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1. NORMATIVA: 

 

A nivel xeral: 

➢ Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio de Educación. 

➢ Lei 27/2005, do 30 de novembro de fomento da educación e a cultura da paz (BOE número 

287, do 1 de decembro de 2005) 

➢ Decreto 85/2007, do 12 de abril, polo que se crea e se regula o Observatorio Galego da 

Convivencia Escolar 

➢ Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa 

Protocolos de actuación (Xunta de Galicia): 

➢ Protocolo de identidade de xénero 

➢ Protocolo de protección de datos 

➢ Protocolo educativo para a prevención e control do absentismo escolar en Galicia 

➢ Protocolo xeral para a prevención do acoso e ciberacoso escolar 

A nivel de Centro: 

➢ Normas de organización e funcionamento. 

➢ Normas  de Convivencia Escolar. 

➢ Dereitos e deberes dos alumnos/as. 

 

2. INTRODUCIÓN: 

 

As diferentes formas de pensar e de ser son a base do enriquecemento e crecemento das sociedades 

democráticas, a educación da diversidade do alumnado é un dos retos que debe asumir os centros de 

ensino secundario, onde esa diversidade de alumnos/as terá que convivir e recibir unha resposta 

educativa axeitada que posibilite, ao mesmo tempo, os seus avances e progresos como estudante e, 

como membro da comunidade educativa. Polo que os principios de  respecto, autoridade, orde e 

disciplina,  son necesarios para que as institucións educativas se desenvolvan e realicen as súas 

funcións de formación e instrución do alumnado. 

  

As funcións que a sociedade  demanda aos centros de ensinanza é hoxe en día moi ampla e complexa. 
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Educar a futuros/as cidadáns/dás na cultura da paz e dos dereitos humanos ao mesmo tempo que 

deberán estar capacitados/as para seguir estudos superiores ou de formación profesional, e todo isto, 

nun clima de traballo participativo, democrático e tolerante para, en definitiva,  aprender a convivir 

en democracia. 

 

Un dos maiores retos que temos os/as profesionais de ensino medio e, xunto á transmisión de saberes 

e procedementos, a formación de actitudes que preparen ao alumnado para participar activamente na 

sociedade do futuro en continuo cambio e avance científico e tecnolóxico, onde é necesario adaptarse, 

ao mesmo tempo que posuír unha formación moral consolidada en normas de conduta baseadas na 

ética e nos dereitos humanos. 

  

Para abordar toda esa variabilidade e poder cumprir as funcións educativas é necesario elaborar un 

instrumento que permita promover accións que dinamicen a educación nos principios fundamentais 

de convivencia democrática; é polo que, este Plan de Convivencia Escolar tratará de analizar, 

fomentar e avaliar a cultura dos valores de convivencia democrática  e facer propostas de intervención 

para dinamizalo ou melloralo. 

 

No desenvolvemento do Plan de Convivencia no IES Adormideras dinamizarase  a participación de 

toda a comunidade educativa e das súas estruturas de funcionamento: equipo directivo, consello 

escolar, profesores, titores, departamento de orientación, equipos docentes, alumnado, delegados/as 

de curso e familias. 

 

Este plan é unha proposta aberta ás aportacións de todas as persoas que conviven no IES, para 

actualizalo e adaptalo aos contextos escolares diversos e variables dos distintos cursos académicos. 

 

3. FINS E PRINCIPIOS DO PLAN DE CONVIVENCIA: 

As normas sobre convivencia nos centros docentes oriéntanse aos seguintes fins, que informarán a 

súa interpretación e aplicación: 
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a) A garantía dun ambiente educativo de respecto mutuo que faga posible o cumprimento dos fins 

da educación e que permita facer efectivo o dereito e o deber de aproveitar de xeito óptimo os 

recursos que a sociedade pon á disposición do alumnado no posto escolar. 

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

oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e non discriminación das persoas. 

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

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

docentes, das facultades precisas para previr e corrixir as condutas contrarias á convivencia, así como 

da protección xurídica adecuada ás súas funcións. 

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

centros docentes, como un dos principais deberes que lles corresponden en relación coa educación 

dos seus fillos ou fillas ou pupilos ou pupilas. 

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

mellorar o grao de aceptación e cumprimento das normas. 

g) Avanzar no respecto entre todos os membros da comunidade educativa e na mellora da convivencia 

escolar. 

h) A promoción da sensibilización dos distintos sectores que interveñen na educación sobre a 

importancia da convivencia como parte fundamental para o desenvolvemento persoal e social do 

alumnado. 

 

4. DESCRICIÓN DO CENTRO: 

 

A) Ensinanzas: a oferta educativa de ensinanzas medias comprende a etapa de ESO e 

Bacharelato. Na ESO temos un ou dous grupos por nivel e as medidas de atención á 
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diversidade seguintes: clases de reforzo educativo en materias instrumentais en 1º e 2º 

e o Programa de mellora do aprendizaxe e o rendemento en 3º ESO (PMAR). No 

bacharelato ofertamos as modalidades científica, ciencias da saúde, humanidades, 

ciencias sociais e arte que completan a oferta das ensinanzas non obrigatorias.  Para 

potenciar a lingua estranxeira hai grupos de alumnos/as que seguen os Programas de 

centro plurilingüe e sección bilingüe en inglés. 

B) Profesorado: a plantilla do profesorado está completa con profesores especializados 

en todas as materias que conforma a nosa oferta educativa. 

C) Alumnado. Os alumnos/as que inician a ESO proceden dos centros adscritos dos 

colexios da zona de influencia (CEIP Sanjurjo de Carricarte, Cidade Vella e Víctor 

López Seoane). Ao bacharelato acceden polo xeral o alumnado que realizou aquí a 

ESO e que continúan os seus estudos nas distintas modalidades de bacharelato, 

mentres que os alumnos/as do bacharelato de arte  proceden, en xeral, de diferentes 

centros alonxados da cidade e doutros concellos. Ademais estudan unha proporción 

pequena de alumnado de diferentes nacionalidades (Colombia, Brasil, Portugal, 

Bulgaria, República Dominicana, Marrocos, Ucraina….). 

O resto de datos de identificación do noso contexto figuran no PEC. 

 

5. SITUACIÓN ACTUAL: 

 

A tendencia actual é a un aumento progresivo de alumnado na ESO e no  bacharelato. Debido a isto,  

dende o curso 2016-2017 formamos un grupo máis de 1º de Bacharelato de Artes. 

 

 

Etapa de ESO: 

Ao inicio da escolaridade obrigatoria hai unha diversidade de alumnado debido a súa procedencia 

socio-familiar, as diferenzas de nivel de competencia escolar ao termino da Educación Primaria e aos 

distintos graos de madureza persoal acadado polos/as alumnos/as. 

Podemos dicir que os problemas de convivencia representan un 3% aproximadamente e as infraccións 

cometidas non soen ser moi graves, entre outras citamos as seguintes: 
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➢ Conduta disruptiva na aula. 

➢ Non traer o material escolar. 

➢ Non facer os deberes 

➢ Absentismo escolar. 

 

Etapa de Bacharelato: 

O nivel de convivencia no grupo/clase pode ter unha maior variabilidade en  función de como e cando 

se formou; é dicir, os alumnos/as que inician o bacharelato aquí (sobre todo na modalidade de artes), 

en xeral forman grupos cohesionados, onde hai un bo nivel de convivencia; mentres que os 

alumnos/as que se incorporan no último curso cústalles máis a aceptación e integración no grupo. Isto 

tamén se observa co alumnado procedente doutros países. 

A problemática máis xeneralizada está relacionada coa motivación académica e o pouco hábito de 

estudo dos alumnos/as que soen esperar a última hora para preparar o exame e, por este motivo, 

moitas veces os contidos non están suficientemente asimilados. 

 

Esa grande variabilidade de alumnado para convivir e desenvolverse a nivel escolar e social, necesita 

ter unhas normas comúns de convivencia que garantan un ambiente  formativo de traballo escolar, no 

que todas as formas de manifestación democrática teñan cabida, sempre cun referente que guíe e 

oriente a conduta que serán as normas de organización e funcionamento do IES Adormideras e a 

dinamización das normas de convivencia a través do PLAN DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 

 

Somos realistas e consideramos que o nivel de convivencia do noso centro educativo hai que 

construílo cada día, en todas as actividades docentes e, sempre pode ser mellorable, ademais temos o 

concepto de que o IES é un lugar onde os alumnos/as continúan o proceso socializador, que iniciaron 

no seno das súas familias e centros de educación infantil e primaria,  e deben ser simultáneos os 

aspectos formativos e instrutivos para unha formación integral  que permita ao alumnado ao seu 

termino estar preparado para participar activamente na sociedade plural e democrática. 

Tamén queremos salientar que educar en convivencia é un traballo conxunto  de  todos nos  e, polo 

tanto, competencia da comunidade educativa no seu conxunto. 
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6. OBXECTIVOS: 

 

A partir da análise do punto anterior e dos informes finais do Cuestionario de Convivencia 

realizaremos un diagnóstico previo con respecto á convivencia do centro e proporemos os  obxectivos 

seguintes: 

1. Promover a educación nos dereitos humanos para convivir en democracia. 

2. Fomentar a cultura da paz e non violencia nas aulas e na comunidade educativa no seu 

conxunto. 

3. Propoñer accións e iniciativas que favorezan a convivencia escolar. 

4. Respectar os dereitos as diferenzas de razas, culturas, nacionalidades, crenzas e diferentes 

ideoloxías. 

5. Promover o principio de igualdade entre homes e mulleres. 

6. Aplicar programas educativos preventivos. 

7. Prevención de condutas contrarias a convivencia democrática. 

8. Promover o diálogo como medio de resolución de conflitos. 

9. Mellorar o clima de convivencia e orde na clase. 

10. Axudar a manter o orde de traballo na clase. 

11. Cumprir as normas de disciplina no Centro. 

 

 

7. CONTIDOS: 

1. A convivencia en democracia. A educación nos dereitos humanos. 

2. O Regulamento de Réxime Interno: normas de funcionamento na aula e no centro. 

3. Os dereitos e deberes do alumnado. 

4. A disciplina escolar. 

5. A educación para a paz. 

6. Os mediadores sociais: perfís e principais funcións. 

7. A figura do alumno-titor/a dun compañeiro. 

8. Os alumnos/as estranxeiros: presentación, acollida, titorización, etc. 

9. Formas contrarias á convivencia escolar: o acoso escolar, distintas formas de acoso. 
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10. Os valores da convivencia democrática: solidariedade, responsabilidade, tolerancia, respecto, 

esforzo, traballo, etc. 

11. A prevención e resolución pacífica de conflitos en todos os ámbitos da vida persoal, familiar 

e social. 

12. Educación para a saúde. 

13. Consumo responsable. 

14. A educación afectivo-sexual. 

 

8. ACTUACIÓNS: 

 

De acordo co Plan Integral de Mellora da Convivencia Escolar da Consellería de Educación, levaranse 

a cabo as actuacións seguintes: 

 

➢ ALUMNADO: o seu papel como axente activo da convivencia no Centro, na negociación das 

normas de convivencia, na dinamización da xunta de delegados/as, na mediación escolar e na 

titorización entre iguais; os seus deberes respecto dunha conduta respectuosa para cos seus 

iguais e para cos adultos. 

Na súa función de portavoces e representantes do grupo co profesor/titor, estableceranse 

reunións periódicas no departamento de orientación e outros órganos de goberno docente, para 

realizar o seguimento do PLAN DE CONVIVENCIA ESCOLAR e realizar as actuacións 

necesarias para a súa mellora 

 

➢ FAMILIAS: a dinamización da asociación de nais e pais do Centro, xunto coas aportacións 

de toda a comunidade educativa no Consello Escolar, na responsabilidade compartida na 

educación dos seus fillos e a súa colaboración  para que os alumnos/as acaden un 

aproveitamento escolar suficiente e satisfactorio e a necesidade de estar ao día no referente á 

actitude do seu fillo no IES a través do profesor/titor. 

 

➢ PROFESORADO: o establecemento de reunións que faciliten a coordinación e o intercambio 

dos titores, Equipo directivo, Departamento de orientación co resto dos profesores do grupo 
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de alumnos/as  para intercambiar informacións e chegar a adoptar acordos e medidas 

educativas para a mellora da convivencia no grupo. Intercambio de informacións e acordos 

de medidas co resto de profesores. 

 

TITORÍAS. 

➢ Incorporación de contidos transversais: dereitos humanos, a educación para a paz e non 

violencia, os conflitos escolares, a educación para a igualdade, a violencia de xénero, dado 

que a asimilación destes conceptos facilitará a construción moral e ética da mocidade. 

➢ Seleccionar aqueles ámbitos do Plan de Acción Titorial (PAT) que máis 

inciden na convivencia e revisar a súa adecuación. 

➢  Establecer criterios claros para a adxudicación das titorías, dentro do respecto ao 

establecido na normativa correspondente, como poden ser: a preferencia de profesorado 

definitivo, aquel que imparta docencia a todo o grupo ou que opte preferentemente por dar 

continuidade ao seu labor titorial. 

➢ Incorporar contidos relacionados coas habilidades sociais, a autoestima, a resolución 

pacífica de conflitos e a dinámica de grupos, procurando que se poñan en evidencia estes 

contidos e abordando, mediante a participación do grupo clase, sesións de valoración da 

convivencia. 

➢ Afondar e dedicar a función titorial para consolidar normas de convivencia docente recollidas 

no NOF:  a axeitada integración dos/as alumnos/as no grupo e a realización de traballos en 

grupos cooperativos, coidado nas entradas e saídas das clases e do centro, coidado no trato 

dos materiais de traballo e no uso das instalacións do IES. 

➢ Realizar traballos expositivos sobre o tema da convivencia escolar, os valores e os dereitos 

humanos. 

➢ Aplicar escalas sociométricas para coñecer o grao de convivencia na aula e, no caso necesario, 

realizar propostas de intervencións de mellora. 

➢ Emprego da mediación e o diálogo para a resolución pacífica de conflitos mediante as 

estruturas de representación dos/as alumnos/as. 
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PEC E CURRICULO ESCOLAR: 

➢ As revisións do PEC  respecto da presenza de valores como: os dereitos humanos, 

solidariedade, cooperación, igualdade, xustiza, tolerancia e desenvolvemento sostible. 

➢ A súa actualización coa incorporación de plans de acollida de alumnado inmigrante. 

➢ A importancia dos contidos actitudinais na educación en valores de forma interdisciplinar e 

nas materias de Valores Éticos e Relixión. 

➢ A necesidade de incidir no emprego da mediación e o diálogo para a resolución de conflitos 

mediante as estruturas de representación dos/as alumnos/as. 

➢ Medidas de atención á diversidade: medidas curriculares e organizativas derivadas do 

alumnado que necesita apoio ou reforzo educativo xa que consideramos que estes rapaces ao 

quedar descolgados do grupo amosan unha maior tendencia ao propiciar condutas disruptivas. 

No comezo do curso organizamos os apoios en materias instrumentais para os/as alumnos/as 

con n.e.a.e. de 1º e 2º e o Programa de Mellora do aprendizaxe e rendemento (PMAR). Ao 

longo do curso revísanse estas medidas e realízanse os cambios necesarios. 

 

 

METODOLOXÍA: 

Desde hai anos facemos principalmente tarefas de prevención, tratando de adiantarnos  aos posibles 

conflitos, reconducíndoos a través da mediación, o diálogo e a axuda personalizada. 

Utilizamos as estruturas organizativas do Centro para crear e manter un clima de respecto, 

traballo e esforzo persoal (profesores/as, titores/as, equipo directivo, Dep. de orientación, 

persoal non docente). 

Mantemos un nivel de información aos pais/nais dos/as alumnos/as para posibilitar a súa 

colaboración na mellora da actitude escolar dos seus fillos/as. 

En xeral, sobre todo nos casos de reiteración de incumprimento das normas de conduta ou problemas 

graves de disciplina, despois de tratar de reconducir a conduta do alumnado, no último caso, 

aplicaríanse as sancións correspondentes. 

Para iso, partimos  dunha análise de conduta personalizada do/a alumno/a na que temos en conta os 
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seguintes parámetros: 

➢ Motivacións, recompensas ou posibles penalizacións. 

➢ Materias e actividades que máis ou menos lle gustan. 

➢ Compañeiros/as cos que mellor se leva. 

➢ Compañeiros/as que poden servir para ser un referente de conduta. 

➢ Nivel de control e responsabilidade do alumno/a. 

➢ Estudo do maior ou menor grao de titorización necesario para o control da súa conduta. 

➢ Propostas de acordos. 

➢ Temporalización. 

➢ Seguimento e avaliación. 

 

É unha metodoloxía baseada nos feitos e actos realizados polos alumnos/as na etapa de ESO, mentres 

que nos cursos de Bacharelato, fundaméntase na norma e o N.O.F., que xa debe estar interiorizada e 

servirá de modelo ao que se deberá axustar a conduta escolar. 

 

9. MEDIACIÓN ESCOLAR: 

 

A mediación escolar parte da idea de que os conflitos sempre existirán e son propios da vida do centro, 

o que determinará as consecuencias dos mesmos son os mecanismos que se utilicen para resolvelos. 

Os obxectivos da mediación escolar son: 

➢ Previr os comportamentos violentos. 

➢ Diminuír o acoso entre iguais. 

➢ Ensinar estratexias de resolución pacífica dos conflitos. 

➢ Fomentar un bo clima de traballo e convivencia. 

Os aspectos básicos da mediación escolar son: 

➢ É voluntaria 

➢ É neutral 

➢ É confidencial 

➢ A súa finalidade é acadar un acordo 
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Serán obxecto de mediación os conflitos de convivencia, relación, respecto, ideoloxía e afectivos. 

Será o equipo de mediadores o que determine se a mediación é o procedemento oportuno en cada 

caso concreto ou non. 

Habilitarase un espazo e horario no centro para poder realizar as funcións e procesos de mediación. 

 

10. AULA DE CONVIVENCIA INCLUSIVA: 

 

O obxectivo da aula de convivencia é favorecer o proceso de reflexión, por parte do alumno ou alumna 

que é expulsado da clase. A finalidade sería  que o alumnado comprenda o alcance para si mesmos e 

para os demais das súas condutas, que aprendan a facerse cargo da súas propias accións,  

pensamentos, sentimentos e comunicacións cos demais.  Este proceso aumenta as habilidades de 

pensamento reflexivo e de autocontrol, á vez que proporciona un espazo para a análise das propias 

experiencias e a busca dunha resolución efectiva dos conflitos interpersonais. 

A aula de convivencia é un espazo educativo onde o alumnado poderá acudir cando se vea privado 

do dereito a participar do normal desenvolvemento das actividades lectivas. 

A privación da asistencia á clase pode ser derivada dunha expulsión directa por parte do profesorado 

de área ou a causa dunha sanción imposta a causa do incumprimento reiterativo das normas de aula. 

Os obxectivos da aula de convivencia son: 

➢ Habilitar un espazo que proporcione ó alumnado as condicións necesarias sobre a súa conduta 

contraria ás normas de convivencia, o seu comportamento en determinados conflitos e como 

afecta todo isto o desenvolvemento das clases 

➢ Permitir que os/as alumnos/as aprendan a responsabilizarse das súas propias accións, 

pensamentos e sentimentos cara os demais 

➢ Reconstruír e favorecer a autoestima e autocontrol 

➢ Mellorar a vida académica e persoal do alumnado. 

 

11. TEMPORALIZACIÓN: 

 

Período de aplicación: 



 

XUNTA DE GALICIA 
 

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE 
E FORMACIÓN PROFESIONAL 

IES PLURILINGÜE ADORMIDERAS  

 

R/ Juan Sebastián Elcano, 28  15002  A Coruña   Tfno.: 881880086   ies.adormideras@edu.xunta.es                   14  

 

O período de aplicación do presente plan será de tres anos. As accións que nel se contemplan está 

previsto que se inicien ao comezo do curso actual, 2018-2019. 

Secuenciación trimestral: 

A secuenciación do plan de convivencia nos tres trimestres do curso escolar, parécenos a máis 

axeitada para o traballo co alumnado; xa que, é a que mellor se adapta coas etapas no que se divide o 

curso escolar e permite ao final de cada un destes períodos realizar unha avaliación do mesmo ao 

distribuír os contidos de forma progresiva e secuencial. Posibilita avanzar e progresar na formación 

integral do alumno/a a medida que avanza o curso escolar e prever as necesidades de mellora que van 

amosando os alumnos/as, simultaneamente ao seu proceso de ensinanza-aprendizaxe. 

Esta proposta xeral de actividades que presentamos deberá ser adaptada aos diferentes contextos dos 

distintos grupos de alumnos/as (nivel, idades, nº de alumnado, procedencia, expectativas, etc.) 

 

Primeiro trimestre: 

➢ Partiríamos dun repaso das normas escolares que recordan do curso ou etapa anterior a nivel 

de grupo. 

➢ A nivel de alumno/a relacionarían todo o repertorio de normas que coñecen e formarían dous 

columnas unha: coas normas que lle gusta máis cumprir e outra coas que lle costa máis esforzo 

o seu cumprimento. 

➢ O NOF: principais normas de convivencia, os órganos de representación docente e a elección 

do/a delegado/a de grupo. 

➢ A disciplina escolar en relación co cumprimento do NOF. Comportamentos escolares que se 

axustan á norma. Faltas de disciplina e as súas posibles sancións. 

➢ Clima social do grupo: sociograma. Necesidades detectadas e propostas de mellora. 

➢ Aplicación das normas de convivencia referidas a coidado das entradas e saídas das clases e 

do centro, uso respectuoso da linguaxe, normas de corrección no trato ou coidado dos 

materiais e instalacións. 

➢ Os dereitos e deberes dos alumnos/as. O dereito á educación. Os deberes escolares: o estudo 

e os deberes escolares. 

➢ Os horarios de estudo as e técnicas de traballo intelectual. O deber de dedicar o tempo 

necesario para o progreso académico. 
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Segundo trimestre: 

➢ O dereito á liberdade dentro dun marco responsable do cumprimento das normas. As normas 

de condutas escolares. A avaliación das actitudes dos alumnos/as nas diferentes materias 

escolares. 

➢ Contidos relacionados coas habilidades sociais, a autoestima, a resolución pacífica de 

conflitos e a dinámica de grupos. Sesións de valoración da convivencia, mediante a 

participación do grupo clase. 

➢ Aplicación de cuestionarios referidos ao clima social do grupo. Actuacións para a promoción 

da convivencia e a resolución de conflitos, no seu caso. 

➢ Medidas encamiñadas a reducir o absentismo escolar: asesoramento ao alumnado e reunións 

cos seus pais. 

➢  Diagnóstico personalizado da situación escolar dos alumnos/as que, neste período, comezan 

a “descolgarse” no aprendizaxe en varias materias do curso ou arrastran moi baixas 

cualificacións no bacharelato. Orientacións que posibiliten a súa superación, continuidade ou 

posibles saídas académicas ou profesionais. 

➢ Repaso dos deberes e dereitos dos alumnos/as. 

 

Terceiro trimestre: 

➢ Educación en valores e dereitos humanos: xustiza , igualdade, respecto, tolerancia… 

➢ O emprego do tempo de lecer para a mellora cultural e persoal: a lectura, as actividades físico-

deportivo, museos, festas e conmemoracións, viaxes ou campamentos de verán. 

➢ Habilidades sociais: as diferentes formas de interacción dos alumnos/as. O respecto aos 

compañeiros/as. Condutas participativas sen exclusións no grupo/clase. 

➢ Actuacións na mellora da convivencia e resolución de conflitos. 

➢ As formas de exclusión e de acoso escolar. 

➢ Avaliación do nivel de disciplina na aula ao final de curso. Análise dos resultados acadados 

ao longo do curso. 

➢ Propostas para o próximo curso en materia de disciplina, convivencia e educación emocional. 
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12. AVALIACIÓN: 

 

Ao remate de cada ano académico redactarase unha memoria na que se incluirá unha avaliación do 

nivel de consecución dos obxectivos programados, das dificultades atopadas e, así como, as 

propostas de mellora do plan de convivencia. 

A avaliación realizarase en base a indicadores tanto cuantitativos como cualitativos, de tal xeito que, 

xunto cos datos obxectivos, queden recollidos os aspectos referidos á calidade e efectividade das 

intervencións. 

 

 ANEXO 1: COMISIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR NO CENTRO 

 

DEFINICIÓN 

Un órgano colexiado para reflexionar e investigar en relación co estado da convivencia no centro e 

deseñar estratexias que se deberán adoptar para o fomento da cultura de paz e para mellorar o clima 

da convivencia escolar. 

 

FUNCIÓNS: 

- Dinamizar o plan de convivencia do centro. 

- Elaborar un informe anual da análise da convivencia. 

- Informar trimestralmente ao Consello Escolar. 

- Coordinar as actuacións conxuntas dos ámbitos implicados relacionados coa mellora do clima de 

convivencia. 

- Propoñer á Administración educativa as medidas oportunas para a mellora da convivencia. 

 

COMPOSICIÓN 

- Carmen Tembrás Alonso, como directora do centro. 

- O xefe de estudos: Jaime Duque Quijada. 

- Representante do profesorado: Antonio Jesús García Bastida. 

- A orientadora do centro: Carolina Barral Lázaro. 

- Representante do alumnado: Antía Bringas Garabato. 
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- Representante das familias: Luis Cristos Bonal. 

- Representante do persoal non docente: Fernando Magán Sueiro. 

- Titores/as relacionados/as co tema a tratar en cada sesión, no caso que fose necesario. 

 

ANEXO 2:  DOCUMENTO BASE DA MEDIACIÓN ESCOLAR 

 

A mediación é un proceso de comunicación en liberdade ante unha terceira persoa que realiza o papel 

de mediador/a, e que garantirá que as partes se comuniquen dende o respecto e busquen solucións 

para os seus conflitos. 

 

• As persoas que desempeñan o papel de mediación non son as que dan solucións, só axudan a que as 

partes as busquen 

• A mediación non pode imporse, vaise a ela voluntariamente e todo o que alí ocorra ou se diga é 

confidencial. 

• Non todos os conflitos son medibles (ex. Se un está sufrindo violencia par parte doutro..) 

 

PERSOAS DESTINATARIAS 

Este programa ía dirixido ao alumnado do IES Adormideras, aínda que tamén se procuraba a 

participación e implicación por parte do profesorado, equipo directivo e departamento de orientación 

do mesmo. 

O servizo de mediación estaría aberto a calquera alumno/a do centro educativo que puidera ter un 

conflito cun igual. As sesións de formación , sen embargo, están dirixidas tan so aos rapaces/as, que 

sexan propostas polo Equipo Directivo do IES e que de forma voluntaria, logo da etapa de formación, 

acepten formar parte do Equipo de Mediadores. 

FASES DO PROGRAMA 

FASE DE PLANIFICACIÓN 

As fases propostas para levar a cabo o programa recóllense no seguinte cadro: 

 

 

FASES 

Contacto cos mediadores/as 

Formación: repaso 

Posta en marcha do equipo de 

mediación 

Realización de mediacións 
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FASE DE IMPLEMENTACIÓN 

✓ Contacto cos mediadores/as 

Para desenvolver o proxecto convócanse dúas reunións coas persoas que conforman o equipo, co fin 

de falar das novas liñas da continuación e revisar opinións e dispoñibilidade. 

✓ Formación (repaso) 

As sesións teñen a finalidade de motivar aos rapaces/as e volver a involucralos/as no programa, 

repasar conceptos e practicar a mediación antes de poñer en marcha o servizo. 

Para iso utilízanse dinámicas de cohesión de grupo, análise de experiencias similares noutros IES e 

repásase a través de presentacións en power point e role-playings as fases e técnicas a utilizar en 

mediación 

Trala primeira sesión de repaso haberá  unha reunión con todos os rapaces/as para explicar os pasos 

a seguir a partir dese momento e as implicacións de ser mediador/a co fin de que cada un/unha decidira 

e se comprometera a implicarse no programa firmando un compromiso como mediador/a. 

✓ Presentación e posta en marcha do Servizo de Mediación 

Co fin de que todo o alumnado e profesorado coñecera a existencia do servizo de mediación, e 

comprendera a súa funcionalidade e funcionamento realizarase unha campaña de difusión utilizando 

as seguintes estratexias: 

- Colocación e reparto dun folleto de publicidade 

- Realización dunha presentación a cada curso, con power-point e role-playing sobre 

mediación, polo propio Equipo e a educadora-formadora do programa. 

 

Unha vez presentado o proxecto, establecido o protocolo de actuación, a tipoloxía de conflitos a 

derivar ao equipo, etc; poñerase o servizo en marcha. Para solicitar a mediación os rapaces/as terán 

que deixar unha solicitude nun buzón destinado especificamente a esta tarefa. Unha vez aceptada a 

solicitude o Departamento de Orientación, xunto cun dos rapaces/as do equipo de mediación, 

realizarían a intervención. 

 

 

ANEXO 3:   PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE UN POSIBLE CASO DE ACOSO 

ESCOLAR. 

Seguiremos o Protocolo publicado pola Xunta de Galicia para os posibles casos de acoso e ciberacoso 

escolar. 



 

XUNTA DE GALICIA 
 

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE 
E FORMACIÓN PROFESIONAL 

IES PLURILINGÜE ADORMIDERAS  

 

R/ Juan Sebastián Elcano, 28  15002  A Coruña   Tfno.: 881880086   ies.adormideras@edu.xunta.es                   19  

 

INDICADORES ESCOLARES SOBRE UN POSIBLE CASO DE ACOSO ESCOLARE 

MPRECIAIS 

Cambios nos tempos de chegada e saída da escola. 

Cambios nos itinerarios de ida e volta ao centro. 

Cambios na súas relacións persoais (compañeiros/as non habituais) no centro. 

Cambios na súas relacións persoais (compañeiros/as non habituais) fóra do centro. 

Busca acompañarse de persoas adultas. 

Busca da soidade no centro. 

Busca da soidade fóra do centro. 

Abandono de actividades que antes lle interesaban sen razón aparente. 

Descoida o seu aspecto físico. 

Estado de ansiedade. 

Preocupación. 

Pechamento sobre si mesmo/a. 

Desconfianza. 

Desinterese. 

Tendencia á tristeza e a chorar facilmente 

Nerviosismo repentino. 

Dificultades de comunicación nas tarefas. 

Dificultades de comunicación nas relacións co grupo. 

Cambios de humor. 

Molestias físicas (vómitos, dores...). 

Diminución da autonomía persoal 

Inseguridade, desconfianza en si mesmo/a. 

Negativa a falar sobre a situación. 

Actuacións agresivas. 

ACTITUDES NA TAREFA ESCOLAR 

Dificultades de concentración nas tarefas 

Actitude negativa ante as tarefas 

Diminución da calidade dos seus traballos. 
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Actitude pasiva xeral (tenta pasar sempre desapercibido/a). 

Actitude pasiva ante situacións violentas nas que non está implicado/a. 

Prefire traballar só/soa. 

Baixa no seu rendemento escolar. 

Diminución da autoestima. 

Puxéronlle alcumes que non lle gustan. 

En actividades de grupo non é elixido/a. 

Desaparécenlle pertenzas escolares ou persoais. 

Actitude pasiva. 

Fai actividades ou tarefas que non lle corresponden. 

Non se presta para participar en actividades voluntarias. 

Desinterese en actividades a realizar fóra do horario habitual. 

 

ANEXO 4: PROGRAMA DE HABILIDADES SOCIAIS 

A. Definición: Consiste en facilitar ao alumnado un repertorio amplo de habilidades instrumentais, 

cognitivas e de control emocional que poidan usar para mellorar a calidade das súas relacións 

sociais e, máis concretamente, para resolver ou prever problemas ou dificultades nas súas relacións 

cos demais. 

B. Destinatarios: Todo o alumnado da ESO. 

C. Profesorado: Os titores/as da ESO, na hora de titoría. Programa que deberá recoller o Plan de 

Acción Titorial. 

D. Temporalización: Durante un trimestre do curso escolar. 

 

O desenvolvemento do programa completo inclúese no Plan de Acción Titorial do cento 

(PAT). 

ANEXO 5: NORMAS DE  CONVIVENCIA DO CENTRO ( véxase NOF). 
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Este documento foi elaborado pola Comisión de Convivencia do instituto tendo en conta  

propostas do Claustro e informado o Consello Escolar na súa reunión do día 21 de marzo de 

2019. 

O Plan de Convivencia está a disposición de toda a comunidade educativa e proximamente será 

publicado na páxina web do instituto. 

 


