desenvolvan na escola para igualdade de 

oportunidades,  recomendacións varias, etc se se considera preciso. 

• Cartaces informativos nas corticeiras. 

 

Neste curso realizarase un OBRADOIRO de igualdade  a través do concello, chamada “IGUAL... 

cóntoche”  con catro sesións por escola durante o mes de novembro con bloque temáticos: 

corresponsabilidade, estereotipos, roles e coidado persoal. 

 

iv. Actividades dirixidas á sensibilización da comunidade educativa na non discriminación 
por razón de raza, sexo, procedencia e condición persoal ou social. 

 

Para  mellorar  as  relacións  tamén  consideramos  boas   as  seguintes  medidas que 

tentaremos  levar  a  cabo  no  transcurso  do   curso  escolar: 

Participación  na  vida  do  centro, co fin de incidir nas familias a nivel social : 

Seguir mantendo a presenza das familias en: 

• Festas  escolares: Magosto, Samaín, Nadal,  Entroido, día das Letras Galegas, Maios, …  

• Participación  en  actividades  escolares: lectura  de  contos, colaboración en obradoiros, 

colaboración en actividades deseñadas pola titoras ou especialistas, colaboración no 

coidado e nas actividades da horta ( nas escolas que teñen horta), saídas ao contorno 

máis próximo, etc. 

• Compartir  actividades  lúdicas con  mestras  e  nenos e nenas: saídas a contorna, 
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obradoiros de xogos tradicionais, etc. 

• Compartir información  relevante para o desenrolo do neno ou nena: nas titorías e nas 

xuntanzas que se realizan ao longo do curso escolar. 

• Uso dunha linguaxe inclusiva: anexo 2. 

 

v. Programa de adquisición de habilidades e competencias sociais para o alumnado, a 
xestión pacífica de conflitos, a dinámica de grupos, e o traballo cooperativo. 

 
Este programa está dentro do plan de acción titorial, destacar : 
 

• Titoría entre iguais. 
 
A titorización dun neno ou nena con maiores competencias con outro ou outra que se 
complemente para formar unha parella eduactiva e colaborar de xeito efectivo en distintas 
actividades. 
 

• Mediación escolar: 
 
A mediación é unha estratexia de intervención imparcial para a resolución de conflitos na 
que unha terceira persoa axuda as partes implicadas a alcanzar un acordo satisfactorio para 
ambas as dúas (D.8/2015- Art. 26) realizase entre iguais dun xeito informal, entre ás partes 
implicadas e un terceiro que se preste para axudar na resolución. 
 

vi. Aula de convivencia inclusiva. 
 
Non procede. 
 

3.2. ACTUACIÓNS PARA A PREVENCIÓN, DETECCIÓN E TRATAMENTO DAS 
SITUACIÓNS DE ACOSO ESCOLAR E CIBERACOSO, COAS SEGUINTES 
PREVISIÓNS: 

 
Actuacións dirixadas á prevención de conductas contrarias ás normas de convivencia: 

No  que  se  refire aos conflitos  entre os  alumnos e as alumnas, tendo  en  conta  que é unha  

escola de educación infantil, é  importante entender que  moitos  deles son  debidos  ao  

estadio evolutivo no  que  se  atopan  os  nenos e nenas, así, ás veces serán  pelexas  ou  

perrenchas debidas  ao  su  egocentrismo e a  outras  características  do  seu  pensamento 

egocentrico.  Isto  fai que as  enfoquemos dun  xeito  totalmente  diferente a se foran  nenos ou 

nenas de máis idade; as  pautas de actuación serán  consecuentes ,  xa  que,  moitos  destes  

conflitos  serán  superados  polos  nenos e nenas  a medida que  maduren. 

Actuacións mestra ou mestre-alumna ou alumno: 
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O papel do profesorado na prevención de conflitos é fundamental para que nas nosas escolas 

haxa harmonía  e require que todo o profesorado sexa responsable das escolas. 

• O profesorado debe actuar como modelo: actuando como persoas abertas, flexibles e 

sensibles, facéndose entender polos nenos e nenas, dispostos a dialogar no momento en 

que xurde o conflito, sabendo manter a calma nos momentos difíciles e falándolles sempre 

con repecto en un ton de voz axeitado e dandolles o tempo que precisen para resolver o 

conflito. 

• Desenvolver actividades de traballo cooperativo. 

• Uso do reforzo positivo de xeito individual ou grupal . 

• Facilitar as comunicacións mantendo un clima cálido e acolledor, evitando elevar o tono de 

voz nas situacións máis complicadas a favor do dialógo . 

• Realización de asembleas como rutina de aula non só nun momento determinado do día 

senón tamén cando a situación o demande, entendendo que é un momento de 

aproveitamento para o grupo. 

• Realizar o agrupamento en parellas con un alumno-titor. 

• Utilizalo xogo para correxir conductas inaxeitadas e como vía comparativa. 

• Axudalos a negociar entre eles e chegar a acordos democráticamente. 

• Apartalos do xogo onde se produce o conflito para axudarlle a asumir as consecuencias dos 

seus feitos. 

• Non recoller acusacións das crianzas , xa que nos pon en calidade de xuizas e xuizes e non 

lles permite resolver a situación entre o grupo de iguais. 

Axentes de todas estas actuacións: mestras e mestres 

A formación do profesorado en resolución de conflitos, así coma en coeducación, educación de 

valores, convivencia, educación emocional… tamén debe ser unha das nosas prioridades.  

Nos instrumentos de avaliación contempláranse items sobre as necesidades pero tamén 

posibles causas, implicacións na vida escolar e alternativas para mellorar a convivencia no noso 

centro.  
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Actuacións docentes-familia: 

En  canto ás  relacións  coas  familias as actuacións  a  levar  a  cabo  serían  sobre todo de 

prevención de conflitos: 

• Realización de titorías periódicamente e o contacto diario coas familias para compartir 

información relevante para o desenrolo do neno ou nena. 

• Cando sexa preciso, xuntanza da titora e orientadora coa familia. 

• Realización de xuntanzas trimestrais coas familias para tratar asuntos de interese xeral. 

• Colaboracións diversas coas escolas: visita como expertos, participación en obradoiros, 

participación como contacontos, saídas a contorna máis próxima, horta, etc.  

• Compartir actividades lúdicas con mestras e nenos e nenas : saídas a contorna, 

obradoiros de xogos tradicionais, etc 

• Seguir mantendo a presencia e participación activa das familias en: festas  escolares 

como o magosto,samaín, nadal,  entroido, día das letras galegas,maios, etc. 

• Analizar a actuación das familias cos seus fillos e fillas, para poder dar pautas educativas.  

• Realizar obradoiros e actividades colaborativas nas que colaboren as familias. 

• Ofrecer ás familias materiais informativos sobre diferentes temas educativos que 

favorezcan a convivencia. 

• Informar ás familias sobre as normas de regulamento de reximen  interno do centro. 

Actuacións entre docentes: 

• Diálogo directo da mestra-titora e os mestres/as cos que xurda o conflito para unificar 

criterios de actuación. 

• Chegar a un consenso e tratar de atopar un acordo satisfactorio entre todas as partes. 

• Realizar reunións nas que se cheguen a establecer diferentes xeitos de canalizar os 

conflitos. 

Actuacións organizativas, curriculares e de coordinación. 

A formación do profesorado en resolución de conflitos, así coma en coeducación, educación de 

valores, convivencia, educación emocional… tamén é unha das nosas prioridades.  



PLAN DE CONVIVENCIA PÁGINA 25 DE 70 CRA DE VILABOA CONSUELO GONZÁLEZ MARTÍNEZ

 

Nos instrumentos de avaliación contemplaranse ítems sobre as necesidades pero tamén 

posibles causas, implicacións na vida escolar e alternativas para mellorar a convivencia no noso 

centro. 

O obxectivo ,ademáis de a resolución autónoma dos conflitos,será atender á afectividade  e 

empatía dos alumnos e alumnas, favorecendo así a mellora e o enriquecemento personal ,  

sempre  tendo  en  conta o  respecto. 

i. Realización de campañas de sensibilización contra o acoso escolar, dirixidas a toda a 
comunidade educativa, que axuden a previlo e a preparar para detectalo e reaccionar e 
intervir fronte a este.  
 

Realizaremos campañas de sensibilización contra o acoso escolar dirixidas a comunidade 

educativa: utilizando os blogs non só para a comunidade senón tentando de chegar na 

concienciación ao maior número posible de persoas. 

 
ii. Establecemento de canles específicas que faciliten ás vítimas a exteriorización das 

situacións de acoso escolar. 
 

Pola idade do noso alumnado a nosa mellor ferramenta é a observación e potenciar un 

ambiente cálido e de confianza cos nenos e nenas. 

Moitas  destas   normas quedan  reflectidas nos  documentos  oficiais  do  centro, nas normas 

de organización e funcionamento, recóllense normas xerais  do  centro  que  incumben a toda  a  

comunidade,  outras  que  son  de  cumprimento  polas  familias,  polos  nenos e nenas  ou  polo  

profesorado. 

Así  destacaremos  como  medidas preventivas: 

• Seleccionar as  normas  importantes para o alumnado en cada aula, aquelas que lles 

fagan sentir que co seu uso mellore sensiblemente a convivencia e os fagan sentir máis 

contentos consigo mesmos e cos demáis.  

• Actuar dende  o  respecto e  a  xenerosidade cós  demáis na  aula e noutras actividades 

como festas ou saídas. 

• Interrelacionar estes  valores con  tódalas  áreas  do  currículo,  así   é importante falar   

transversalmente. Fomentaremos a Educación e  cultura  para  a  paz. 
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iii. Determinación das medidas que deben adoptarse en caso de detección dunha situación 
de acoso escolar para pórlle fin, sen prexuízo das correccións disciplinarias que 
correspondan. 

 
Tentaremos que a cultura do noso centro sexa de mediación como instrumento principal na 

resolución de conflitos interpersonais e concretarase nas actuacións que hai que realizar tendo 

en conta a fase evolutiva na que se atopa cada neno ou nena.  

A prevención comeza cunha organización flexible, uso de metodoloxía cooperativa, 

participativa e activa por parte de toda a comunidade educativa. 

Seguiremos os seguintes principios: 

• Principio de colaboración: entre as partes implicadas. 

• Principio de reconciliación: as solucións incluirán medidas que melloren as relacións. 

• Principio de reconstrucción: as solucións repararán  ( dentro do pisible ) o dano causado. 

• Principio prevención: Medidas organizativas que  minimicen a aparición de conflitos. 

• Principio de participación: Na búsqueda de solucións se tentará que participen todas as 

partes. 

• Principio de respeto dos dereitos de todos os membros da comunidade educativa. 

Tendo  en  conta  as  necesidades  do  noso centro  e  os  obxectivos que  se  queren  cumprir,  

as  medidas  que  se  deberían  levar  a  cabo  consideramos  que  serían  as  seguintes: 

Fase preventiva: 

Para a prevención de conflitos sería aconsellable: 

• Consensuar as normas entre todas as nenas e nenos de cada escola, para poder sentirse 

feliz e a gosto cos demais. 

• Respectar ao grupo de iguais en todas as situacións de aprendizaxe: aula, saídas, 

celebracións, ... 

• Valorar a xenerosidade entre as persoas. 

• Contemplar dende a transversalidade a convivencia. 

• Valorar positivamente a educación e cultura para a paz. 
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Fase de confrontación: 

Se  estas  medidas  anteriores non  tiveran  resultado e se  produciran  de  novo  os  conflitos,  

habería que  buscar  unha  medida  adecuada para  cada  situación,  así,  cada  conflito deberá  

ser  analizado  pola  titora e  pola Comisión de  Convivencia e, se é o caso, posto  en  

coñecemento  da  orientadora, para  tratar de  buscar  unha  medida   que  se  adecúe ao  

problema  e  facilite a  súa  resolución. 

Unha  vez  xa  se  deron  os  problemas,  haberá  que  buscar  medidas  para  evitar  que  se  

volvan  a  repetir.  Polo  que,  as  titoras,  o  Observatorio  da  convivencia e  a  orientadora  do  

centro buscarán  solucións  para  o  caso  concreto. Estas  medidas  levaranse a  cabo  só  cós  

nenos e nenas implicados  no   conflito e  poderían  pasar  por: 

• Diálogo  entre  as persoas que tiveron o  conflito. 

• Aclaración  de  cal  foi  a causa e  búsqueda  de posibles  solucións por  parte  das  

persoas implicadas. 

Se non se resolve a situación: 

• Comunicación  a un  membro  do  observatorio por parte da  titora, se fose preciso, para 

buscar novas canles de comunicación e resolución do conflito. 

• Se  estas  medidas  anteriores non  tiveran  resultado e se  produciran  de  novo  os  

conflitos,  habería que  buscar  unha  medida  adecuada para  cada  situación,  así,  cada  

conflito deberá  ser  analizado  pola  titora e  polo  observatorio  de  convivencia e ,se é 

o caso, posto  en  coñecemento  da  orientadora, para  tratar de  buscar  unha  medida   

que  se  adecue ao  problema  e  facilite a  súa  resolución. 

En caso dun conflito máis grave de dificil resolución atenderemos a normativa interna: 

• Regulamento de réxime interno 

Cando se produza un incuprimento continuado das normas que a xuízo do claustro debe dar 

lugar a algún tipo de acción interna, procederase da seguinte forma: 

• Envío á familia do alumno dunha notificación escrita do feito que preocupa, da que o 

profesor/a gardará copia. 

• A Directora ou xefa de estudos, se procede, entrevistarase coa familia do alumno/a na 

que se é preciso estará o profesor/a afectado. 

De producirse un novo conflito elevarase o caso ó Consello escolar, para a adopción das 

medidas correspondentes que den solución a dito problema. 
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Condutas contrarias a convivencia: 

• Agresións físicas a persoas ou cousas. 

• Agresións verbais: insultos, malas contestacións... 

• Agresións sociais: descalificacións públicas, illamento, exclusións. 

• Agresións indirectas: cando se induce a un terceiro. 

En caso dun conflito máis grave de difícil resolución atenderemos a normativa interna: 

- Normas de Organización, Funcionamento e Convivencia. 

- Cando se produza un incumprimento continuado das normas que a xuízo do claustro debe dar 

lugar a algún tipo de acción interna, procederase da seguinte forma: 

Envío á familia do neno ou nena dunha notificación escrita do feito , da que o docente  gardará 

copia. 

A Directora, se procede, entrevistarase coa familia do alumnado na que se é preciso estará o 

mestra ou mestre afectado. 

De producirse un novo conflito elevarase o caso ó Consello escolar, para a adopción das medidas 

correspondentes que dean solución a dito problema. 
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3.3. PROTOCOLO DE ABSENTISMO. 
 
O Plan de absentismo forma parte das NOFC e está elaborado en consenso cos distintos centros do 
Concello de Vilaboa co fin de establecer un procedemento común. 

 
IINNTTEERRVVEENNCCIIOONNSS  EE  RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADDEESS    

 

    CCeennttrroo  eedduuccaattiivvoo::  
  

     Participará no establecemento dun procedemento común para todos os centros 

educativos do Concello, co obxecto de rexistrar e actuar de forma pautada na detección e 

seguimento dos casos de absentismo escolar. 

 

Dirección: 
 

Informará ao comezo do curso do contido do Programa de Prevención e Control do 
Absentismo Escolar e da falta de puntualidade ao: 

1. Consello Escolar e Comisión de Convivencia. 
2. Claustro de Profesores 
3. Nais/Pais/Titores legais 
4. Persoal de Administración e Servizos. 

 

Xefatura de Estudos: 
 

• Explicará o funcionamento do Programa ao profesorado na primeira reunión celebrada 
no comezo de curso, fixando o oportuno calendario de reunións para o seu seguimento.  

• Coordinará todas as actuacións que se leven a cabo no control de faltas, tipos de 
absentismo así como nos expedientes abertos no caso do alumnado absentista. Tamén 
coordinará as actuacións co alumnado entre os implicados no centro, así como con 
outras institucións 

• Convocará as xuntanzas necesarias para acordar as intervencións oportunas. 

• Seguirá o curso do expediente do alumnado absentista e dará información cando sexa 
derivado a outras instancias/servizos. 

 

Profesorado titor: 
 

• Traballará co alumnado sobre o dereito á educación e o deber da asistencia a clase. 

• Informará ás familias sobre o Programa de Prevención e Control do Absentismo Escolar 
e da falta de Puntualidade. 

•  

• Reflectirá cada día as faltas asistencia e/ou de puntualidade no correspondente rexistro 
de control.  

• Rexistrará as condutas de absentismo pasivo. 

• Realizará as oportunas indagacións sobre os motivos das ausencias a clase do alumnado. 
Así, entre as primeiras actuacións estarán as de: recollida de xustificantes, entrevistas co 
alumnado para coñecer o motivo da impuntualidade ou falta, contactos telefónicos coa 
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familia se cumprise, remisión de mensaxe,... e aqueloutras medidas personalizadas que 
estime máis oportunas. 

• Informará puntualmente á Xefatura de Estudos da relación de alumnado que faltou a 
clase nas datas que se establezan ao comezo do curso. 

• Establecerá os oportunos contactos protocolarizados coas familias. 

• Comunicará á Xefatura de Estudos a situación do alumnado absentista. 

• Iniciará o protocolo de absentismo cando cumpra e rexistrará as actuacións no 
expediente correspondente. 

• Fará o seguimento das intervencións ao alumnado absentista. 
  

Profesorado non titor 

• Reflectirá cada día as faltas de asistencia e/ou puntualidade no correspondente rexistro 
de control. 

• Rexistrará as condutas de absentismo pasivo. 

• Realizará as indagacións iniciais sobre os motivos desas faltas do alumnado na súa área. 

• Informará puntualmente á titoría os datos  do alumnado absentista. 

• Colaborará coa titoría e Xefatura de Estudos nos pasos seguintes a realizar nas 
intervencións que cumpran. 
 

Xefatura do Departamento de Orientación: 
 

• Colaborará no deseño de medidas de prevención do absentismo escolar e prestará, 
sobre todo, axuda coa adopción de medidas de reforzo e apoio educativo. 

• Actuará na temática de absentismo sempre que o titor e/ou a xefatura de estudos 
reclamen a súa intervención. 

• Esta intervención pode centrarse en entrevistas co alumno/a absentista, entrevistas coa 
familia, colaboración no deseño e posta en práctica do plan de intervención co alumno, 
colaboración con outras institucións. 

• A súa actuación estará en coordinación co titor e /ou a xefatura de estudos 
 

Consello Escolar e Comisión de Convivencia: 
 

• Velará pola implementación e cumprimento do Programa de Absentismo no centro. 

• Valorará os datos globais de absentismo no centro. 

• Elaborará propostas de mellora. 

  

SSeerrvviizzoo  TTééccnniiccoo  ddee  IInnssppeecccciióónn  ddee  EEdduuccaacciióónn::  
 

     As actuacións, procedementos e derivacións, de ser o caso, da inspección educativa 

respecto ao absentismo nos centros educativos pódense subscribir nas seguintes 

intervencións: 

• De supervisión e control. 

• De asesoramento, información e orientación. 

• De coordinación. 

• De Presidencia da Comisión Técnica de Absentismo (CTA), cando cumpra. 
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Actuacións nos centros escolares: 
 

           Entre as actuación da inspección no que atinxe ao absentismo escolar nos centros 

educativos estarían as seguintes: 

 

• Estar informada mensualmente das faltas do alumnado cando superen a porcentaxe 
establecida polo ordenamento xurídico. 

• Supervisar e controlar a observancia dos deberes e cumprimento das obrigas. 

• Asesorar, informar e orientar ás familias cando así o demanden. 

• Actuar de oficio cando cumpra, principalmente nos casos que pola súa gravidade así o 
demanden. 

• Colaborar cos equipos directivos, profesorado-titor e departamentos de orientación, 
posibilitando a intervención do equipo de orientación específico (EOE) cando se estime 
necesario. 

• Realización de informes a instancias administrativas superiores cando cumpra. 

• Supervisar, asesorar e orientar sobre os documentos programáticos dos centros: 
Proxecto Educativo, Plan de Convivencia, Memoria Anual, Normas de Organización e 
Funcionamento, Programa de Absentismo (procedemento, implementación e avaliación 
en todas as súas fases). 

 

 

Actuacións con outros servizos implicados: 
 

• Comunicación e colaboración cos servizos sociais, policiais, … do Concello de Vilaboa. 

• De colaboración coa Policía Autonómica, Corpo Nacional de Policía, Garda Civil, Servizo 
Provincial de Menores, Fiscalía de Menores, ... 

 

Con outras administracións: 
 

 

• Esgotadas todas as vías de actuación, elevar informe á Xefatura Territorial de Educación 
para a tramitación se procede a: 

o Fiscalía de Menores (Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e 
Xustiza). 

o Servizo de Menores  (Consellería de Traballo e Benestar). 
 

SSeerrvviizzooss  SSoocciiaaiiss  ddoo  CCoonncceelllloo  ddee  VViillaabbooaa::  
 

 Se a Comisión Técnica de Absentismo Escolar deduce que a orixe do absentismo é por 

factores socio-familiares, derivarase INFORME aos Servizos Sociais para o seu estudo e 

valoración, que recollerá a seguinte información:  

• Situación actualizada da/do menor e da familia. 

• Especificación dos indicadores que poden confirmar que a situación de absentismo ten 
unha orixe familiar. 

• Identificación do tipo de absentismo. 

• Actuacións realizadas polo centro educativo e resultados obtidos. 

• Proposta de intervención ou informe de derivación 
 

Estudo e valoración da situación da/do menor e da súa familia, por parte dos Servizos 

Sociais. 
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1. Unha vez recibido o informe de derivación do centro educativo,  o persoal técnico dos Servizos 
Sociais fará unha primeira valoración e coordinará ás persoas necesarias para a realización dun 
proxecto de intervención. 
 

2. A Policía Local ou persoal do Concello con esta competencia,  será a notificadora das citacións 
para manter o contacto coa familia. 

 

Valorada a situación, o profesional responsable do programa de absentismo dos Servizos Sociais 
remitirá por escrito á Comisión Técnica de Absentismo e ao centro educativo un informe de 
valoración da situación da unidade familiar e a proposta de intervención.  
 

Unha vez valorada a situación de absentismo e os indicadores que inciden nela chegarase a un 
consenso coa familia para a posta en marcha dun proxecto individualizado e dar solución á 
devandita problemática.  Incluíndo a familia como usuaria dó programa de Educación  familiar do 
Concello de Vilaboa 
 

Traballarase aproveitando todos os recursos do Concello de Vilaboa que poidan incidir na 
consecución dos obxectivos previstos na intervención. O proxecto de intervención centrarase nos 
seguintes puntos: 
 

a) Traballo cos membros da unidade familiar co obxecto de proporcionarlles pautas para unha 
adecuada organización familiar. 
 

b) Apoio no manexo de resolución de conflitos coas e cos menores, fomentando habilidades 
comunicativas e de relación social. 
 

c) Establecemento de normas e límites claros consensuados con e entre a familia. 
 

d) Intervención sobre aspectos referidos á relación que manteñen as nais e os pais respecto da ou 
do menor. 
 

e) Soporte á unidade familiar, cando a/o menor estea asumindo a realización de tarefas 
domésticas ou o coidado doutras persoas da familia, a través dunha serie de medidas, que 
dependerán das circunstancias familiares. 
 

f)  Abordaxe da problemática familiar referida á situación en crise, relacións conflitivas, falta de 
control ou autoridade, desatención etc., a través de intervencións a realizar por profesionais que 
conformen os equipos. 
 

g) Tramitación de prestacións económicas, cando os ingresos da unidade familiar sexan tan 
precarios que non permitan: 
 

o Cubrir con suficiencia as necesidades básicas da ou do menor. 
 

o Asistir con regularidade ao centro. 
 

o Garantir as condicións de habitabilidade e/ou salubridade da vivenda mínimas para o 
desenvolvemento da ou do menor. 
 

o No caso de que a familia sexa perceptora de prestacións económicas (RISGA, Integración da ou 
do menor, …), poderanse condicionar ditas axudas á asistencia das e dos menores á escola 
chegando a ser suspendidas no caso de non acadar os obxectivos propostos no proxecto. 
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h) Facilitar o acceso a entidades que traballen aspectos laborais, tanto para a busca de emprego 
como para a mellora de condicións de traballo, formación e inserción laboral. 
 

i) Mediación entre a familia e a escola para acadar un achegamento mutuo. 
 

j) Derivación e supervisión da familia en caso de que a nena ou o neno deba acudir a recursos 
especializados de apoio (saúde mental, revisións médicas,…), así como a coordinación necesaria 
para garantir a asistencia da/do menor e valorar o grao de implicación da familia no mesmo. 
 

k) Posta en contacto da familia con entidades que realicen actividades extraescolares de tipo 
lúdico-educativo, así como a coordinación necesaria para garantir a asistencia da rapaza ou do 
rapaz. 

l) Intervencións profesionais por parte do Programa de Educación Familiar do Concello de 
Vilaboa en coordinación co resto do equipo (traballadoras e traballadores sociais, animadoras e 
animadores socioculturais, educadoras e educadores de familia, entre outros profesionais que 
formen parte do equipo de servizos sociais do Concello), naquelas familias que os valores culturais 
incidan negativamente no proceso educativo ou exista unha falta de valoración ou 
descoñecemento da importancia do medio escolar. 
 

m) Promoción e desenvolvemento de recursos e programas desde o ámbito municipal, entidades 
sociais ou desde os programas básicos da Rede Pública de Servizos Sociais, que ofrezan espazos de 
participación acordes ás necesidades das e dos menores. 
 

n) Información á familia e ás/aos menores dos distintos programas que se ofrecen no municipio ou 
en localidades próximas. 
 

o) Integración da familia e das nenas e dos nenos no ámbito comunitario. 
 

 

     Para acadar unha formulación de obxectivos realistas na proposta de intervención temos que 

partir duns compromisos previos das persoas implicadas na mesma: 

Compromisos da/do menor: 

 

• Participación naqueles programas individualizados dirixidos a superar ás súas carencias 
persoais. 

• Asistencia a todos os recursos, tanto internos como externos ao centro educativo, que 
poidan cubrir as súas necesidades. 

• Participación nas actividades escolares e extraescolares que se lle propoñan. 
 

Compromisos da familia: 

 

• Compromiso de implicación no proceso educativo da súa filla ou do seu fillo. 

• Participación en programas de apoio á familia que se poidan levar a cabo de maneira 
consensuada. 

• Asistencia aos recursos oportunos e seguir as pautas sinaladas en cada un deles. 

• Control da asistencia da nena ou do neno ao centro educativo. 
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Seguimento da ou do menor e reformulación do proxecto se non cesa a situación de absentismo. 
 

Peche da intervención. A intervención finalizará cando remate a situación de absentismo, 
independentemente de que o Centro Educativo ou os Servizos Sociais continúen traballando coa familia 
e a nena ou o neno. 

 

Derivación á Fiscalía de Menores e ao Servizo de Menores pertencente á Consellería de Traballo e 
Benestar Social da Xunta de Galicia. 

 

Derivaranse os expedientes con todas as intervencións realizadas aos servizos especializados unha vez 

rematada a intervención se a situación absentista persiste e esgotados os recursos non se acadan os 

obxectivos previstos, ou cando as causas da situación de absentismo sexan graves ou delictivas. 

 

PPRROOTTOOCCOOLLOO  DDEE  AACCTTUUAACCIIOONN::  
  

• Por norma xeral, ningún alumno/a deberá interromper a súa escolaridade. Consonte con 
esta norma, os  pais, nais ou titores legais do alumnado deberán respectar o calendario 
escolar evitando calquera falta de asistencia e/ou puntualidade sen xustificación, así 
como a xustificación de faltas de asistencia reiteradas ou puntualidade intermitentes. 
Entenderase como falta de asistencia tanto os días completos como os días nos que a/o 
alumno/a falte unha o máis horas lectivas. Entenderase como retraso ou falta de 
puntualidade a falta que non implica unha hora lectiva completa. 

 

• Os titores serán os responsables de levar o seguimento sobre as faltas de asistencia e de 
puntualidade dos alumnos no centro e, no seu caso, os encargados de dar o primeiro 
paso na activación do protocolo de absentismo escolar. 

 

• Todo o profesorado deberá facer constar nos partes de incidencias establecidos ao 
efecto as faltas de asistencia e de puntualidade que se produzan entre os alumnos que 
teña ao seu cargo. 

 

Protocolo nos casos de impuntualidade reiterada. 

     Considerarase tanto a impuntualidade reiterada xustificada cando as faltas superen un 20 % 

do cómputo mensual, como as faltas de puntualidade inxustificadas, cando estas superen un 10 

% do cómputo mensual. (Atendendo ao disposto no artigo 22 do  Decreto 229 de 7 de decembro de 

2011 polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade 

Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, de 3 de 

maio, de educación). 

 

1. O/A Titor/a, no marco do Plan de Acción Titorial, poñerase en contacto coa familia para tratar de 
buscar unha solución ao problema. 
 

2. De persistir o problema e non mediar causa suficiente que o xustifique, o Titor ou Titora o poñerá 
en coñecemento da Xefatura de Estudos que convocará unha entrevista inmediata coa familia. 
 

3. A Comisión Técnica de Absentismo Escolar de Vilaboa será informada, sempre que as Direccións 
dos centros o consideren adecuado ás circunstancias do caso, cando tras un período de 
observación de quince días posterior á reunión coa familia, o problema persista ou se reitere, 
procedendo neste caso a intervir con carácter inmediato. 
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4. A Inspección Educativa e os Servizos Sociais do Concello serán informados a xuízo das Direccións 
dos centros. 

 

Protocolo nos casos de faltas de asistencia inxustificadas.   

 

     Cando as faltas de asistencia inxustificadas superen un 10 % do cómputo mensual (atendendo 

ao disposto no artigo 22 do Decreto 229 de 7 de decembro de 2011 ), ou as faltas de asistencia 

xustificadas con carácter intermitente superen un 20 % do cómputo mensual procederase do 

seguinte xeito: 

 

1. O/A Titor/a, no marco do Plan de Acción Titorial, poñerase en contacto coa familia para tratar de 
buscar unha solución ao problema. 
 

2. De persistir o problema e non mediar causa suficiente que o xustifique, o Titor ou Titora o poñerá 
en coñecemento da Xefatura de Estudos que convocará unha entrevista inmediata coa familia. 
 

3. A Comisión Técnica de Absentismo Escolar de Vilaboa será informada, sempre que as Direccións 
dos centros o consideren adecuado ás circunstancias do caso, cando tras un período de 
observación de quince días posterior á reunión coa familia, o problema persista ou se reitere, 
procedendo neste caso a intervir con carácter inmediato. 
 

4. A Inspección Educativa e os Servizos Sociais do Concello serán informados a xuízo das Direccións 
dos centros. 
 

Protocolo no caso de ausencias prolongadas.  

 Se por calquera motivo que o xustifique (motivos persoais, familiares, de saúde, viaxe, etc.)  o 

alumno ou alumna vai faltar durante un tempo prolongado, aplicarase o seguinte protocolo, 

entendendo este como aquel que supere unha semana lectiva: 

 

� Os pais, nais ou titores legais : 
 

1. Deberán notificar ao titor ou titora, cunha semana de antelación como mínimo, as datas e o 
motivo polo cal o alumno ou alumna vai faltar. 
 

2. Coñecer e asinar o compromiso escrito que lle fará chegar o Titor ou Titora. 
 

3. Comprometerse mediante a sinatura do documento e cumprir as condicións establecidas 
nese documento. 

 

� Os titores: 
 

1. Escoitarán aos pais en entrevista persoal, analizando o motivo das faltas, duración prevista, 
etc. 

2. Valorarán as posibilidades existentes e orientarán ás familias na evitación das faltas. 
3. En caso de que sexa inevitable a ausencia do alumno ou alumna, o titor  ou titora deberá 

informar ás familias sobre o proceso e formalizará o documento de compromiso (ver 
anexo). 
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4. Informarán á Dirección do centro educativo desta circunstancia, facendo entrega do 
documento de compromiso xa cuberto e asinado polo pai, nai ou titores legais. 

 

� As direccións dos centros educativos: 
 

     A Dirección do centro incluirá o compromiso asignado polas familias no 
expediente académico do alumno ou alumna e remitirá copia do mesmo á Comisión 
Técnica de Absentismo Escolar de Vilaboa e, de ser o caso, á Inspección Educativa e 
aos Servizos Sociais do Concello, que procederán a citar ás familias, se o 
considerasen oportuno. 

     No caso de superarse a data de regreso fixada, os centros proporán á Inspección 

Educativa a posibilidade de dar de BAIXA na matrícula ao neno ou  nena e, de producirse o 

retorno, seguirase o proceso ordinario de matriculación vía Inspección Educativa, recollido 

na Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se regula a admisión do alumnado nos centros sostidos 

con fondos públicos. 

 

Criterios para derivar o expediente de absentismo escolar (“Protocolo de actuación”) a 

outras instancias: 

 

      Con carácter xeral derivarase o  expediente cando  se esgoten todas as etapas do proceso de 

intervención que se estableceron no Plan de Absentismo e non se presenten outras  posibilidades de 

intervir eficazmente. O Protocolo de actuación irá asinado polo Xefe ou Xefa de Estudos. 

� Criterios que se poderán considerar á hora de remitir o Protocolo de 

actuación: 

1. Que a situación de absentismo do alumno se produza  por primeira vez, que xa se esgotaran 
as vías de intervención previstas e nos atopemos dentro do segundo mes de iniciado o 
expediente sen que o absentismo diminúa. 

2. Que a situación de absentismo do alumno xa se presentara en cursos anteriores e o alumno 
continúe coa traxectoria absentista. Neste caso, elaborarase o informe canto antes.  
 

3. Sempre constituirá un criterio importante á hora de actuar con premura a idade do 
alumnado, de xeito que  a menor idade maior prioridade. 

 

� Tamén poderán ser consideradas as seguintes situacións especiais: 
 

• Que as familias pidan axuda ao centro para solucionar esta problemática. 

• Que o alumno absentista teña irmáns escolarizados na mesma etapa, para os que poida ser 
un referente negativo. 

• Cando, aínda sen ser considerado un absentismo significativo, o alumno ou alumna 
absentista constitúa un mal exemplo para o resto dos compañeiros.  
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AAXXEENNTTEESS  DDEE  
IINNTTEERRVVEENNCCIIÓÓNN  

PPRROOCCEEDDEEMMEENNTTOO  
TTEEMMPPOORRAALLIIZZAACCIIÓÓ

NN  

Concello e Admón. 
Educativa 

Informará aos distintos sectores implicados no programa. 
Ao comezo do  
curso escolar.  

  

Equipo directivo Informará do contido do programa 
 

Setembro 

Titoría 

� Informará ás familias na 1ª xuntanza. 
� Seguimento diario das faltas. 
� Cando se produza unha situación de asistencia irregular, a 

titoría debe ter un coñecemento inmediato. 
� Comunicación das faltas sen xustificar ás familias e á 

Xefatura de Estudos, como paso previo á intervención. 

Ao comezo do 
curso escolar. 

Durante todo o 
curso. 

  

Coa familia 

� Se a asistencia irregular non está xustificada, a titoría debe 
proceder a informar á familia, asegurándose de que esta 
información chega ao seu coñecemento e demandando que 
a familia xustifique a situación e contribúa activamente á 
solución do problema. 

Ao longo de todo 
o curso. 

  

Dirección e  

Xefatura de 

Estudos 

  

� O/A Titor/a manterá informada á Xefatura de Estudos das 
faltas sen xustificar ou no caso de acumulación significativa 
delas aínda que estean xustificadas. 

� A Xefatura, unha vez analizado o caso, pode ver a 
conveniencia de levar a cabo algunha intervención e 
comunica relación mensual de alumnado absentista á 
Inspección de Educación e informe á CTA. 

Ao longo do 
curso. 

  

Departamento de 
Orientación 

� A Xefatura de Estudos comunica a incidencia á Xefatura do 
Departamento de Orientación para que realice a avaliación 
pertinente e deseñe, con ela maila titoría, a intervención 
necesaria. 

Cando reciba a 
comunicación. 

Comisión 

Técnica de 
Absentismo 

� A comisión de absentismo reúnese para analizar os casos 
que lles foron derivados e determina as accións 
pertinentes. 

Nos 15 días 
seguintes á 

recepción do 
expediente. 

Servizos Sociais 

� Se a intervención non produce mellora, derivarase o 
expediente ao Servizo de Menores (Consellería de Traballo 
e Benestar) e á Fiscalía de Menores (Consellería de 
Presidencia, Adm. Públicas e Xustiza) a través da Xefatura 
territorial de Educación. 

No prazo de 60 
días desde que 

reciba o 
expediente. 

  

Traballo e 
Benestar: 

• Servizo 
de Menores 

• Fiscalía 
de Menores 

� Recibe e estuda os casos. 
� Determina as medidas que se poden e deben tomar 

legalmente coa finalidade de preservar o dereito á 
educación que ten o alumnado. 

 

No prazo dun 
mes despois de 
ter recibido o 
expediente. 

  

Policía Local 

� Cando vexa alumnado fóra do recinto escolar en horario 
lectivo, comunicarao á institución onde deba estar nese 
momento. 

� Cando se produza incumprimento familiar para a recollida 
do alumnado e a petición do centro educativo. 

� Notificación  de citacións para a comparecencia de nais, 
pais, representantes legais e/ou menores a petición dos 
Servizos Sociais. 

 

Durante o curso 
escolar. 
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3.4. ACTUACIÓNS FORMATIVAS, PARA O PROFESORADO E A COMUNIDADE 

EDUCATIVA, ESTABLECIDAS NOS PLANS DE CONVIVENCIA. 
 
 

i. Formación do profesorado: 
 

A formación do profesorado en resolución de conflitos, así coma en coeducación, educación de 

valores, convivencia, educación emocional, traballo cooperativo … tamén debe ser unha das 

nosas prioridades.  

Realizada unha pequena enquisa sobre a formación do profesorado do noso centro, que aínda 

que foi de escasa participación deixa ver  que hai diversidade de formación relativa á 

convivencia e isto permite intercambiar coñecementos : 

• “Xornadas de voluntariado e cultura da Paz: retos e estratexias para a paz”relizado por 

duas titoras. 

• “Programa CA/AC: cooperar para aprender/aprender a cooperar, para aprender en 

equipo. Implementación da aprendizaxe cooperativa no aula”, realizado por tres 

mestras do centro. 

• “Filosofía e violencia” realizado por dúas titoras. 

• “ Xornada de coeducación”. 

• “Educación emocional nas aulas de educación infantil e primaria, uso dinámico das 

emocións”. 

• “ Intelixencia emocional e intelixencias múltiples”. 

• “Traballo colaborativo a través das webs dinámicas”. 

• “ Inmigración , escola e formación intercultural” 

• “Xornadas sobre o periodo de adaptación en E.I” 

• Participación no I Simpósium sobre aprentitatge cooperativ. Enseyar a aprendre en 

equip” por parte dunha titora e a orientadora. 
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A formación neste senso foi realizada polo profesorado individualmente ou en grupos de 

traballo externos ao centro. 

A dirección pon en coñecemento de todo o equipo docente , mediante correo electronico, 

cursos que se poden realizar. 

Neste ano académico dúas mestras, que forman parte do equipo de convivencia,  asistiron as  

“Xornadas de linguaxe inclusiva en Educación infantil”, despois de recibir a información do 

equipo directivo  

 
ii. Escola de nais e pais. 

 
Dende o departamento de orientación contémplanse actuacións ou intervencións coas familias. 

Estas intervencións poden ser : charlas coas familias, elaboración de folletos con pautas 

educativas sobre diferentes temas relacionados coas educación na etapa de infantil ( educación 

emocional, normas, conductas...) 

 
3.5. Normas de convivencia do centro 

 
DEREITOS E DEBERES E PROTOCOLO DE INCUMPRIMENTO: 

No marco do establecido pola lexislación básica de educación, os membros da comunidade 

educativa, son titulares dos dereitos e deberes de convivencia e participación, que se regulan 

na Lei 4/2011. 

DEREITOS  E DEBERES DOS ALUMNOS E ALUMNAS: 

DEREITOS: 

1. Recibir unha formación integral e coeducativa que contribúa ao pleno desenvolvemento 

da súa persoalidade nun ambiente de convivencia, liberdade e respeto mutuo. 

2. Respeto da súa identidade, integridade e dignidade persoal. 

3. Protección integral contra toda agresión física ou moral, ou contra dignidade persoal, 

non podendo ser obxecto de ningún tipo de acoso escolar.  

4. Participar directamente no proceso educativo. 

5. Participar na confección de normas de convivencia e na resolución pacífica de conflitos, 

e en xeral, a participar na toma de decisión do centro en materia de convivencia. 
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6. Que a súa actividade académica se desenvolva nas debidas condicións de seguridade e 

hixiene. 

7. Que se respecte a súa conciencia cívica, moral e relixiosa acordo coa constitución. 

8. Percibir as axudas precisas para compensar posibles carencias de tipo familiar, 

económico e sociocultural. 

9. Percibir o apoio necesario por parte do Departamento de Orientación. Deben facerse 

explícitas as medidas de atención ó alumnado con necesidades específicas de apoio 

educativo (reforzos, apoios, agrupamentos flexibles, obradoiros, adaptacións 

curriculares. 

10. Recibir atención precisa en caso de accidente. 

11. Seren educados nun espírito de comprensión, tolerancia e convivencia democrática. 

12. Que as actividades escolares se acomoden ao seu nivel madurativo. 

13. Dispor dun ambiente axeitado no centro, tanto no aspecto físico como no psicosocial e 

afectivo. 

14. Ao contacto directo co medio. 

15. A que na clase se parta dos esquemas e coñecementos que traian da casa. 

16. A participar en todas as actividades complementarias que figuren na P.X.A. aprobada 

polo Consello Escolar. 

DEBERES : 

1. Respetar a liberdade de conciencia, a igualdade de dereitos entre homes e mulleres e a 

dignidade, integridade e intimidade dos restantes membros da comunidade educativa. 

2. Respetar as normas de organización, convivencia  do centro. 

3. Seguir as directrices do profesorado respeto a súa educación e aprendizaxe. 

4. Asistir a clase con puntualidade e participar nas actividades programadas. 

5. Cumprir e respectar os horarios aprobados para o desenvolvemento das actividades do 

centro. 

6. Respectar o exercicio do dereito ao traballo dos seus compañeiros/as. 

7. Respectar a liberdade de conciencia e as conviccións relixiosas e morais, así como a 

dignidade, a integridade e intimidade de todos os membros da comunidade educativa. 

8. Non discriminar a ningún membro da comunidade educativa por razóns de nacemento, 

raza, sexo ou calquera outra circunstancia persoal ou social. 
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9. Coidar e utilizar correctamente os recursos materiais e as instalacións do centro e 

respectar as pertenzas dos outros membros da comunidade educativa. 

10. Participar na vida e funcionamento do centro, contribuíndo a fomentar un clima de 

respecto, diálogo, compañeirismo e creatividade. 

DEREITOS  E DEBERES DO PROFESORADO. 

DEREITOS: Artg.8. Dereitos e deberes do profesorado. 

1. Ser respetado, recibir un trato axeitado e ser valorado polo resto da comunidade 

educativa e da sociedade en xeral no exercicio das súas funcións. 

2. Desenvolver a súa función docente nun ambiente axeitado no que se preserve en todo 

caso a súa integridade física e moral. 

3. Participar e recibir a colaboración necesaria para a mellora da convivencia escolar e da 

educación integral do alumnado. 

4. Recoñecemento das facultades precisas para manter un axeitado ambiente de 

convivencia durante as clases e as actividades e servizos complementarios e 

extraescolares. 

5.  Á protección xurídica  axeitada as súas funcións docentes. 

6. Participación directa no proceso educativo cando sexa consultado pola Administración. 

7. Acceso a formación necesaria á atención á diversidade e na conflitividade escolar recibir 

os estímulos máis axeitados para promover a implicación do profesorado en actividades 

e experiencias pedagóxicas de innovación educativa relacionadas coa convivencia e a 

mediación. 

DEBERES : 

 

1. Respetar e facer respetar as normas de convivencia escolar e a identidade, 

integridade e dignidade persoais de todos os membros da comunidade educativa. 

2. Adoptar as decisións oportunas e necesarias para manter un axeitado ambiente de 

convivencia durante as clases e as actividades e servizos complementarios e 

extraescolares. 

3. Colaborar activamente na prevención, detección e erradicación das condutas 

contrarias a convivencia, e en particular, das situacións de acoso escolar. 
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4. Informar as nais e pais ou titores legais sobre o proceso de aprendizaxe e integración 

socioeducativa dos seus fillos e fillas dentro do horario establecido polo centro. 

5. Comunicar ás familias calquera incidencia acontecida na aula, para tratar de 

subsanar o problema. En caso de non ser localizados os familiares, as titoras deberán 

tomar as medidas oportunas para garantir unha correcta atención ós menores. 

6. Asistir ás xuntanzas do Claustro ou ás que lle afecten se é previamente convocado.  

7. Asistencia puntual e asidua ó centro debendo xustificar o seu incumprimento. Os 

permisos do profesorado acolleranse á lexislación vixente, e aqueles que non estean 

contemplados nesta serán estudados segundo as necesidades do centro.  

8. Realizar as programacións.. 

9. Facer, como mínimo, unha xuntanza trimestral coas familias do noso alumnado. 

10. Promover e participar nas actividades complementarias dentro e fóra do recinto 

escolar, sempre e cando estean recollidas no P.X.A. ou no P.E. 

11. A obriga de participar nos cursos de formación para estar actualizadas 

profesionalmente. 

 

DEBERES E DEREITOS DAS FAMILIAS: 

Artig. 6. Dereitos e deberes das nais e pais ou titores/titoras legais en relación á educación  dos 

seus fillos e fillas: 

DEREITOS: 

1. Ser respetados e recibir un trato axeitado por parte da comunidade educativa. 

2. Estar informados sobre o proceso de aprendizaxe e integración socioeducativa dos seus 

fillos e fillas. 

3. Recibir información sobre as normas que regulamentan a convivencia no centro. 

4. Ser escoitados, nos termos previstos no Decreto 8/2015, nos procedementos para a 

imposición das medidas correctoras de condutas contrarias á convivencia dos seus fillos 

e fillas. 

5. A participar no proceso educativo e outros procedementos de participación que 

estableza a Administración educativa. 

6. A coñecer o espazo onde se desenvolven as actividades docentes, previa comunicación.  

7. A participar nas actividades docentes planificadas polas mestras. 
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8.  A participar no goberno do centro a través dos seus representantes no Consello Escolar.  

 

DEBERES: 

1. Coñecer, participar e apoiar a evolución do proceso educativo, en colaboración co 

profesorado do centro. 

2. Coñecer as normas establecidas polo centro, respetalas e facelas respetar. 

3. Fomentar o respeto polos restantes compoñentes da comunicade educativa. 

4. Colaborar co centro na prevención e corrección das condutas contrarias ás normas de 

convivencia dos seus fillos e fillas. 

5. A xustificar as faltas de asistencia ou de puntualidade asinando o documento pertinente.  

6. Asistir ás reunións ou convocatorias feitas desde o centro.  

7. Valorar as actividades feitas na escola.  

8. Colaborar, na medida do posible, co profesorado na ensinanza e formación dos seus 

fillos e fillas.  

9. A que o seu fillo ou filla asista regularmente e puntualmente ás actividades 

extraescolares. 

 

Para  a xestión da crise seguiremos o seguinte  PROTOCOLO DE ACTUACIÓN: 

 

1º) Deter a conduta  mediante MEDIACIÓNS INFORMAIS, freando a confrontación e dando un 

tempo para calmarse buscando o diálogo entre as partes implicadas para chegar a unha 

solución inmediata do conflito.  

Intervirá como mediador un igual , e se é preciso un adulto.  
Cubrir o documento de incidencias para constatar os feitos acontecidos conforme ao art. 
37 do D.8/2015. 

 

2º) PROCESO DE MEDIACIÓN COA TITORA : 

As escolas terán previsto un ESPAZO para reflexionar e calmarse e poder dialogar con 

tranquilidade. 

Neste espazo a propia titora e os seus compañeiros ou compañeiras poderán analizar a 

situación do seguinte xeito: 

• Descrición do conflito (feitos).  
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• Descrición das partes implicadas.  

• Explicación dos sentimentos.  

Esta mediación irá seguida da fase de negociación. 

3º)FASE DE NEGOCIACIÓN: 

Poderase desenvolver  na aula coa titora ou no espazo habilitado para a resolución de 

conflitos. O obxectivo desta fase é chegar a un acordo que beneficie ao neno ou nena. Propiciar 

actitudes de escoita activa, axudando a estruturar o proceso mediador, facilitando  poñerse no 

lugar do outro e mediando unha comunicación asertiva. 

 

PASOS DA MEDIACIÓN: 

5. Presentación e reglas de xogo: turno de palabra, actitudes de respeto durante o diálogo,  

confidencialidade…. 

6. Cóntame: fase na que cada parte expón a súa visión do conflito. 

7. Aclarar o problema, buscando un consenso entre as partes nos temas importantes do 

conflito. 

8. Proposta de solucións consensuadas que beneficien a ambas partes. 

9. Os acordos deben ser equilibrados, realistas, concretos e incluirán aspectos tanto  do 

conflito como da relación entre as partes implicadas. 

Despois da sesión de mediación farase un seguimento dos acordos, cubrindo o REXISTRO DE 

INCIDENCIAS. 

Se A TITORA como  MEDIADORA non é quen de resolver o conflito en segunda instancia, 

intervén  A ORIENTADORA como MEDIADORA. 

 

Se o conflito reviste gravidade ou é reincidente trasládase a xefatura de estudos e a 

dirección e comunicarase na reunión de claustro para averiguar posibles situacións reincidentes 

e buscar solucións proactivas que impliquen a toda a comunidade educativa.  

A Comisión de Convivencia tamén terá coñecemento de todas as condutas que sexan 

contrarias á convivencia. 
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3.6. ESTABLECEMENTO DAS CONDUTAS CONTRARIAS Á CONVIVENCIA E DAS 
CORRECCIÓNS QUE CORRESPONDAN AO SEU INCUMPRIMENTO. 
 

i. Condutas leves contrarias á convivencia, medidas correctoras, responsables e 
procedementos de corrección 

 
Tal e como establece o artig. 32 do Decreto 8/2015 os incumprimentos das normas de 

convivencia no noso centro serán valoradas antes da imposición da corrección tendo presente a 

idade e as circunstancias familiares, sociais e persoais. 

As condutas contrarias á convivencia clasifícanse en leves e gravemente prexudiciais. 

Condutas leves contrarias á convivencia. Artº 42 

As condutas tipificadas como agresión, inxuria ou ofensa na alínea a), os actos de 

discriminación da alínea b), os actos de indisciplina da alínea c), os danos da alínea g), os actos 

inxustificados da alínea h) e as actuacións prexudiciais descritas na alínea i) do artigo 15 da Lei 

4/2011 que non alcancen a gravidade requirida no dito precepto. 

Portar calquera obxecto, substancia ou produto expresamente prohibido polas normas do 

centro que sexa perigoso para a saúde ou integridade persoal do alumnado ou dos demais 

membros da comunidade educativa, ou que perturbe o normal desenvolvemento das 

actividades docentes, complementarias ou extraescolares, cando non constitúa conduta 

gravemente prexudicial para a convivencia de acordo coa alínea j) do artigo 15 da Lei 4/2011.  

• A falta de asistencia inxustificada á clase e as faltas reiteradas de puntualidade, nos 

termos establecidos polas normas de convivencia de cada centro. 

• A reiterada asistencia ao centro sen o material e equipamento precisos para participar 

activamente. 

• As demais condutas que se tipifiquen como tales nas normas de convivencia de cada 

centro docente. Artigo 43.  

Medidas correctoras das condutas leves. Artº 42 

• Amoestación oral e privada ou por escrito para informar a familia. 

• Realización de traballos específicos en horario lectivo para reestablecer o dano causado.  
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• Comparecencia ante a persoa que ocupe a xefatura de estudos ou persoa que exerza 

funcións equivalentes nos centros concertados de non chegar a un acordo anterior. 

• Realización, en horario non lectivo, de tarefas que contribúan á mellora e 

desenvolvemento das actividades do centro. 

Principios xerais das medidas correctoras. Artº 32 

As correccións que haxa que aplicar polo incumprimento das normas de convivencia terán un 

carácter educativo e recuperador, deberán garantir o respecto aos dereitos do resto do 

alumnado e procurarán a mellora das relacións afectivas de todos os membros da comunidade 

educativa. 

 Aplicaranse, en todo caso, os seguintes principios: 

• Ningún neno ou nena deberá ser privado do seu dereito á educación nin do seu dereito 

á escolaridade. 

• Non poderán impoñerse correccións contrarias á integridade física e a dignidade persoal 

do neno ou nena, nin ás familias. 

• As persoas  e/ou órganos competentes para a imposición de correccións deberán ter en 

conta as características persoais do neno ou nena, asi como as súas circunstancias 

familiares e sociais, antes de resolver. 

• Non se procederá a impoñer as medidas correctivas sen antes recoller toda a 

información necesaria que axude a tipificar a conduta contraria á convivencia. 

 
ii. Condutas gravemente prexudiciais para a convivencia, medidas correctoras, 

responsables e procedementos de corrección 
 

Condutas gravemente prexudiciais para á convivencia que incluen a toda a comunidade. 

• As agresións físicas (patadas, trabar, empurrar...) ou psíquicas ( excluir...), as inxurias e 

as ofensas graves ( verbais ou escritas), as ameazas e as coaccións contra ou entre os 

demais membros da comunidade educativa.  

• Os actos de discriminación grave contra membros da comunidade educativa por razón 

de nacemento, raza, sexo, orientación e identidade sexual, capacidade económica, nivel 
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social, conviccións políticas, morais ou relixiosas, discapacidades físicas, sensoriais ou 

psíquicas, ou calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. 

• A gravación, manipulación ou difusión por calquera medio de imaxes ou informacións 

que atenten contra o dereito á honra, a dignidade da persoa, a intimidade persoal e 

familiar e a propia imaxe dos demais membros da comunidade educativa por parte de 

calquera membro da comunidade educativa. 

• As actuacións que constitúan acoso escolar consonte o establecido polo artigo 28 da Lei 

4/2011. 

• Os danos graves causados de forma intencionada ou por neglixencia grave ás 

instalacións e aos materiais dos centros docentes, incluídos os equipamentos 

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

de terceiros, así como a súa subtracción.  

• Os actos inxustificados que perturben gravemente o normal desenvolvemento das 

actividades do centro, incluídas as de carácter complementario e extraescolar. 

 

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

comunidade educativa do centro ou a incitación a elas. Portar calquera obxecto, substancia ou 

produto gravemente perigoso á escola.  

Medidas correctoras das condutas gravemente prexudiciais. Artº 39 

• Realización, dentro ou fóra do horario lectivo, de tarefas que contribúan á reparar os 

danos. 

• Cambio de grupo como solución extrema.  

• Cambio de centro en situacións nas que non se chegue a posible acordo. 

 
iii. Criterios para a elección do instrutor (Procedemento común/mediadores no 

Procedemento Conciliado). 
 
 NON PROCEDE. 
 

iv. Gradación das medidas correctoras (art.34) 
 

As condutas do alumnado ou membros da comunidade contrarias á convivencia escolar 

deben correxirse. 
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 Poderán correxirse as condutas do alumnado producidas fóra do recinto escolar que estean 

directamente relacionadas coa vida escolar (art.36). 

 

Gradación das medidas correctoras. 

Tomaranse en consideración especialmente os seguintes criterios:  

• Recoñecemento espontáneo do carácter incorrecto da conduta e, de ser o caso, o 

cumprimento igualmente espontáneo da obriga de reparar os danos producidos. 

• A existencia de intencionalidade ou reiteración nas condutas. 

• A natureza dos prexuízos causados.  

• Carácter especialmente vulnerable da vítima da conduta. 

 

Procedemento corrector das condutas gravemente prexudiciais. 

Disposicións xerais. 

O procedemento corrector realizarase mediante dous procedementos diferentes: conciliado 

ou común. Art.º46. Correspóndelle a dirección do centro decidir a instrución e o 

procedemento que se vai seguir e informar a titora e ao Consello Escolar.  

 

Art.º 47. Dirección poderá acordar a apertura dun período de información previo co fin de 

coñecer co máis exactitude as circunstancias concretas en que se produciu a conduta. Esta 

información previa deberá estar realizada no prazo máximo de 2 días lectivos e asesorado 

polo Xefa do D.O ou pola  titora,  a directora analizará e valorará a conduta producida.  

 

 Ao iniciarse o procedemento ou en calquera momento da súa instrución a dirección poderá 

adoptar as medidas correctoras provisionais que considere convenientes. 

 

Sempre que sexa posible deberá intentarse a conciliación entre as partes implicadas. 

Art.º 48. No prazo de tres días lectivos contados desde que se tivo coñecemento da 

conduta, a dirección notificaralle por escrito as persoas proxenitoras e/ou titores legais e 

daralles a posibilidade de corrixilo mediante o procedemento conciliado.Éstes terán que 

comunicar por escrito á dirección a aceptación ou non deste procedemento no prazo dun 

día lectivo. 
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• Independentemente do procedemento dirección designará un docente que actúe como 

intructor/a. No NOF recolleranse os criterios para designalo.  

 

As súas funcións serán: 

• Practicar as dilixencias pertinentes para comprobar e determinar a gravidade. 

• Custodiar os documentos. 

• Propor a dirección a adopción das medidas provisionais, as medidas correctoras, se 

proceden as medidas educativas reparadoras e o arquivamento das actuacións se non 

procede corrixir a conduta. 

 
ANTE UN CONFLITO, QUÉ FACER? 

AXUDA A RESOLVELO ENTORPECE A SÚA RESOLUCIÓN  

 

• CALMARSE.  

• ESCOITAR ACTIVAMENTE 

• EMPREGAR UNHA LINGUAXE 
RESPECTUOSA. 

• DIFERENCIAR O PROBLEMA DA 
PERSOA.  

• FOCALIZAR A ATENCIÓN NO 
PROBLEMA. 

•  SABER DEFENDER AS POSICIÓNS 
DE CADA UN RESPECTANDO OS 
SENTIMENTOS DA OUTRA PARTE.  

• SABER PEDIR DISCULPAS CANDO 
ERRAMOS  

• PROPOR SOLUCIÓNS BUSCAR 
ACORDOS. 

• SER RESPECTUOSOS  

• TER ESPAZOS E TEMPOS PARA 
AFRONTAR OS CONFLITOS. 
 

• INSULTAR. AMEAZAR. 

• CULPABILIZAR. 

• ACUSAR. 

• DESPREZAR. RIDICULIZAR 

• XULGAR.  

• VER SÓ A NOSA POSICIÓN. 

• XERALIZAR/ ETIQUETAR  

• PEGAR.  

• SACAR OUTRAS CUESTIÓNS  

• ALLEAS AO CONFLITO. 

• . 
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v. Procedemento conciliado (Cap. IV - sección 2º) 
 

Art. º49. Aplicarase se cumpren os seguintes requisitos: 

• Que o neno ou nena recoñeza a gravidade da súa conduta e estea disposto a reparar o dano 

material ou moral causado e se comprometa a cumprir as medidas correctoras. 

• Que os demais membros afectados amosen a súa conformidade. 

• Non procederá procedemento conciliado cando: 

• A conduta ten notoria gravidade. 

• A persoa agraviada e/ou o/a neno ou nena que tivo a conduta negativa,  non comunique a súa 

disposición á acollerse ao procedemento conciliado. 

• Xa se fixo uso deste procedemento durante o mesmo curso escolar. 

Art.º50 . Desenvolvemento: 

• Dirección convocará ao instrutor ou instructora e as persoas afectadas a unha xuntanza, no 

prazo máximo dun día lectivo, contado desde o remate do prazo para a comunicación da 

opción elixida. 

• A persoa dedicada a instrucción, recordaralles que están a participar nun procedemento de 

conciliación que aceptaron voluntariamente e polo tanto deberán acatar o acordo que se 

derive. 

• O ou a instrutor/a exporá a conduta e dará a palabra para que manifesten as súas opinións e 

realicen consideracións oportunas sobre a corrección. 

• A petición de desculpas será tida en conta. 

• Finalmente, as persoas participantes no procedemento acordarán a medida correctora máis 

adecuada, quedando constancia por escrito. O acordo será ratificado por dirección. 

• O incumprimento das medidas dará lugar á corrección mediante o procedemento común. 

• Artº51. No procedemento conciliado intervirá unha persoa mediadora e os criterios para a súa 

designación estarán recollidos no NOF. Colaborará coa persoa instrutora, sendo as súas 

funcións: 

• Contribuír ao proceso de conciliación 

• Axudar para que as partes cheguen a un entendemento. 

• Apoiar o cumprimento do acordado. 
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vi. Prescrición de condutas e de correccións (art. 56). 
 

Procedemento común. 

Artº52. Utilizarase cando o neno ou nena opten por el, ou cando non sexa posible o 

conciliado. 

Art.º 53 Desenvolvemento: 

• A persoa responsable da tramitación será un docente designado como instrutor/a. 

• O docente deberá precisar no expediente o tipo de conduta, así como a corrección que 

corresponde en función dos feitos probados, das circunstancias concorrentes e do seu 

grao de responsabilidade.  

• Disporá de 5 días lectivos para a instrución do procedemento corrector. 

• Finalizada a instrución, formulará proposta de resolución e dará audiencia dos titores ou 

titoras legais, convocándoos a unha comparecencia que será no prazo máximo de tres 

días lectivos contados a partir da recepción da citación. Levantarase acta. 

 

Terminación do procedemento 

Art.º54. Dirección ditará resolución escrita do procedemento de corrección, vista á proposta 

do docente e deberá ter polo menos os seguintes contidos: 

• Feitos probados. 

• Circunstancias que acentúen ou atenúen a responsabilidade. 

• Medidas correctoras. 

• Posibilidade de solicitar ante o Consello Escolar, a revisión da medida imposta, no prazo 

de dous días lectivos. 

• Dirección notificará aos titores legais a resolución adoptada no prazo dun día lectivo a 

partir da recepción da proposta do instrutor, e remitiraa á xefatura territorial.  

• Artº 56. A prescrición das condutas gravemente prexudiciais, prescriben aos catro meses 

e as leves, ao mes. Cando sexa unha conduta continuada, o prazo de prescrición non 

computará ata que ésta cese. 
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Compromisos educativos para a convivencia. 

 

• Art.º55. En todos os casos de condutas contrarias á convivencia, poderase suspender a 

aplicación das medidas correctoras adoptadas se os titores legais asinan un compromiso 

educativo para a convivencia. 

• Este compromiso detallará a que se compromete o neno ou nena, de acordo cos seus titores 

legais e as actuacións de formación para a convivencia, prevención e modificación de condutas, 

podendo intervir institucións e persoas adecuadas e establecendo mecanismos de coordinación 

co centro educativo. 

 

3.7. NORMAS ESPECÍFICAS PARA O FUNCIONAMENTO DA COMISIÓN DE 
CONVIVENCIA DO CENTRO.  

 
COMPOSICIÓN: 
Na reunión ordinaria do día 12 de setembro de 2017 do Consello Escolar do CRA constituíuse a 

Comisión de Convivencia formado polas seguintes persoas:  

Dna María Concepción Pérez Núñez, directora do centro, que actuará como presidenta  

Dna. Fátima Peleteiro Estévez, xefa de estudios, que actuará como secretaria 

Dna. Mª Begoña Varela Varela , representante do profesorado 

Dna. Mª Luz Lorenzo Rodríguez, orientadora 

Dna. María Castro del Río, representante da ANPA   

 Este órgano colexiado manterá tres reunións anuais de carácter ordinario, unha por trimestre, 

e con carácter extraordinario tantas veces como sexa convocado pola súa presidencia, por 

iniciativa propia, ou por proposta de, polo menos, unha terceira parte. Estarán abertos á 

participación do profesorado titor relacionado co tema que se analice e dos profesionais de 

sanidade, dos servizos sociais e das asociacións do sector que poidan colaborar na mellora da 

convivencia escolar dos seus membros.  

 
FUNCIONAMENTO:  
 

A participación na dinamización do plan de convivencia do centro e na mediación escolar.  

 A elaboración dun informe anual sobre a análise da convivencia e conflitividade no seu ámbito, 

así como sobre as iniciativas a nivel centro. Este informe será trasladado á Comisión da 

Convivencia Escolar a nivel provincial.  
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 A coordinación de actuacións conxuntas dos ámbitos implicados e relacionadas coa mellora da 

convivencia.  Propoñer á Administración educativa todas aquelas medidas que se consideren 

oportunas para a mellora da convivencia escolar no centro.  

 Aqueloutras que lle sexan encomendadas pola Administración educativa ou pola comisión da 

Convivencia Escolar a nivel provincial.  

 

FUNCIÓNS: 
 

Funcións da Presidencia da Comisión da Convivencia :  
- A representación da comisión, segundo corresponda, actuando como seu voceiro/a.  

- Acordar a convocatoria das sesións ordinarias e extraordinarias, así como a fixación da 

orde do día.  

- Presidir as reunións e moderar o desenvolvemento destas.  

- Garantir o cumprimento das disposicións legais establecidas no Decreto 8/2015 de 8 de 

xaneiro.  

 

 Funcións dos membros da Comisión de Convivencia :  

- Asistir ás reunións e participar nos debates, expoñendo a súa opinión e formulando as 

propostas que consideren convenientes.  

- Propoñerlle á presidencia, a través da secretaría,a inclusión de puntos na orde do día 

das sesións ordinarias e formular rogos e preguntas. Cando a proposta de inclusión na 

orde do día sexa presentada por un terzo dos membros, o tema incluirase na devandita 

orde do día.  

 

MECANISMOS DE COORDINACIÓN E COLABORACIÓN INTERNA DO CENTRO: 
 

O PE recolle nos  documentos que o conforman os principios e as medidas xerais de 

organización e funcionamento, elaboradas de xeito consensuado pola comunidade educativa. 

Estas medidas coñecidas por todos van a favorecer a convivencia e quedan recollidas nos 

diferentes plans, que interactúan entre eles e facilitan a  convivencia como son o PAT, o POA e 

as NOFC. 
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 Nas NOFC, instrumento que regula diversos aspectos que inciden directamente sobre a 

convivencia no centro, quedan definidos nos apartados de normas xerais de funcionamento e 

normas de convivencia os : 

• Órganos de Goberno e funcións. 

• Órganos de Coordinación docente e funcións. 

• Persoal non docente e funcións. 

• Organización dos recursos materiais. 

• Distribución de espazos e usos. 

• Asistencia médica e plan de autoproteción do centro 

• Entradas e saídas.  

• Desprazamentos. 

• Faltas de asistencia (Plan de Absentismo) 

• Normas de hixiene e saúde 

• Protocolo ou Plan de Acollida. 

Brevemente enumeramos algunhas das iniciativas que se desenvolven no noso centro con fin 

de favorecer a convivencia. 

Convivencia e Consello Escolar ( incluindo a Comisión de Convivencia): 

• Fomentar a participación de tódolos membros. 

• Aprobar o Plan de Convivencia. 

• Resolver conflitos graves e impor as medidas correctoras. 

• Realizar o informe anual de análise da convivencia. 

Convivencia e Claustro: 

• Propor iniciativas que melloren o funcionamento e a convivencia no centro. 

• Consensuar os criterios que favorezcan unha convivencia positiva e dinámicas 

cooperativas. 

Convivencia e Equipo Directivo: 

• Organizar os espazos e facilitar os agrupamentos de alumnado en distintas 

situacións. 
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• Apoiar e coordinar as accións dos diferentes equipos e departamentos unificando 

criterios e respectando ao mesmo tempo a diversidade. 

• Promover instrumentos para a resolución de conflitos. 

Convivencia e o D.O: 

• Facilitar ferramentas tanto ao profesorado como aos alumnos e alumnas para 

desenvolver unha boa competencia de habiliadades sociais. 

Convivencia e persoal docente: 

• Traballar a titorización para favorecer o autoconcepto e autocoñecemento, 

identificación das suas emocións e estratexias para a sua xestión, relacións 

interpersonais e resolución dos conflitos mediante o dialogo entre iguais. 

• Planificar a accción educativa. 

• Dinamizar a participación de todo o alumnado nas diferentes actividades. 

• Facilitar a función mediadora e ofrecer modelos axeitados aos nenos e nenas. 

• Adecuarse ás necesidades dos nenos e nenas e non ao revés. 

• Consensuar titoras e especialistas as liñas de actuación ante o conflito. 

• Formarse en cursos sobre convivencia, resolución de conflitos, traballo cooperativo, 

etc. 

Convivencia e familia: 

• Implicarse nos órganos de decisión dos que forman parte, participando activamente. 

• Asesorarse para colaborar na educación dos seus fillos e fillas, facendo uso das horas 

de titoría, asistindo ás xuntanzas trimestrais, lendo os artigos dos blog e das 

corticeiras,etc. 

• Manter unha estreita relación coa titora ou titor do seu fillo ou filla. 

• Participando da vida na escola asistindo as festas cíclicas e colaborando nas distintas 

propostas  didácticas. 
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3.8. MECANISMOS DE COORDINACIÓN E COLABORACIÓN INTERNA NO 
CENTRO, COAS FAMILIAS E CON OUTROS CENTROS EDUCATIVOS OU 
ORGANISMOS DO CONTORNO. 

 
No noso centro existe un plan para a potenciación e organización das relacións da 

comunidade  coas familias , no que se detalla as relacións coa comunidade educativa, no que se 

especifica que:  

 

Relacións cos outros centros educativos do concello:  

Posto que co CPI de Toural e  CEP Plurilingue de Riomaior compartimos  a mestra de 

educación relixión católica e a orientadora, pero ámbalas dúas pertencen aos claustros dos seus 

respectivos centros, as directoras dos tres centros escolares manteñen distintas xuntanzas, 

contactos telefónicos e vía mail ao longo do ano co fin de chegar a un entendemento en 

circunstancias que o requiran. 

O noso alumnado ao  rematar a etapa da educación infantil continuan a sua escolaridade 

nos colexios: C.E.P Plurilingue de Riomaior e C.P.I do Toural, ambos no Concello de Vilaboa, 

polo que a relación con estes centros inclúe unha xornada de convivencia do alumnado de 5 

anos a que será a súa nova escola, xornada que é organizada pola orientadora para facilitar a 

incorporación.  Por outra banda, unha vez inciado o novo curso as titoras de infantil asisten a 

unha xuntanza co departamento de orientación do centro receptor e os novos titores ou titoras 

co fin de colaborar e facilitar datos de interese sobre o grupo. 

 

Relacións co concello: 

É unha relación de colaboración xa que realiza os arranxos pertinentes nas distintas escolas, 

subministra auga potable,  papel e xabón, financia gastos de telefonía, auga e luz, acondiciona 

espazos para as actividades conxuntas realizadas polo C.R.A e así mesmo ,os servizos sociais 

colaboran coas familias máis desfavorecidas tendo unha relación fluída coas titoras destas 

crianzas. 

Así mesmo a relación do concello coa dirección do centro é fluída, utilizando  o teléfono 

como principal vía de comunicación 
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Relacións coas familias: 

Cada titora mantén relacións directa coas familias mediante reunións tanto individuais 

(titorías) como grupais. Estas xuntanzas grupais teñen xeralmente caracter trimestral. 

As familias colaboran ademais participando nalgunhas das actividades que se levan a cabo 

no C.R.A., por exemplo implicando as familias en obradoiros que se desenvolven nas aulas ou 

ben en libros viaxeiros, e outras variantes que precisen desenrolarse con axuda das familias. 

 

3.9. ESTRATEXIAS PARA REALIZAR A DIFUSIÓN DO PLAN DE CONVIVENCIA. 
 
O plan de Convivencia unha vez aprobado polo Consello Escolar, pasará a formar parte dos 

documentos vitais do centro; terá unha vixencia de catro anos, durante os cales, promoverase a 

súa difusión entre a comunidade educativa e faranse as correspondentes concrecións e 

avaliacións anuais para a PXA e a Memoria Anual. 

Será función da Comisión de Convivencia levar a cabo o seguimento do cumprimento dos 

obxectivos establecidos no Plan. Para facilitar a avaliación da convivencia anual aconséllanse 

pasar sinxelos cuestionarios a toda a comunidade educativa, así como tamén é preciso levar o 

Rexistro de Incidencias relacionadas coas situacións conflictivas que esixan a intervención da 

mediación. Estes instrumentos facilitarán a elaboración do informe de Análise Anual da 

Conflictividade. 

ACTIVIDADES PARA IMPULSAR E MELLORAR A CONVIVENCIA: 

• Actividades de centro: 
   

Englobaríanse  todas as actividades que se fan de xeito conxunto en todo o centro: saídas, 

destacando a de fin de curso, obras de teatro, festivais,etc  e tamén as celebracións e 

conmemoracións habituais do centro, na que tamén participan as familias: magosto,samaín, 

Nadal, día da paz, Maios, Entroido, día das letras galegas,etc, así como reunións trimestrais das 

titoras coas familias, titorias individualizadas, entrega de información ás familias, taboleiros con 

información para ás familias: artigos e outras informacións  de interese para ás familias.   

Ao inicio da escolarización entreganse uns trípticos informativos  e en determinadas ocasións, 

textos  para tratar temas concretos da demanda do profesorado. 

Cada escola mantén actualizado o seu blog con información de interese para ás familias, as 
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• Actividades de aula: 
 

Refírese  a todas aquelas actividades que  cada titora e ou especialista leva a cabo no aula co fin 

de mellorar  a relación entre os distintos membros da comunidade educativa: dinámicas de 

cohesión de grupo, programas de educación emocional, asembleas, diálogos sobre situacións 

conflitivas, traballo en equipo cooperativo ou polo menos colaborativo, titorías de iguais ,etc. 

 

3.10. PROCESOS DE SEGUIMENTO, AVALIACIÓN E PROPOSTAS DE MELLORA DO 
PLAN DE CONVIVENCIA. 

 

Cada ano haberá  que  revisar  o plan para  observar  posibles  cambios que  deban  recollerse. 

Tamén se fará un seguimento das actuacións postas en práctica así coma os recursos 

empregados para a súa solución, trimestralmente, na Comisión da convivencia.Todas as 

conclusións que se obteñan ó final de curso reflectiranse na mellora deste Plan de Convivencia. 

Así mesmo, os membros da Comisión de Convivencia Escolar do centro elaboraremos un 

informe anual sobre a análise das incidencias e actuacións levadas a cabo no CRA. 

Considerando que a maioría dos  conflitos a  estas  idades  deben  resolverse  no  mesmo  

instante  no  que  suceden. Ademais,  tendo  en  conta cal  é  o  problema,  a  solución  que  se  

busque,  e  as  iniciativas    que  se  leven  a  cabo terán  unha  duración  variable.  

Para rematar lembrar unhas sabias citas: 

"Non hai camiño para a paz, a paz é o camiño"  (Gandhi) 

 "Se plantamos unha semente de amizade, recolleremos un ramo de felicidade" 

(Kaufman)  

  "A nosa recompensa atópase no esforzo e non no resultado. Un esforzo total é unha 

vitoria completa" (Gandhi) 
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ANEXO 1 PROTOCOLO DE IDENTIDADE DE SEXO 
 

Fundamentación 

Toda persoa é clasificada no momento do nacemento como home ou muller o cal, nas persoas 

transexuais, xera un conflito ao estar clasificadas dentro dun sexo que non perciben como 

propio. 

Algúns termos de interese a este respecto son: 

• Expresión de xénero: formas de manifestar o xénero dunha persoa, que se manifesta 

nas maneiras de falar, mostrarse ante outras persoas, vestirse, a elección de 

xoguetes ou as actividades que prefire. 

• Identidade de xénero: é o sentimento íntimo de identificación como home ou 

muller, independentemente dos xenitais ou a dotación cromosómica que a persoa 

posúa. 

• Identidade rexistral: é a que se fai no momento do nacemento. 

• Transexualidade (Trans*): é a situación na que se atopan as persoas cuxa identidade 

rexistral non coincide coa súa identidade de xénero. 

• Cisexualidade: é a situación na que se atopan as persoas nas que as súas 

identidades, rexistral e de xénero, son coincidentes. 

• Orientación sexual: é a atracción emocional, romántica, sexual ou afectiva cara a 

outras persoas. 

A condición de persoa transexual non é unha condición coa que se nace, que pode manifestarse 

a partir dos dous anos e medio, pola que o sexo sentido ou psicolóxico, que é o que realmente 

determina a identidade, non coincide co fisiolóxico ou aparente. 

É, polo tanto, un fenómeno biolóxico innato, dado que o cerebro é un órgano sexuado cuxo 

criterio prima sobre todos os demais órganos, mesmo os sexuais e reprodutivos. A identidade 

de xénero tamén reside no cerebro, formándose arredor dos 3 - 4 anos de idade. Unha vez 

determinada é irreversible e invariable. 
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No caso de moitos menores cunha identidade de xénero diferente da asignada no nacemento, 

xa desde a primeira infancia empezan a sufrir unha incomodidade e incluso un malestar intenso 

co seu corpo e coa forma na que son percibidos pola súa familia e contorna. A identidade de 

xénero de cada persoa é vivida de forma única e individualizada, polo que non podemos 

abordar esta cuestión desde a homoxeneidade. 

Algunhas persoas verbalizan as súas inquedanzas desde ben novos en tanto que outras prefiren 

ocultalo ante a sospeita ou certeza de que a súa contorna non lle facilita esta expresión. Do 

mesmo xeito, as necesidades de apoio e acompañamento, tanto educativas como 

organizativas, serán diferentes en cada persoa. 

A manifestación en menores de desconformidade coa sua identidade de xénero pode supoñer, 

en determinados casos, unha situación de especial vulnerabilidade e chegar a provocar 

problemas como o rexeitamento social ou mesmo acoso por parte dos compañeiros e das 

compañeiras, que incide nas experiencias educativas. 

A educación afectivo-sexual, nomeadamente no relativo á identidade sexual, así como a 

diversidade sexual, son disciplinas necesarias no ámbito educativo, polo cal é imprescindible 

proporcionar información e formación a toda a comunidade educativa, e favorecer entre o 

alumnado a aprendizaxe e a práctica de valores baseados no respecto ás diferenzas e na 

tolerancia á sexualidade, co fin de evitar situacións incómodas, humillantes e incluso acoso ou 

transfobia cara ao alumnado transexual, se se dese o caso. 

Medidas e actuacións 

Comunicación aos centros 

Cando os representantes legais dun neno ou nena manifesten mediante comunicación escrita 

ao centro educativo unha identidade de xénero diferente daquela que lle foi asignada no 

nacemento e, polo tanto, na documentación civil, tomaranse as medidas necesarias para 

garantirlle os dereitos que lle asisten, así como un axeitado proceso de acompañamento e 

apoio no ámbito educativo. 

Para tal fin o equipo directivo trasladará inmediatamente esta información á xefatura do 

departamento de orientación para que se analice o caso e se activen os recursos que puidesen 
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ser necesarios en materia de orientación e apoio, dentro da atención á diversidade e en 

atención ao principio de inclusión. 

 Cando os servizos de saúde realicen a valoración neste senso dunha persoa menor de idade 

escolarizada, a través da familia e co seu consentimento, poderá remitir ao centro educativo 

aquela información e orientacións que estime oportunas en materia de saúde biopsicosocial e 

que considere relevantes no contexto educativo. Ademais poderá iniciar, sempre de acordo coa 

familia, procesos de coordinación. 

 Os departamentos de orientación 

Se o departamento de orientación que recibe información dun alumno ou dunha alumna, ou 

dos seus representantes legais ou dun deles cando o outro non faga manifestación expresa en 

contra, dunha situación de identidade de xénero diferente da asignada no nacemento, facilitará 

nun primeiro momento orientacións sobre: 

– A comunicación da situación á dirección do centro (sempre por escrito), para activar as 

medidas que sexan procedentes en cada caso. 

– Aqueles recursos sociais e sanitarios que están ao seu dispor, no caso de que a familia ou a 

persoa interesada precisen apoio ou axuda neste ámbito. 

Así mesmo realizará, co consentimento da familia nos casos pertinentes, o proceso de 

avaliación psicopedagóxica mediante o cal poderán detectar as posibles necesidades 

educativas, que plasmará no correspondente informe psicopedagóxico. 

Este informe recollerá as orientacións de atención á diversidade axeitadas (dirixidas tanto ao/á 

alumno/a como aos restantes membros da comunidade educativa á que pertence) de acordo 

coa normativa en atención á diversidade, ao plan de convivencia do noso centro e ás 

orientacións nesta materia. 

Cando na actitude da familia, ou representantes legais, ou dalgún membro da comunidade 

escolar, se detecten claramente indicadores de maltrato cara a identidade de xénero do/a 

menor, activaranse as actuacións previstas con carácter xeral nos instrumentos de convivencia 

do centro (plan de convivencia e normas de organización e funcionamento) e, no seu caso, nos 

protocolos de atención ao maltrato infantil. 
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Sen prexuízo da aplicación inmediata das medidas anteriores, os responsables da orientación 

no centro, conxuntamente co profesorado, adoptarán medidas para a información e formación 

dirixidas á comunidade educativa previstas, coa finalidade de que o/a menor poida 

desenvolverse nun ambiente e contexto libre de prexuízos e que promova a paz social, con 

particular énfase no coñecemento e respecto pola realidade transexual. 

 Establecemento das medidas de atención ás necesidades do neno ou nena 

Se calquera membro do persoal docente observa nun neno ou nena, manifestacións ou 

comportamentos repetidos e prolongados no tempo que revelen unha expresión de xénero ou 

identidade sexual que puidese non coincidir co sexo asignado ao nacer, sen que os seus 

representantes legais advertisen nada ao respecto, debe informar á dirección do centro. A 

dirección, conxuntamente co titor ou titora, e co apoio do departamento de orientación, 

establecerá unha xuntanza cos representantes legais do ou da menor que abordará a situación 

percibida, poñéndose a disposición das familias para a achega de toda a información necesaria 

para abordar esta situación de diversidade. 

Unha vez realizada a manifestación expresa ao centro educativo, e realizado o informe 

psicopedagóxico, a dirección do centro establecerá unha xuntanza de coordinación cos seus 

representantes legais, coa xefatura do departamento de orientación e co/coa titor/a do alumno 

ou da alumna. 

Nesta reunión, conxuntamente, e dando a mellor resposta posible ás necesidades específicas 

de apoio educativo no marco do plan de convivencia do centro e, de acordo con estas 

orientacións, estableceranse as medidas organizativas de aceptación/respecto no centro e de 

atención que se precisen, que serán adoptadas en 

exclusivo interese do menor. 

Se algún dos representantes legais do menor se opuxese á adopción das medidas anteriores, a 

dirección tomará as medidas precisas que garantan o respecto ao interese superior do neno ou 

nena. 

 

Unha vez establecidas estas medidas, daráselles traslado das mesmas do seguinte xeito: 
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– A persoa titora trasladará ao equipo docente aquelas cuestións de relevancia para o exercicio 

das súas funcións. 

– En reunión de claustro comunicaranse a este todas aquelas medidas que afecten ao total de 

docentes do centro. 

Recomendacións educativas e organizativas en relación co xénero que o/a menor sente como 

Propio 

 Recomendacións para o centro de acordo cos principios de igualdade e inclusión: 

Non se realizarán no centro actuacións diferenciadas por sexo, e se por algunha causa concreta 

e plenamente xustificada esta diferenciación fose necesaria, terase sempre en conta a 

identidade de xénero manifestada e coa que o alumno ou a alumna se sinte identificado. 

A comunidade educativa dirixirase ao alumnado polo nome que se acorde na coordinación 

establecida entre a dirección, a titoría, o departamento de orientación e o neno ou nena (ou 

representantes legais). Tamén se utilizará este nome naquela documentación non 

regulamentada legalmente e en todas aquelas comunicacións formais e informais que non 

teñan efectos administrativos ou xurídicos, en tanto non se proceda á modificación dos datos 

rexistrais e se acredite o dito cambio de xeito inequívoco. 

Facilitaráselle as crianzas o acceso aos aseos correspondentes ao xénero co que se sente 

identificado cando existan unicamente espazos diferenciados, sendo o ideal non ter 

diferenciado por sexos estes espazos. 

Garantirase o seu dereito a elixir a propia imaxe, e a adaptar esta, tanto no vestir como en 

calquera outro aspecto, ao xénero que sente como propio, incluídos os uniformes escolares, se 

procede. 

Garantirase a difusión da realidade sobre a identidade de xénero entre a comunidade 

educativa. 

En todo o proceso actuarase de acordo co dereito á privacidade e honra do estudantado e de 

todos os membros da comunidade educativa. 

Para os efectos de determinar as actuacións e forma de proceder, tanto no relativo ao tránsito 

(decisión de mostrarse socialmente conforme ao sexo sentido como propio), como en calquera 
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outra situación que puidese sobrevir, estarase ao acordado na xuntanza de coordinación 

realizada entre a dirección do centro, os seus representantes legais, de ser o caso, o 

departamento de orientación e o titor ou titora do alumno ou alumna. En todo caso, o menor 

será sempre informado e consultado, e terase en especial consideración a súa opinión co fin de 

que se sinta cómodo e salvagardado. 

Medidas para a información e formación da Comunidade educativa 

Co obxecto de facilitar o traslado de información e concienciación sobre unha situación de 

identidade de xénero que non coincide coa asignada no nacemento,especialmente naqueles 

casos nos que se produce unha transición patente para a comunidade educativa, realizaranse 

progresivamente guías didácticas, folletos informativos ou calquera outro material educativo, e 

formación específica que poidan ser utilizados por toda a comunidade educativa. 

Ademais establécense as seguintes recomendacións xerais: 

Actuacións de información e sensibilización sobre diversidade sexual e de xénero dirixidas ao 

alumnado, con especial atención ao recoñecemento e normalización da realidade transexual, 

incluíndo actividades de autocoñecemento, coñecemento mutuo, empatía, aprecio e 

comunicación para favorecer a cohesión do grupo. 

Realizar actuacións formativas dirixidas aos equipos directivos, orientadora e equipos docentes, 

así como ás familias, relacionadas coa diversidade sexual, facendo especial referencia ao 

coñecemento da realidade transexual. 

Fomentar a dispoñibilidade nas bibliotecas dos centros educativos dun catálogo de libros, 

manuais e material audiovisual que inclúa a temática da diversidade sexual, que se adecúen á 

finalidade do respecto e a dignidade para a ampla diversidade que existe dentro do seo da 

condición humana. 

Medidas de prevención, detección e intervención ante posibles casos de discriminación, acoso 

escolar, violencia de xénero ou maltrato infantil por identidade de xénero 

No caso de detectarse, actuarase segundo o previsto no protocolo do noso plan de convivencia. 

Calquera membro da comunidade escolar que teña coñecemento ou sospeita dunha situación 

de acoso escolar, violencia de xénero ou maltrato infantil de calquera alumno ou alumna, por 
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identidade de xénero deberá poñelo en coñecemento dos responsables do centro segundo os 

procedementos establecidos. 

Naqueles casos nos que, a causa da actitude da familia, dun ou de ambos proxenitores, cara á 

identidade de xénero do alumno ou da alumna, se detecten indicios de non respecto da 

identidade sexual do ou da menor, que poidan supoñer unha situación de maltrato, ao obxecto 

de garantir o interese superior do menor, actuarase segundo os protocolos establecidos polos 

servizos de asistencia e protección de menores xénero dentro do centro escolar. 

Referencia normativa 

• Constitución española de 1978. 

• Declaración universal sobre dereitos humanos, Declaración dos dereitos da infancia e 

Convención sobre os dereitos da infancia. 

• Lei orgánica 1/1981, do 6 de abril, do Estatuto de autonomía de Galicia. 

• Directiva 200/78/CE do Consello, do 27 de novembro de 2000. 

• Lei 62/2003, do 30 de decembro, de medidas fiscais, administrativas e da orde social. 

• Lei 3/2007, do 15 de marzo, reguladora da rectificación rexistral da mención relativa ao 

sexo das persoas. 

• Lei 2/2006, do 14 de xuño, de dereito civil de Galicia. 

• Lei orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes. 

• Lei orgánica 2/2006, do 3 maio, de educación coas modificacións previstas pola Lei 

orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa. 

• Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa. 

• Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do 

alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se 

imparten as ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de 

educación. 
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• Lei 2/2014, do 14 de abril, pola igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas, 

gays, transexuais, bisexuais e intersexuais de Galicia. 

• Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, 

de convivencia e participación da comunidade educativa en materia de convivencia 

escolar. 

• Lei orgánica 8/2015, do 22 de xullo, de modificación do sistema de protección á infancia 

e á adolescencia. 
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ANEXO 2: LINGUAXE NON SEXISTA 
 
POR QUE É IMPORTANTE UTILIZAR UNHA LINGUAXE NON SEXISTA? 

• O que non se nomea non existe; que as mulleres non teñan representación simbólica na 

lingua contribúe á súa invisibilización  

• A linguaxe non sexista NON OCULTA, NON SUBORDINA, NON INFRAVALORA, NON 

EXCLÚE. 

DENDE CANDO NOS PREOCUPAMOS SOCIALMENTE? 

1973, 2ª Ola Feminista, artigo “Language and Woman´s place”, de Robin Lakoff plantexa por 

1ª vez unha reflexión académica en torno á relación dos homes e das mulleres coa linguaxe 

e os seus usos. 

A partir deste momento, 2 enfoques: o da diferencia e o da dominación. 

Así até “Gender Trouble”, de Judith Butler: o uso da linguaxe é un elemento mais dos que 

interveñen na construcción social do xénero. 

COMO SABEMOS QUE NON RESPETA A IGUALDADE DE XÉNEROS? 

“Os diccionarios sáltanse a súa regla fundamental. Supostamente, é a orde alfabética a que os 

organiza. Sin embargo, primeiro se pon o masculino e despois o femenino. Á “a”, primeira letra 

do alfabeto, teríanlle sido concedidas todas as honras se non fose porque indica feminino. Así 

que a “o”, indicadora do masculino, por arte de maxia, foi ascendida ao primeiro lugar. De xeito 

que “gato”sempre vai diante de “gata”, e “completo” diante de completa, por exemplo. Os 

diccionarios non reflicten nen a realidade, nen a lingua, nen o mundo. Reflicten, simplemente, o 

poder de aqueles que os escriben.” Nuria Varela, Feminismo para principiantes. 

TIPOS DE SEXISMO NA LINGUAXE: 

• SEXISMO LÉXICO: utilizar certas PALABRAS que se poden identificar illadamente. 

• SEXISMO SINTÁCTICO: a discriminación débese ao XEITO DE CONSTRUIR UNHA FRASE.  

SEXISMO LÉXICO 

• TRATAMENTO DE CORTESÍA: señor/señora ou señorita 
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• DUAIS APARENTES (formalmente simétricas, semánticamente asimétricas): porco-porca, 

fulano-fulana… 

• BALEIROS LÉXICOS: no outro xénero gramatical non teñen equivalente: “cabaleiroso”, , 

“arpía”, “víbora”… 

• PALABRAS E EXPRESIÓNS ANDROCÉNTRICAS: “atopámonos cos franceses e as súas 

mulleres”,  

• NEGATIVA A FEMINIZAR PROFESIÓNS: “a presidente”, “a médico”, “a xuiz”, pero: “o 

modisto”, “o amo de casa”, “o enfermeiro”, “o comadrón”… 

• As palabras que rematan en –ista adoitan ser neutras en canto ao xénero:  

• A/o xornalista 

• A/o sindicalista 

QUE ACONTECEU? 

Masculinización: MAIOR PRESTIXIO SOCIAL 

• As palabras rematadas en –ente adoitan ser neutras: “A/o amante”, “a/o estudante”… 

– Pero… 

• A clienta 

• A asistenta 

POR QUE EXISTE TANTA RESISTENCIA A QUE SE DIGA “PRESIDENTA”, “XUIZA”…? 

SEXISMO SINTÁCTICO 

• Mais significativo que o Léxico, dado que revela unha mentalidade patriarcal mais 

arraigada. 

• Salto semántico: “os ingleses prefiren o té ao café. Tamén prefiren às loiras às morenas” 

(salta semánticamente do colectivo de persoas inglesas ao colectivo de homes ingleses.)  

RECOMENDACIÓNS PARA UNHA LINGUAXE INCLUSIVA: 
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• UTILIZACIÓN DOS PRONOMES: 

– “quen queira pode vir”, “quen supere a selección”, “quen asina o documento”… 

• USO DO PAR XENÉRICO OU PALABRAS INCLUSIVAS: 

– “os e as que se seleccionen…”, as familias, as crianzas, as persoas… 

• DESDOBLAMENTO. 

• MISTURAR XÉNEROS: 

 “@”: “Tod@s @s usuari@s” 

 “x”: “Todxs xs usuarixs” 

 

 

 

 

 

 

 

 


