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I. PARTE DE INCIDENCIAS 
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ANEXO I.1:  

Parte de incidencias 
 

A CUMPRIMENTAR POLA X.E. 

PARTE DE 

INCIDENCIAS 

Nº Informe 

 

 Curso 20___  / 20___  

 

A CUMPRIMENTAR POLO PROFESORADO 

Profesor/a  Data             /               / 201______ 

 Materia  Hora  1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 

Alumna/o (apelidos e nome)  Nº  

Curso e grupo  

 

Motivo do parte 

(En caso doutro tipo de incidencia, explicar con precisión a súa natureza, lugar e momento) 
 

☐ A reiterada asistencia ao centro sen o material e equipamento preciso para participar activamente no desenvolvemento 

das clases.  

☐ Saír do recinto académico ou permanecer nunha zona non autorizada.  

☐ Non participar e poñer en cuestión as actividades da aula orientadas ao desenvolvemento dos planos de estudio. 

☐ Rexeitar seguir na aula as orientacións do profesor ou profesora respecto da súa aprendizaxe. 

☐ Falta de respecto ao exercicio do dereito ao estudo dos seus compañeiros. 

☐ Actos inxustificados que perturban o normal desenvolvemento das actividades lectivas, sempre que non alcancen a 

gravidade requirida. 

☐ Discriminar a un membro da comunidade educativa por razón de nacemento, raza, sexo, ou por calquera outra   

circunstancia persoal ou social, sempre que non alcancen a gravidade requirida. 

☐ Deterioro ou dano causado intencionadamente, das dependencias da aula, do material desta, ou dos obxectos e  pertenzas 

doutros membros da comunidade educativa. 

☐ Acto de indisciplina, inxuria, ofensas, respecto e consideración ao/á profesor/a e/ou compañeiros de estudos (subliñar o 

que proceda), sempre que non alcancen a gravidade requirida.  

☐ Actos de desafío a autoridade do profesorado e ao persoal de administración e servizos que non supoña unha indisciplina 

grave 

☐ Agresión física contra un membro da comunidade educativa (profesor/a, compañeiros de estudos, persoal non docente 

…). 

☐ Portar calquera obxecto, substancia ou produto expresamente prohibido polas normas do centro (perigoso para a saúde ou 

integridade persoal dos membros da comunidade educativa), cando non constitúa conduta gravemente prexudicial para a 

convivencia 

☐ Falta de asistencia inxustificada á clase e as faltas reiteradas de puntualidade, nos termos establecidos nas normas de 

convivencia do centro  

☐ Outro (especificar) ............................................................................................................................. ...................... 

 

Breve relato de feitos 
.................................................................................................................................. ............................................................................................  

................................................................................................................................................................... ........................................................... 

....................................................................... ............................................................................................................................. .......................... 

........................................................................................................ ......................................................................................................................  

............................................................................................................................. .................................................................................................  

.............................................................................................................................................................. ................................................................ 

............................................................................................................................................................................................... ............................... 

 

 

Observacións:  

O parte orixinal debe entregarse coa máxima celeridade ao xefe/a de estudos, e unha fotocopia debe ser tamén entregada ao 

Sinatura do/a profesor/a 



 

Páxina 8 de 104 

I.E.S. ARCEBISPO XELMIREZ II 
Irmandiños 15, 15704 Santiago de Compostela 

981561435 981561835 981557065 

 ies.arcebispo.xelmirez.2@edu.xunta.es 

         http://centros.edu.xunta.es/iesarcebispoxelmirez2/ 
 

 

 
 

titor/a.  

Medidas adoptadas 1 
(En caso de aplicar outro tipo de medidas, que poidan ser contempladas na normativa, especificar) 

 

☐ Amoestación privada ou por escrito do profesor. 

☐ Amoestación privada ou por escrito do titor.  

☐ Chamada telefónica aos pais. Entrevista co titor. 

☐ Comparecencia inmediata ante a persoa que ocupe a Xefatura de Estudos. 

☐ Amoestación por escrito. Citación aos pais para manter entrevista co titor e xefe de estudos. 

☐ Realización de traballos específicos en horario lectivo. 

☐ Suspensión do dereito de asistencia a clase na se produciu a incidencia e realización das actividades na aula de 

convivencia. 

☐ Realización, en horario non lectivo, de tarefas que contribúan á mellora e desenvolvemento das actividades do centro.   

☐ Suspensión do dereito a participar nas actividades complementarias e extraescolares do centro por un período de ata 2 

semanas. 

☐ Cambio de grupo por un período de ata 1 semana. 

☐ Comparecencia ante o director/ comisión de convivencia para aplicación de sanción. 

☐ Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases, por un período de ata 3 días lectivos. Durante o tempo que 

dure a suspensión, o alumnado haberá de realizar os deberes ou traballos que se determinen para evitar a interrupción no 

proceso formativo. 

☐ Suspensión temporal do dereito de asistencia ao centro por un período de ata tres días lectivos. Durante o tempo que 

dure a suspensión, o alumnado haberá de realizar os deberes ou traballos que se determinen para evitar a interrupción no 

proceso formativo.  

☐ Outra medida (especificar) ........................................................................................... ......................................................................... 

............................................................................................................................. ................................................................................................. 

............................................................................................................................. .......................................................................................... ....... 

 

 

 

 

 

 

 
Observacións:  

1.- Este reverso será cuberto polo/a profesor/a, o/a titor/a, ou o/a xefe/a de estudos, de consideralo oportuno, en cada caso, e 

asinado polo/a xefe/a de estudos para o seu arquivo 

2.- Diante de calquera dúbida, consultar a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa 

e o 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 )  

 

Sinatura do/a Xefe/a de estudos 
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II. PROCEDEMENTO CORRECTOR 
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ANEXO II.1:  

APERTURA DE PERÍODO DE INFORMACIÓN PREVIA. 
 

 

De conformidade co establecido no artigo 47.1 do Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se 

desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, en materia de convivencia escolar, e tendo esta dirección 

coñecemento de feitos que puidesen ser constitutivos de conduta gravemente prexudicial para a 

convivencia do centro 

 

A DIRECCIÓN DESTE CENTRO ACORDA: 

 

1. A apertura, dentro do prazo de dous días lectivos desde o coñecemento dos feitos, dun período de 

información previa para coñecer as circunstancias e a oportunidade de aplicar o procedemento 

conciliado, de ser o caso, para a corrección de conduta gravemente prexudicial para a convivencia do 

centro en relación co alumno ou coa alumna: 

D./Dna. __________________________________________________________________________,  

 

matriculado este ano académico no curso e grupo _______________. 

 

 

2. A dirección, asesorada de ser o caso pola xefa do DO e a persoa titora do alumno ou da alumna, 

analizará a conduta tendo en conta como se produciu, a idade e as circunstancias do alumnado e os 

seus antecedentes en relación coa convivencia. 

 

3. Ao iniciarse o procedemento ou en calquera outro momento a dirección poderá adoptar como 

medidas correctoras provisionais o cambio temporal de grupo ou a suspensión do dereito de asistencia 

a clases, actividades ou o centro por non máis de tres días lectivos. 

 

4. Extraídas as conclusións da valoración, a dirección determinará o procedemento de corrección máis 

adecuado, aínda que se propiciará o procedemento conciliado sempre que sexa posible, e intentarse a 

conciliación entre o alumno ou alumna e os membros da comunidade cuxos dereitos fosen lesionados, 

e a reparación voluntaria dos danos materiais ou morais producidos. 

 

Observacións: 

 

 

 

 

Santiago, a ____ de __________________ de 201____ 

 

A directora 

 

 

 

Asdo.:  
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ANEXO II.2: 

APERTURA DE PROCEDEMENTO CORRECTOR POR CONDUTA 

GRAVEMENTE PREXUDICIAL PARA A CONVIVENCIA DO CENTRO. 

DETERMINACIÓN DE TIPO DE PROCEDEMENTO: COMÚN OU 

CONCILIADO 
 

De conformidade co establecido no artigo 25º, apartado 2, da Lei 4/2011, do 30 de xuño, de 

convivencia e participación da comunidade educativa (D.O.G. do 15 de xullo), así como nos artigos 

37, e 46 ao 54 do Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a anterior en materia de 

convivencia escolar, á vista do correspondente documento de constatación dos feitos, así como, de ser 

o caso, das conclusións da valoración resultante do período de información, A DIRECCIÓN DESTE 

CENTRO ACORDA: 

1. Iniciar, dentro do prazo de tres días lectivos desde o coñecemento da conduta, procedemento 

disciplinario nº _______ por conduta gravemente prexudicial para a convivencia do centro ao 

alumno/a: 

D./Dna. __________________________________________________________________________,  

matriculado este ano académico no curso e grupo ___________, polas condutas que a continuación 

se relacionan: 

□ Agresión física ou psíquica, inxuria ou ofensa grave, ameazas ou coaccións contra membros da 

comunidade educativa. 

□ Actos de discriminación grave contra membros da comunidade educativa por razón de nacemento, 

raza, sexo, orientación e identidade sexual, capacidade económica, nivel social, conviccións políticas, 

morais ou relixiosas, discapacidades físicas, sensoriais ou psíquicas, ou calquera outra condición ou 

circunstancia persoal ou social. 

□ Actos individuais ou colectivos de desafío á autoridade do profesorado ou persoal de 

administración e servizos que constitúen indisciplina grave. 

□ Gravación, manipulación ou difusión por calquera medio de imaxes ou información que atentan 

contra o dereito á honra, a dignidade da persoa, a intimidade persoal ou familiar ou a propia imaxe de 

membros da comunidade educativa. 

□ Actuacións que constitúen acoso escolar consonte o establecido polo art. 28 da lei 4/2011. 

Suplantación de personalidade en actos da vida docente ou falsificación, alteración ou subtracción de 

documentos académicos. 

□ Danos graves causados de forma intencionada ou por neglixencia grave ás instalacións ou aos 

materiais do centro ou aos bens doutros membros da comunidade ou de terceiros, ou a súa subtracción. 

□ Actos inxustificados que perturban gravemente o normal desenvolvemento das actividades do 

centro, incluídas as de carácter complementario e extraescolar. 

□ Actuacións gravemente prexudiciais para a saúde ou a integridade persoal de membros da 

comunidade educativa, ou incitación a elas. 

□ Portar obxecto, substancia ou produto gravemente perigoso para a saúde ou a integridade persoal de 

calquera membro da comunidade, ou negativa a entregar os obxectos a que se refire o punto terceiro do 

artigo 11 da Lei 4/2011 ao ser requirido para iso. 

□ Reiteración no mesmo curso escolar de condutas leves contrarias á convivencia. 

□ Incumprimento de sancións impostas. 
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Indícanse, como é preceptivo, as correccións que poden corresponder ás condutas citadas, segundo o 

Art. 39 do citado Decreto: 
 Realización, dentro ou fóra do horario lectivo, de tarefas que contribúan á mellora e ao 

desenvolvemento das actividades do centro.  

 Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou complementarias do centro por un 

período de entre dúas semanas e un mes.  

 Cambio de grupo.  

 Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases por un período de entre catro días lectivos e 

dúas semanas. Durante o tempo que dure a suspensión, a alumna ou o alumno deberá realizar os deberes 

ou traballos que se determinen para evitar a interrupción no proceso formativo. 

 Suspensión temporal do dereito de asistencia ao centro por un período de entre catro días lectivos e un 

mes. Durante o tempo que dure a suspensión, a alumna ou o alumno deberá realizar os deberes ou 

traballos que se determinen para evitar a interrupción no proceso formativo. 

 Cambio de centro. 

 

2. Determinar, para a corrección das citadas condutas, o seguinte procedemento de corrección: 

 

Procedemento conciliado, desenvolvido nos artigos 50 e 51 do citado Decreto 8/2015, por cumprirse 

os requisitos previstos no artigo 49 puntos 2 e 3. 

 

A aplicación deste procedemento require a conformidade por escrito da alumna ou do alumno 

responsable da conduta, ou de ser menor de idade non emancipado, das persoas proxenitoras ou 

representantes legais deste, así como das persoas membros da comunidade educativa afectadas pola 

mesma, ou para o caso de seren menores de idade non emancipadas, das persoas proxenitoras ou 

representantes legais. Esta conformidade debe realizarse por escrito no prazo dun día lectivo desde 

a recepción da procedente notificación, e de non ser así, tramitarase a corrección da conduta 

mediante a aplicación do procedemento común. 

  

Procedemento común, desenvolvido no artigo 53 do citado Decreto 8/2015, por non cumprirse os 

requisitos previstos no artigo 49 puntos 2 e 3.  

 

3. Nomear como persoa instrutora do procedemento á profesora ou ao profesor deste centro: 

Dna./D. _____________________________________________________________________ 

 

4. Así mesmo, en aplicación do punto 3º do Artigo 47 do citado Decreto, adóptanse as medidas 

provisionais seguintes (explicítase a medida e as datas nas que se cumprirá): 

 

□ Cambio temporal de grupo da alumna ou do alumno por un período de ____________ (non 

superior a 3 días lectivos). 

□ Suspensión do dereito de asistencia ao centro por un período de ____________ (non superior a 3 

días lectivos). 

□ Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases ou actividades por un período de 

___________ (non superior a 3 días lectivos). 

 

Observacións: 

 

Santiago, a ____ de ___________________ de 201____ 

 

A directora 
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Asdo.:  

 

ANEXO II.3:  

ACEPTACIÓN DE PROCEDEMENTO CONCILIADO / PERSOA 

AGRAVIADA 
 

 

Tendo a dirección do centro iniciado procedemento disciplinario nº _______ por conduta gravemente 

prexudicial para a convivencia do centro ao alumno ou alumna: 

D./Dna. __________________________________________________________________________,  

 

matriculado este ano académico no curso e grupo ___________, e tendo determinado, para a 

corrección da citada conduta, o procedemento de corrección conciliado, desenvolvido na Sección 2ª, 

Capítulo IV, (artigos 49 a 51) do citado Decreto 8/2015,  

D./Dna. __________________________________________________________________________ 

 

como persoa agraviada ou, por ser menor de idade, na súa representación: 

D./Dna. __________________________________________________________________________ 

 

como nai, pai ou titor/a legal da anterior 

 

MANIFESTA A SÚA DISPOSICIÓN A ACOLLERSE AO PROCEDEMENTO CONCILIADO 

 

ao que se someten voluntariamente, o que supón acatar o acordo que derive do mesmo; de non 

alcanzarse a conciliación, instruirase o expediente polo procedemento común, formando parte do 

mesmo as declaracións que se realicen durante o procedemento conciliado. 

 

 

Observacións: 

 

O prazo para a presentación deste documento asinado é dun día lectivo desde a recepción da 

notificación. 

 

De non comunicarse a disposición a acollerse ao procedemento conciliado, a corrección da conduta 

gravemente prexudicial para a convivencia do centro será tramitada polo procedemento común, 

segundo o establecido no artigo 49.3 do citado Decreto. 

 

 

 

Santiago, a ____ de ___________________ de 201____ 

 

 

A alumna ou o alumno    A nai, pai ou titor/a legal 

 

 

 

Asdo.:       Asdo.: 
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ANEXO II. 4: 

ACEPTACIÓN DE PROCEDEMENTO CONCILIADO / PERSOA 

RESPONSABLE DA CONDUTA GRAVEMENTE PREXUDICIAL PARA A 

CONVIVENCIA DO CENTRO 
 

 

Tendo a dirección do centro iniciado procedemento disciplinario nº _______ por conduta gravemente 

prexudicial para a convivencia do centro á alumna ou ao alumno: 

D./Dna. __________________________________________________________________________,  

 

matriculado este ano académico no curso e grupo ___________, e tendo determinado, para a 

corrección da citada conduta, o procedemento de corrección conciliado, desenvolvido na Sección 2ª, 

Capítulo IV, (artigos 49 a 51) do citado Decreto 8/2015,  

D./Dna. __________________________________________________________________________ 

 

como persoa responsable da conduta ou, por ser menor de idade, na súa representación: 

D./Dna. __________________________________________________________________________ 

 

como nai, pai ou titor/a legal da anterior 

 

MANIFESTA A SÚA DISPOSICIÓN A ACOLLERSE AO PROCEDEMENTO CONCILIADO 

 

ao que se someten voluntariamente, o que supón acatar o acordo que derive do mesmo; de non 

alcanzarse a conciliación, instruirase o expediente polo procedemento común, formando parte do 

mesmo as declaracións que se realicen durante o procedemento conciliado, para o cal: 

 

RECOÑECE A GRAVIDADE DA SÚA CONDUTA 

ESTÁ DISPOSTO A REPARAR O DANO MATERIAL OU MORAL CAUSADO 

COMPROMÉTESE A CUMPRIR AS MEDIDAS CORRECTORAS QUE CORRESPONDAN 

 

Observacións: 

 

O prazo para a presentación deste documento asinado é dun día lectivo desde a recepción da 

notificación. 

De non comunicarse a disposición a acollerse ao procedemento conciliado, a corrección da conduta 

gravemente prexudicial para a convivencia do centro será tramitada polo procedemento común, 

segundo o establecido no artigo 49.3 do citado Decreto. 

 

Santiago, a ____ de ____________________ de 201____ 

 

 

A alumna ou o alumno    A nai, pai ou titor/a legal 

 

 

 

Asdo.:       Asdo.: 
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ANEXO II.5: 

COMUNICACIÓN A/O INTERESADA/O OU ÁS NAIS OU AOS PAIS OU 

TITORA/ES LEGAIS DE APERTURA DE PROCEDEMENTO CORRECTOR 

COMÚN  POR CONDUTA GRAVEMENTE PREXUDICIAL PARA A 

CONVIVENCIA DO CENTRO. 
 

De conformidade co establecido na Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da 

comunidade educativa (D.O.G. do 15 de xullo), así como nos artigos 37 a 38, e 46 ao 54 do Decreto 

8/2015, do 8 de xaneiro, que desenvolve a anterior en materia de convivencia escolar, A DIRECCIÓN 

DESTE CENTRO COMUNICA A: 
D./Dna. ___________________________________________________________________________,  

como persoa afectada, ou como pai, nai ou titor/a legal da mesma no caso de ser esta menor de idade, 

que ACORDOU: 

1. Iniciar procedemento disciplinario nº _______ por conduta gravemente prexudicial para a 

convivencia do centro á alumna ou ao alumno: 

D./Dna. ___________________________________________________________________________,  

matriculada ou matriculado este ano académico no curso e grupo ___________, polas condutas que a 

continuación se relacionan: 

□ Agresión física ou psíquica, inxuria ou ofensa grave, ameazas ou coaccións contra membros da 

comunidade educativa. 

□ Actos de discriminación grave contra membros da comunidade educativa por razón de nacemento, 

raza, sexo, orientación e identidade sexual, capacidade económica, nivel social, conviccións políticas, 

morais ou relixiosas, discapacidades físicas, sensoriais ou psíquicas, ou calquera outra condición ou 

circunstancia persoal ou social. 

□ Actos individuais ou colectivos de desafío á autoridade do profesorado ou persoal de 

administración e servizos que constitúen indisciplina grave. 

□ Gravación, manipulación ou difusión por calquera medio de imaxes ou información que atentan 

contra o dereito á honra, a dignidade da persoa, a intimidade persoal ou familiar ou a propia imaxe de 

membros da comunidade educativa. 

□ Actuacións que constitúen acoso escolar (calquera forma de vexación ou malos tratos continuados 

no tempo dun alumno ou alumna por outro ou outra ou outras, xa sexa de carácter verbal, físico ou 

psicolóxico, incluíndo o illamento ou baleiro social, con independencia do lugar onde se produza, así 

como as condutas realizadas a través de medios electrónicos, telemáticos ou tecnolóxicos que teñan 

causa nunha relación que xurda no ámbito escolar), consonte o establecido polo art. 28 da lei 4/2011. 

□ Suplantación de personalidade en actos da vida docente ou falsificación, alteración ou subtracción 

de documentos académicos. 

□ Danos graves causados de forma intencionada ou por neglixencia grave ás instalacións ou aos 

materiais do centro ou aos bens doutros membros da comunidade ou de terceiros, ou a súa subtracción. 

□ Actos inxustificados que perturban gravemente o normal desenvolvemento das actividades do 

centro, incluídas as de carácter complementario e extraescolar. 

□ Actuacións gravemente prexudiciais para a saúde ou a integridade persoal de membros da 

comunidade educativa, ou incitación a elas. 

□ Portar obxecto, substancia ou produto gravemente perigoso para a saúde ou a integridade persoal de 

calquera membro da comunidade, ou negativa a entregar os obxectos a que se refire o punto terceiro do 

artigo 11 da Lei 4/2011 ao ser requirido para iso. 

□ Reiteración no mesmo curso escolar de condutas leves contrarias á convivencia. 
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□ Incumprimento de sancións impostas. 

 

Indícanse a continuación as correccións que poden corresponder a unha conduta gravemente 

prexudicial para a convivencia do centro: 
 Realización, dentro ou fóra do horario lectivo, de tarefas que contribúan á mellora e ao 

desenvolvemento das actividades do centro.  

 Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou complementarias do centro por un 

período de entre dúas semanas e un mes.  

 Cambio de grupo.  

 Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases por un período de entre catro días lectivos e 

dúas semanas. 

 Suspensión temporal do dereito de asistencia ao centro por un período de entre catro días lectivos e un 

mes. 

 Cambio de centro. 

As condutas que atenten contra a dignidade persoal, teñan como orixe ou consecuencia unha 

discriminación ou acoso e as cometidas contra o alumnado máis vulnerable polas súas características 

terán cualificación de gravemente prexudiciais e levarán asociadas as medidas indicadas nos dous 

últimos lugares. 

 

2. Determinar, para a corrección das citadas condutas, o seguinte procedemento de corrección: 

 

Procedemento común, desenvolvido na Sección 3ª, Capítulo IV, (artigos 52 a 53) do citado Decreto 

8/2015, por non cumprirse os requisitos previstos no artigo 49 puntos 2 e 3.  

 

3. Nomear como persoa instrutora do procedemento ao/á profesor/a deste centro: 

D./Dna. _________________________________________________________________________ 

 

4. Así mesmo, en aplicación do punto 4º do citado Artigo 25 da dita lei, adóptanse as medidas 

provisionais seguintes (explicítase a medida e as datas nas que se cumprirá): 

 

□ Cambio temporal de grupo da alumna ou do alumno por un período de ____________ (non 

superior a 3 días lectivos). 

□ Suspensión do dereito de asistencia ao centro por un período de ____________ (non superior a 3 

días lectivos). 

□ Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases ou actividades por un período de 

___________ (non superior a 3 días lectivos). 

 

Observacións: 

 

Santiago, a ____ de ____________________ de 201____ 

 

A directora 

 

Asdo.:  

 

Recibín, o alumno, a nai, o pai ou titor/a legal 

 

 

Asdo.: 

 

Data: 
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ANEXO II.6: 

COMUNICACIÓN A/O INTERESADA/O OU ÁS NAIS OU AOS PAIS OU 

TITORA/ES LEGAIS DE APERTURA DE PROCEDEMENTO CORRECTOR 

CONCILIADO POR CONDUTA GRAVEMENTE PREXUDICIAL PARA A 

CONVIVENCIA DO CENTRO. 
 

De conformidade co establecido na Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da 

comunidade educativa (D.O.G. do 15 de xullo), así como nos artigos 37 a 38, e 46 ao 54 do Decreto 

8/2015, do 8 de xaneiro, que desenvolve a anterior en materia de convivencia escolar, A DIRECCIÓN 

DESTE CENTRO COMUNICA A: 

D./Dna. __________________________________________________________________________,  

como persoa afectada, ou como pai, nai ou titor/a legal da mesma no caso de ser esta menor de idade, 

que ACORDOU: 

1. Iniciar procedemento disciplinario nº _______ por conduta gravemente prexudicial para a 

convivencia do centro ao alumno/a: 

D./Dna. __________________________________________________________________________,  

matriculada ou matriculado este ano académico no curso e grupo ___________, polas condutas que a 

continuación se relacionan: 

□ Agresión física ou psíquica, inxuria ou ofensa grave, ameazas ou coaccións contra membros da 

comunidade educativa. 

□ Actos de discriminación grave contra membros da comunidade educativa por razón de nacemento, 

raza, sexo, orientación e identidade sexual, capacidade económica, nivel social, conviccións políticas, 

morais ou relixiosas, discapacidades físicas, sensoriais ou psíquicas, ou calquera outra condición ou 

circunstancia persoal ou social. 

□ Actos individuais ou colectivos de desafío á autoridade do profesorado ou persoal de 

administración e servizos que constitúen indisciplina grave. 

□ Gravación, manipulación ou difusión por calquera medio de imaxes ou información que atentan 

contra o dereito á honra, a dignidade da persoa, a intimidade persoal ou familiar ou a propia imaxe de 

membros da comunidade educativa. 

□ Actuacións que constitúen acoso escolar (calquera forma de vexación ou malos tratos continuados 

no tempo dun alumno ou alumna por outro ou outra ou outras, xa sexa de carácter verbal, físico ou 

psicolóxico, incluíndo o illamento ou baleiro social, con independencia do lugar onde se produza, así 

como as condutas realizadas a través de medios electrónicos, telemáticos ou tecnolóxicos que teñan 

causa nunha relación que xurda no ámbito escolar), consonte o establecido polo art. 28 da lei 4/2011. 

□ Suplantación de personalidade en actos da vida docente ou falsificación, alteración ou subtracción 

de documentos académicos. 

□ Danos graves causados de forma intencionada ou por neglixencia grave ás instalacións ou aos 

materiais do centro ou aos bens doutros membros da comunidade ou de terceiros, ou a súa subtracción. 

□ Actos inxustificados que perturban gravemente o normal desenvolvemento das actividades do 

centro, incluídas as de carácter complementario e extraescolar. 

□ Actuacións gravemente prexudiciais para a saúde ou a integridade persoal de membros da 

comunidade educativa, ou incitación a elas. 

□ Portar obxecto, substancia ou produto gravemente perigoso para a saúde ou a integridade persoal de 

calquera membro da comunidade, ou negativa a entregar os obxectos a que se refire o punto terceiro do 

artigo 11 da Lei 4/2011 ao ser requirido para iso. 

□ Reiteración no mesmo curso escolar de condutas leves contrarias á convivencia. 
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□ Incumprimento de sancións impostas. 

 

Indícanse a continuación as correccións que poden corresponder a unha conduta gravemente 

prexudicial para a convivencia do centro: 
 Realización, dentro ou fóra do horario lectivo, de tarefas que contribúan á mellora e ao 

desenvolvemento das actividades do centro.  

 Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou complementarias do centro por un 

período de entre dúas semanas e un mes.  

 Cambio de grupo.  

 Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases por un período de entre catro días lectivos e 

dúas semanas. 

 Suspensión temporal do dereito de asistencia ao centro por un período de entre catro días lectivos e un 

mes. 

 Cambio de centro. 

As condutas que atenten contra a dignidade persoal, teñan como orixe ou consecuencia unha 

discriminación ou acoso e as cometidas contra o alumnado máis vulnerable polas súas características 

terán cualificación de gravemente prexudiciais e levarán asociadas as medidas indicadas nos dous 

últimos lugares. 

 

2. Determinar, para a corrección das citadas condutas, o seguinte procedemento de corrección: 

Procedemento conciliado, desenvolvido na Sección 2ª, Capítulo IV, (artigos 49 a 51) do citado 

Decreto 8/2015, por cumprirse os requisitos previstos no artigo 49 puntos 2 e 3. O alumno ou alumna, 

ou de ser menor de idade non emancipado, os seus pais ou titores legais, deberán comunicar por 

escrito á dirección do centro a aceptación ou non deste procedemento no prazo dun día lectivo 

tras a recepción desta notificación; de non facelo, aplicaráselle o procedemento común, 

desenvolvido no artigo 53 do citado Decreto 8/2015.  

 

3. Nomear como persoa instrutora do procedemento ao/á profesor/a deste centro: 

D./Dna. ______________________________________________________________________ 

 

4. Así mesmo, en aplicación do punto 4º do citado Artigo 25 da dita lei, adóptanse as medidas 

provisionais seguintes (explicítase a medida e as datas nas que se cumprirá): 

 

□ Cambio temporal de grupo da alumna ou do alumno por un período de ____________ (non 

superior a 3 días lectivos). 

□ Suspensión do dereito de asistencia ao centro por un período de ____________ (non superior a 3 

días lectivos). 

□ Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases ou actividades por un período de 

___________ (non superior a 3 días lectivos). 

 

Observacións: 

 

Santiago, a ____ de _______________ de 201__ 

 

A directora 

 

Asdo.:  

 

Recibín, a alumna ou o alumno, a nai, o pai, ou titor/a legal 

 

Asdo.: 
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Data: 
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ANEXO II.7: 

CITACIÓN PARA REUNIÓN DE CONCILIACIÓN / PERSOA AGRAVIADA 

NA CONDUTA GRAVEMENTE PREXUDICIAL PARA A CONVIVENCIA DO 

CENTRO 
 

 

 

Tendo a dirección do centro iniciado procedemento disciplinario nº _______ por conduta gravemente 

prexudicial para a convivencia do centro á alumna ou ao alumno: 

D./Dna. _________________________________________________________,  

 

matriculada ou matriculado este ano académico no curso e grupo ___________, e tendo determinado, 

para a corrección da citada conduta, o procedemento de corrección conciliado, desenvolvido na 

Sección 2ª, Capítulo IV, (artigos 49 a 51 do citado Decreto 8/2015, A DIRECCIÓN DESTE 

CENTRO CONVOCA A: 

D./Dna. ______________________________________________________________________ 

 

como persoa agraviada e, por ser menor de idade, na súa representación a: 

D./Dna. ______________________________________________________________________ 

 

como nai, pai ou titor/a legal da anterior. 

 

 

Observacións: 

 

 

 

 

Santiago, a ____ de __________________ de 201____ 

 

A directora 

 

 

 

Asdo.:  

 

Recibín, a alumna ou o alumno, a nai, o pai ou titor/a legal 

 

 

 

 

 

Asdo.: 

 

Data: 
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ANEXO II.8: 

CITACIÓN PARA REUNIÓN DE CONCILIACIÓN / PERSOA RESPONSABLE 

DA CONDUTA GRAVEMENTE PREXUDICIAL PARA A CONVIVENCIA DO 

CENTRO 
 

 

 

Tendo a dirección do centro iniciado procedemento disciplinario nº _______ por conduta gravemente 

prexudicial para a convivencia do centro á alumna ou ao alumno: 

D./Dna. _______________________________________________________________________,  

 

matriculada ou matriculado este ano académico no curso e grupo ___________, e tendo determinado, 

para a corrección da citada conduta, o procedemento de corrección conciliado, desenvolvido na 

Sección 2ª, Capítulo IV, (artigos 49 a 51) do citado Decreto 8/2015, A DIRECCIÓN DESTE 

CENTRO CONVOCA A: 

D./Dna. ______________________________________________________________________ 

 

como persoa responsable da conduta e, por ser menor de idade, na súa representación a: 

D./Dna. ______________________________________________________________________ 

 

como nai, pai ou titor/a legal da anterior. 

 

 

Observacións: 

 

 

 

 

Santiago, a ____ de __________________ de 201____ 

 

A directora 

 

 

 

Asdo.:  

 

Recibín, a alumna ou o alumno, a nai, o pai ou titor/a legal 

 

 

 

 

 

Asdo.: 

 

Data: 
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ANEXO II.9: 

CITACIÓN PARA REUNIÓN DE CONCILIACIÓN / PERSOA INSTRUTORA 

DO PROCEDEMENTO CORRECTOR  

 
 

 

 

Tendo a dirección do centro iniciado procedemento disciplinario nº _______ por conduta gravemente 

prexudicial para a convivencia do centro á alumna ou ao alumno: 

D./Dna. _______________________________________________________________________,  

 

matriculada ou matriculado este ano académico no curso e grupo ___________, e tendo determinado, 

para a corrección da citada conduta, o procedemento de corrección conciliado, desenvolvido na 

Sección 2ª, Capítulo IV, (artigos 49 a 51) do citado Decreto 8/2015, A DIRECCIÓN DESTE 

CENTRO CONVOCA A: 

D./Dna. ______________________________________________________________________ 

 

como persoa instrutora do procedemento corrector. 

 

 

Observacións: 

 

 

 

 

Santiago, a ____ de _________________ de 201____ 

 

A directora 

 

 

 

Asdo.:  

 

Recibín, a persoa instrutora 

 

 

 

 

 

Asdo.: 

 

Data: 
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ANEXO II.10: 

CITACIÓN PARA REUNIÓN DE CONCILIACIÓN / PERSOA MEDIADORA 

DO PROCEDEMENTO CORRECTOR  
 

 

 

Tendo a dirección do centro iniciado procedemento disciplinario nº _______ por conduta gravemente 

prexudicial para a convivencia do centro á alumna ou ao alumno: 

D./Dna. _______________________________________________________________________,  

 

matriculada ou matriculado este ano académico no curso e grupo ___________, e tendo determinado, 

para a corrección da citada conduta, o procedemento de corrección conciliado, desenvolvido na 

Sección 2ª, Capítulo IV, (artigos 49 a 51) do citado Decreto 8/2015, A DIRECCIÓN DESTE 

CENTRO CONVOCA A: 

D./Dna. ______________________________________________________________________ 

 

como persoa mediadora do procedemento corrector. 

 

 

Observacións: 

 

 

 

 

Santiago, a ____ de _________________ de 201____ 

 

A directora 

 

 

 

Asdo.:  

 

Recibín, a persoa mediadora 

 

 

 

 

 

Asdo.: 

 

Data: 
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ANEXO II.11: 

ACTA DE REUNIÓN DE CONCILIACIÓN 
 

 

 

Tendo a dirección do centro iniciado procedemento disciplinario nº _______ por conduta 

gravemente prexudicial para a convivencia do centro á alumna ou ao alumno: 

D./Dna. _______________________________________________________________________,  

 

matriculada ou matriculado este ano académico no curso e grupo ___________, e tendo determinado, 

para a corrección da citada conduta, o procedemento de corrección conciliado, desenvolvido na 

Sección 2ª, Capítulo IV, (artigos 49 a 51) do citado Decreto 8/2015, convocadas as persoas afectadas á 

correspondente reunión, levántase acta da mesma: 

 

A persoa instrutora recórdalles ás persoas afectadas e, de ser o caso, ás persoas proxenitoras ou 

representantes legais, que participan nun procedemento conciliado de xeito voluntario, o que supón 

acatar o acordo que derive deste. 

 

Advírtelles tamén que as declaracións que se realicen formarán parte do expediente do procedemento 

corrector no suposto de que non se alcance a conciliación. 

 

A continuación, exponse e valórase a conduta obxecto de corrección nos seguintes termos: 

 
 

Dáselles a palabra ás partes, que manifestan o seguinte: 
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Oídas as partes afectadas, a persoa instrutora propón como medida correctora a seguinte: 

 

 Realización, dentro ou fóra do horario lectivo, de tarefas que contribúan á mellora e ao 

desenvolvemento das actividades do centro.  

 Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou complementarias do centro 

por un período de entre dúas semanas e un mes.  

 Cambio de grupo.  

 Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases por un período de entre catro días 

lectivos e dúas semanas. 

 Suspensión temporal do dereito de asistencia ao centro por un período de entre catro días 

lectivos e un mes. 

 Cambio de centro. 

 

As persoas convocadas manifestas as seguintes consideracións acerca da conduta e a corrección 

proposta: 

 
 

Tendo en conta que a alumna ou o alumno responsable da conduta: 

□PEDIU DESCULPAS DE XEITO SATISFACTORIO, E ESTAS FORON ACEPTADAS POLA 

PARTE AGRAVIADA 

□NON PEDIU DESCULPAS DE XEITO SATISFACTORIO, OU ESTAS NON FORON 

ACEPTADAS POLA PARTE AGRAVIADA 

as persoas asinantes acordan como medida correctora máis adecuada a seguinte (incluíndo, se procede, 

medidas reparadoras contempladas no artigo 35 do Decreto 8/2015): 

 

Santiago, a ____ de _________________ de 201____ 

 

 

Sinaturas 

 

 

 

Asdo.: 

 

A DIRECCIÓN RATIFICA ESTE ACORDO: 

A directora 

 

 

Asdo.: 
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ANEXO II.12: 

EXPEDIENTE DO PROCEDEMENTO COMÚN 
 

 

Tendo a dirección do centro iniciado procedemento disciplinario nº _______ por conduta 

gravemente prexudicial para a convivencia do centro á alumna ou ao alumno: 

D./Dna. _______________________________________________________________________,  

matriculada ou matriculado este ano académico no curso e grupo ___________, polas condutas que a 

continuación se relacionan: 

□ Agresión física ou psíquica, inxuria ou ofensa grave, ameazas ou coaccións contra membros da 

comunidade educativa. 

□ Actos de discriminación grave contra membros da comunidade educativa por razón de nacemento, 

raza, sexo, orientación e identidade sexual, capacidade económica, nivel social, conviccións políticas, 

morais ou relixiosas, discapacidades físicas, sensoriais ou psíquicas, ou calquera outra condición ou 

circunstancia persoal ou social. 

□ Actos individuais ou colectivos de desafío á autoridade do profesorado ou persoal de 

administración e servizos que constitúen indisciplina grave. 

□ Gravación, manipulación ou difusión por calquera medio de imaxes ou información que atentan 

contra o dereito á honra, a dignidade da persoa, a intimidade persoal ou familiar ou a propia imaxe de 

membros da comunidade educativa. 

□ Actuacións que constitúen acoso escolar (calquera forma de vexación ou malos tratos continuados 

no tempo dun alumno ou alumna por outro ou outra ou outras, xa sexa de carácter verbal, físico ou 

psicolóxico, incluíndo o illamento ou baleiro social, con independencia do lugar onde se produza, así 

como as condutas realizadas a través de medios electrónicos, telemáticos ou tecnolóxicos que teñan 

causa nunha relación que xurda no ámbito escolar), consonte o establecido polo art. 28 da lei 4/2011. 

□ Suplantación de personalidade en actos da vida docente ou falsificación, alteración ou subtracción 

de documentos académicos. 

□ Danos graves causados de forma intencionada ou por neglixencia grave ás instalacións ou aos 

materiais do centro ou aos bens doutros membros da comunidade ou de terceiros, ou a súa subtracción. 

□ Actos inxustificados que perturban gravemente o normal desenvolvemento das actividades do 

centro, incluídas as de carácter complementario e extraescolar. 

□ Actuacións gravemente prexudiciais para a saúde ou a integridade persoal de membros da 

comunidade educativa, ou incitación a elas. 

□ Portar obxecto, substancia ou produto gravemente perigoso para a saúde ou a integridade persoal de 

calquera membro da comunidade, ou negativa a entregar os obxectos a que se refire o punto terceiro do 

artigo 11 da Lei 4/2011 ao ser requirido para iso. 

□ Reiteración no mesmo curso escolar de condutas leves contrarias á convivencia. 

□ Incumprimento de sancións impostas. 
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e tendo determinado, para a corrección da citada conduta, o procedemento de corrección común, 

desenvolvido na Sección 3ª, Capítulo IV, (artigos 52 a 53) do citado Decreto 8/2015, para o cal se 

nomeou como persoa instrutora á asinante deste expediente, fanse as seguintes consideracións: 

 

 

FEITOS PROBADOS 

 
 

CIRCUNSTANCIAS CONCORRENTES 

 
 

GRAO DE RESPONSABILIDADE DA ALUMNA OU DO ALUMNO 

 

 

 

 



 

Páxina 28 de 104 

I.E.S. ARCEBISPO XELMIREZ II 
Irmandiños 15, 15704 Santiago de Compostela 

981561435 981561835 981557065 

 ies.arcebispo.xelmirez.2@edu.xunta.es 

         http://centros.edu.xunta.es/iesarcebispoxelmirez2/ 
 

 

 
 

 

 

 

Finalizada, por tanto, a instrución do procedemento dentro do prazo de cinco días lectivos a partir da 

designación da persoa instrutora, formúlase a seguinte proposta de resolución: 

 

 Realización, dentro ou fóra do horario lectivo, de tarefas que contribúan á mellora e ao 

desenvolvemento das actividades do centro.  

 Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou complementarias do centro 

por un período de entre dúas semanas e un mes.  

 Cambio de grupo.  

 Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases por un período de entre catro días 

lectivos e dúas semanas. 

 Suspensión temporal do dereito de asistencia ao centro por un período de entre catro días 

lectivos e un mes. 

 Cambio de centro. 

 

 

Santiago, a ____ de _________________ de 201____ 

 

 

A persoa instrutora 

 

 

 

 

 

Asdo.: 
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ANEXO II.13: 

CITACIÓN DE COMPARECENCIA PARA AUDIENCIA NO 

PROCEDEMENTO CORRECTOR POR CONDUTA GRAVEMENTE 

PREXUDICIAL PARA A CONVIVENCIA DO CENTRO 
 

Lugar de celebración Data de celebración Hora de inicio 

   

 

En cumprimento do establecido no punto 5 do artigo 25 da Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia 

e participación da comunidade educativa (D.O.G. do 15 de xullo), e no punto 3 do artigo 53 do 

Decreto 8/2015 que a desenvolve, finalizada a instrución do procedemento corrector Nº ________ por 

conduta gravemente prexudicial para a convivencia do centro, e formulada proposta de resolución, 

cítase, dentro do prazo máximo de tres días a partir da recepción da citación, a unha 

comparecencia na que os convocados poderán acceder a todo o actuado, e da que se estenderá acta, 

para darlles audiencia diante da persoa instrutora no lugar, data e hora que se indican a: 

D./Dna. _______________________________________________________________________,  

 

en calidade de alumna ou alumno responsable da conduta 

e a D./Dna. ___________________________________________________________________,  

como nai, pai ou titor/a legal do anterior, no caso de ser menor de idade. 

Infórmase, así mesmo, que no caso de non comparecencia inxustificada, o trámite de audiencia terase 

por realizado para todos os efectos legais. 

 

Santiago, a ____ de _________________ de 201____ 

 

A persoa instrutora 

 

 

 

Asdo.: 

 

 

Recibín 

A persoa citada 

 

 

 

 

Asdo.: 

 

Data: 
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ANEXO II.14: 

ACTA DE COMPARECENCIA PARA AUDIENCIA NO PROCEDEMENTO 

CORRECTOR POR CONDUTA GRAVEMENTE PREXUDICIAL PARA A 

CONVIVENCIA DO CENTRO 
 

Lugar de celebración Data de celebración Hora de inicio 

   

 

En cumprimento do establecido no punto 5 do artigo 25 da Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia 

e participación da comunidade educativa (D.O.G. do 15 de xullo), e no punto 3 do artigo 53 do 

Decreto 8/2015 que a desenvolve, finalizada a instrución do procedemento corrector Nº ________ por 

conduta gravemente prexudicial para a convivencia do centro, e formulada proposta de resolución, 

foron citados, dentro do prazo máximo de tres días a partir da recepción da citación, a 

comparecencia na que as persoas convocadas puideron acceder a todo o actuado, e da que se estende a 

presente acta, para darlles audiencia diante da persoa instrutora no lugar, data e hora que se indican,  

D./Dna. _______________________________________________________________________,  

en calidade de alumna ou alumno responsable da conduta 

e D./Dna. ___________________________________________________________________,  

como nai, pai ou titor/a legal do anterior, no caso de ser menor de idade. 

 

Esténdese a presente acta para dar fe de que as persoas citadas: 

COMPARECEN, foron informados pola persoa instrutora e tiveron acceso a todo o actuado, 

incluída a proposta de resolución. 

 

Fanse constar as seguintes observacións ou alegacións: 

 

 

 

 

 

 

NON COMPARECEN e non alegaron causa xustificada para non facelo, polo que se dá o trámite 

de audiencia por realizado para todos os efectos legais, sen prexuízo do previsto no artigo 27 da citada 

lei. 

 

Santiago, a ____ de _________________ de 201____ 

 

A persoa instrutora     As persoas citadas 

 

 

 

 

Asdo.:      Asdo.:    Asdo.: 
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ANEXO II.15: 

RESOLUCIÓN DE PROCEDEMENTO CORRECTOR COMÚN DE CONDUTA 

GRAVEMENTE PREXUDICIAL PARA A CONVIVENCIA DO CENTRO 
 

 

Tendo a dirección do centro iniciado procedemento disciplinario nº _______ por conduta 

gravemente prexudicial para a convivencia do centro á alumna ou ao alumno: 

D./Dna. _______________________________________________________________________,  

matriculada ou matriculado este ano académico no curso e grupo ___________, polas condutas que a 

continuación se relacionan: 

□ Agresión física ou psíquica, inxuria ou ofensa grave, ameazas ou coaccións contra membros da 

comunidade educativa. 

□ Actos de discriminación grave contra membros da comunidade educativa por razón de nacemento, 

raza, sexo, orientación e identidade sexual, capacidade económica, nivel social, conviccións políticas, 

morais ou relixiosas, discapacidades físicas, sensoriais ou psíquicas, ou calquera outra condición ou 

circunstancia persoal ou social. 

□ Actos individuais ou colectivos de desafío á autoridade do profesorado ou persoal de 

administración e servizos que constitúen indisciplina grave. 

□ Gravación, manipulación ou difusión por calquera medio de imaxes ou información que atentan 

contra o dereito á honra, a dignidade da persoa, a intimidade persoal ou familiar ou a propia imaxe de 

membros da comunidade educativa. 

□ Actuacións que constitúen acoso escolar (calquera forma de vexación ou malos tratos continuados 

no tempo dun alumno ou alumna por outro ou outra ou outras, xa sexa de carácter verbal, físico ou 

psicolóxico, incluíndo o illamento ou baleiro social, con independencia do lugar onde se produza, así 

como as condutas realizadas a través de medios electrónicos, telemáticos ou tecnolóxicos que teñan 

causa nunha relación que xurda no ámbito escolar), consonte o establecido polo art. 28 da lei 4/2011. 

□ Suplantación de personalidade en actos da vida docente ou falsificación, alteración ou subtracción 

de documentos académicos. 

□ Danos graves causados de forma intencionada ou por neglixencia grave ás instalacións ou aos 

materiais do centro ou aos bens doutros membros da comunidade ou de terceiros, ou a súa subtracción. 

□ Actos inxustificados que perturban gravemente o normal desenvolvemento das actividades do 

centro, incluídas as de carácter complementario e extraescolar. 

□ Actuacións gravemente prexudiciais para a saúde ou a integridade persoal de membros da 

comunidade educativa, ou incitación a elas. 

□ Portar obxecto, substancia ou produto gravemente perigoso para a saúde ou a integridade persoal de 

calquera membro da comunidade, ou negativa a entregar os obxectos a que se refire o punto terceiro do 

artigo 11 da Lei 4/2011 ao ser requirido para iso. 

□ Reiteración no mesmo curso escolar de condutas leves contrarias á convivencia. 

□ Incumprimento de sancións impostas. 
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e tendo determinado, para a corrección da citada conduta, o procedemento de corrección común, 

desenvolvido no artigo 53 do Decreto 8/2015, para o cal foi nomeada como persoa instrutora 

D./Dna. ______________________________________________________________________ 

finalizada a instrución do expediente por parte da mesma, corresponde ditar resolución, segundo o 

artigo 54, dentro do prazo dun día lectivo a partir da recepción da proposta da persoa instrutora. 

Considérase para estes efectos o seguinte: 

 

FEITOS PROBADOS 

 
 

CIRCUNSTANCIAS CONCORRENTES 
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MEDIDAS CORRECTORAS A APLICAR 

 

 Realización, dentro ou fóra do horario lectivo, de tarefas que contribúan á mellora e ao 

desenvolvemento das actividades do centro.  

 Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou complementarias do centro 

por un período de entre dúas semanas e un mes.  

 Cambio de grupo.  

 Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases por un período de entre catro días 

lectivos e dúas semanas. 

 Suspensión temporal do dereito de asistencia ao centro por un período de entre catro días 

lectivos e un mes. 
 Cambio de centro. 

 

SOLICITUDE DE REVISIÓN 

Consonte o establecido no artigo 26, punto 2º, da Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e 

participación da comunidade educativa, esta resolución pon fin á vía administrativa e é 

inmediatamente executiva. 

 

Contra esta resolución, o interesado, ou os seus pais ou titores legais poden instar a súa revisión ante 

o Consello Escolar no prazo de dous días lectivos desde a recepción desta resolución, nos termos 

previstos na alínea f) do artigo 127 da Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, e no punto d) 

do artigo 54 do Decreto 8/2015. 

 

 

Santiago, a ____ de _________________ de 201____ 

 

 

A directora 

 

 

 

 

 

Asdo.: 
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ANEXO II.16: 

RESOLUCIÓN DE PROCEDEMENTO CORRECTOR CONCILIADO DE 

CONDUTA GRAVEMENTE PREXUDICIAL PARA A CONVIVENCIA DO 

CENTRO 
 

 

Tendo a dirección do centro iniciado procedemento disciplinario nº _______ por conduta 

gravemente prexudicial para a convivencia do centro á alumna ou ao alumno: 

D./Dna. _______________________________________________________________________,  

matriculada ou matriculado este ano académico no curso e grupo ___________, polas condutas que a 

continuación se relacionan: 

□ Agresión física ou psíquica, inxuria ou ofensa grave, ameazas ou coaccións contra membros da 

comunidade educativa. 

□ Actos de discriminación grave contra membros da comunidade educativa por razón de nacemento, 

raza, sexo, orientación e identidade sexual, capacidade económica, nivel social, conviccións políticas, 

morais ou relixiosas, discapacidades físicas, sensoriais ou psíquicas, ou calquera outra condición ou 

circunstancia persoal ou social. 

□ Actos individuais ou colectivos de desafío á autoridade do profesorado ou persoal de 

administración e servizos que constitúen indisciplina grave. 

□ Gravación, manipulación ou difusión por calquera medio de imaxes ou información que atentan 

contra o dereito á honra, a dignidade da persoa, a intimidade persoal ou familiar ou a propia imaxe de 

membros da comunidade educativa. 

□ Actuacións que constitúen acoso escolar (calquera forma de vexación ou malos tratos continuados 

no tempo dun alumno ou alumna por outro ou outra ou outras, xa sexa de carácter verbal, físico ou 

psicolóxico, incluíndo o illamento ou baleiro social, con independencia do lugar onde se produza, así 

como as condutas realizadas a través de medios electrónicos, telemáticos ou tecnolóxicos que teñan 

causa nunha relación que xurda no ámbito escolar), consonte o establecido polo art. 28 da lei 4/2011. 

□ Suplantación de personalidade en actos da vida docente ou falsificación, alteración ou subtracción 

de documentos académicos. 

□ Danos graves causados de forma intencionada ou por neglixencia grave ás instalacións ou aos 

materiais do centro ou aos bens doutros membros da comunidade ou de terceiros, ou a súa subtracción. 

Actos inxustificados que perturban gravemente o normal desenvolvemento das actividades do centro, 

incluídas as de carácter complementario e extraescolar. 

□ Actuacións gravemente prexudiciais para a saúde ou a integridade persoal de membros da 

comunidade educativa, ou incitación a elas. 

□ Portar obxecto, substancia ou produto gravemente perigoso para a saúde ou a integridade persoal de 

calquera membro da comunidade, ou negativa a entregar os obxectos a que se refire o punto terceiro do 

artigo 11 da Lei 4/2011 ao ser requirido para iso. 

□ Reiteración no mesmo curso escolar de condutas leves contrarias á convivencia. 

□ Incumprimento de sancións impostas. 
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e tendo determinado, para a corrección da citada conduta, o procedemento de corrección 

conciliado, desenvolvido no artigo 50 do Decreto 8/2015, para o cal foi nomeada como persoa 

instrutora 

D./Dna. ______________________________________________________________________ 

finalizada a instrución do expediente por parte da mesma, corresponde ditar resolución, segundo o 

artigo 54, dentro do prazo dun día lectivo a partir da recepción da proposta da persoa instrutora. 

 

Realizada a correspondente reunión de conciliación, na mesma considerouse o seguinte: 

 

 

 

FEITOS PROBADOS 

 

CIRCUNSTANCIAS CONCORRENTES 
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MEDIDAS CORRECTORAS ACORDADAS 

 Realización, dentro ou fóra do horario lectivo, de tarefas que contribúan á mellora e ao 

desenvolvemento das actividades do centro.  

 Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou complementarias do centro 

por un período de entre dúas semanas e un mes.  

 Cambio de grupo.  

 Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases por un período de entre catro días 

lectivos e dúas semanas. 

 Suspensión temporal do dereito de asistencia ao centro por un período de entre catro días 

lectivos e un mes. 
 Cambio de centro. 

 

Tendo en conta que a persoa responsable da conduta: 

 

□PEDIU DESCULPAS DE XEITO SATISFACTORIO, E ESTAS FORON ACEPTADAS POLA 

PARTE AGRAVIADA 

□NON PEDIU DESCULPAS DE XEITO SATISFACTORIO, OU ESTAS NON FORON 

ACEPTADAS POLA PARTE AGRAVIADA 

 

a dirección do centro ratifica o acordo acadado na reunión de conciliación, e resolve impoñer as 

medidas correctoras acordadas na mesma. 

 

SOLICITUDE DE REVISIÓN 

Consonte o establecido no artigo 26, punto 2º, da Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e 

participación da comunidade educativa, esta resolución pon fin á vía administrativa e é 

inmediatamente executiva. 

 

Contra esta resolución, o interesado, ou os seus pais ou titores legais poden instar a súa revisión ante 

o Consello Escolar no prazo de dous días lectivos desde a recepción desta resolución, nos termos 

previstos na alínea f) do artigo 127 da Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación e no punto d) 

do artigo 54 do Decreto 8/2015. 

 

 

Santiago, a ____ de _________________ de 201____ 

 

 

A directora 

 

 

 

 

 

Asdo.: 
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 III: PROTOCOLO DE ACOSO ESCOLAR 
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ANEXO III.1: 

COMUNICACIÓN SOBRE UNHA POSIBLE SITUACIÓN DE ACOSO 

ESCOLAR 

Datos do centro educativo 

Nome do centro 

 

Código do centro 

 

Persoa que comunica a situación de posible acoso escolar 

do grupo 

  

 

alumnos 

 

 ou titora 

agredido/a 

 

orientador  

 

 

externa 

Vía de coñecemento e comunicación da situación 

Observación directa Titoría de pais/nais (PAT) 

Caixa de suxestións do centro A través dun medio telemático (especificar):  

Reunión de titores de 

nivel/ciclo (PAT) 

 

Titoría de alumnado (PAT) 

Posible vítima 

Nome e apelidos (ou iniciais destes) 

 

Curso e grupo 

 

Sexo 

  

Home 

Posible agresor/a 

Nome e apelidos (ou iniciais destes) 

 

Curso e grupo 

 

Sexo 

  

Home 
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Breve descrición dos feitos (debe concretarse o máximo posible o lugar e a data en que tiveron lugar) 

1.º 

 

 

 

2.º 

 

 

 

3.º 

 

 

 

.....................................,  ......... de ........................... de ............... 

Sinatura 1 (persoa que comunica a 

situación*) 

 

 

 

Sinatura 2   (persoa receptora da demanda) 

* No caso de que a persoa que comunica a situación non poida ser identificada, figurará a 

sinatura da persoa responsable da dirección do centro, como persoa que rexistra a situación. 
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ANEXO III.2: 

NOMEAMENTO DA PERSOA RESPONSABLE DA ATENCIÓN E APOIO Á 

PRESUNTA VÍTIMA 

 

O responsable da atención e apoio á presunta vítima será, preferentemente, unha persoa con formación 

e sensibilidade coa temática e, sobre todo, que sexa de confianza para a vítima. Pode ser o orientador 

ou orientadora do centro, un profesor ou unha profesora membro da comisión de convivencia, un 

membro do equipo directivo ou calquera outro profesor ou profesora próximo. 

 

Estimado/a señor/a D/Dª ... (nome e apelidos do docente): 

 

Como profesor/a que é do ............................................................................. (nome do centro), diríxome 

a vostede co obxecto de lle comunicar que, logo da recepción dunha denuncia por posible acoso 

escolar sufrido polo/a alumno/a ... (nome do/a alumno/a), por parte da dirección do centro decidiuse 

que sexa vostede a persoa que, conforme o protocolo establecido ao respecto, se faga responsable de 

acompañar a posible vítima e de lle servir de axuda durante todo o proceso do citado protocolo e, de 

ser o caso, no transcurso da tramitación do expediente que poida derivar da investigación dos feitos 

denunciados. 

 

Neste sentido, dáselle traslado da denuncia e do alumnado implicado para que, con carácter inmediato 

e conforme o protocolo de actuación establecido, inicie os primeiros contactos de acompañamento e 

axuda ao/á alumno/a mencionado/a. Da información que poida obter deste acompañamento e que se 

considere relevante para o esclarecemento dos feitos, manterá informada a persoa responsable da 

tramitación e/ou a persoa que ocupa a dirección do centro. 

Igualmente, queda convocado/a á reunión que se manterá o próximo día ... (día/mes/ano), ás ... (horas), 

no ... (lugar) deste centro, co obxecto de ofrecerlle a información oportuna sobre a situación. 

.....................................,  ......... de ........................... de ............... 

Sinatura 

 

 

 

 

(o/a director/a) 

Recibín 

 

 

 

 

(sinatura da persoa nomeada) 
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ANEXO III.3: 

PRIMEIRA COMUNICACIÓN Á FAMILIA DA PRESUNTA VÍTIMA 
 

Estimado/a señor/a D/Dª ... (nome e apelidos do pai, nai ou persoa titora legal do alumno ou alumna): 

 

Como persoa responsable da dirección do ... (nome do centro), diríxome a vostede co obxecto de lle 

comunicar que recibimos unha denuncia dunha posible situación de acoso escolar que está a ser sufrida 

polo/a seu/súa fillo/a ... (nome do/a alumno/a), segundo a información recibida nesta dirección ... 

(facer mención expresa da comunicación de posible acoso, do medio empregado e da data en que se 

efectuou), e de convocalo a unha reunión urxente que se vai desenvolver o próximo día ... 

(día/mes/ano), ás ... (horas), no ... (lugar) deste centro, coa finalidade de informalo/a dos feitos 

acontecidos, das actuacións e medidas de urxencia adoptadas polo centro para a protección do/a 

seu/súa fillo/a e do protocolo que se vai seguir para esclarecer os feitos ata a súa conclusión.  

 

As medidas provisionais para a súa protección, adoptadas ante a posible gravidade das condutas 

consisten en: ...  

 1.  

 2.  

 ... 

 

Coa finalidade de recompilar toda a información posible que contribúa ao adecuado desenvolvemento 

do protocolo, proximamente solicitarase a súa colaboración e será convocado/a a unha nova entrevista.  

Así mesmo, será informado/a puntualmente das actuacións que se desenvolvan e que poidan afectarlle 

ao/á seu/súa fillo/a. 

.....................................,  ......... de ........................... de ............... 

Sinatura 

 

 

 

 

(o/a  director/a) 

Recibín e fun informado/a 

 

 

 

 

(sinatura/s do/s representante/s legais do/a 

alumno/a ) 
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ANEXO III.4: 

PRIMEIRA COMUNICACIÓN Á FAMILIA DA/S PERSOA/S PRESUNTA/S 

AGRESORA/S 
 

Estimado/a señor/a D/Dª ... (nome e apelidos do pai, nai ou persoa titora legal do alumno ou alumna): 

 

Como persoa responsable da dirección do ... (nome do centro), diríxome a vostede co obxecto de lle 

comunicar que recibimos unha denuncia dunha posible situación de acoso escolar na que aparece 

implicado/a o/a seu/súa fillo/a ... (nome do/a alumno/a), segundo a información recibida nesta 

dirección ... (facer mención expresa da comunicación de posible acoso, do medio empregado e da data 

en que se efectuou), e de convocalo a unha reunión urxente que se vai desenvolver o próximo día ... 

(día/mes/ano), ás ... (horas), no ... (lugar) deste centro, coa finalidade de informalo/a dos feitos 

acontecidos, das actuacións e medidas de urxencia adoptadas polo centro e do protocolo que se vai 

seguir para esclarecer os feitos ata a súa conclusión.  

 

As medidas provisionais, adoptadas ante a aparente gravidade das condutas, consisten en: 

 1.  

 2.  

 ... 

 

Coa finalidade de recompilar toda a información posible que contribúa ao adecuado desenvolvemento 

do protocolo, proximamente solicitarase a súa colaboración e será convocado/a a unha entrevista.  

Así mesmo, será informado/a puntualmente das actuacións que se desenvolvan e que poidan afectarlle 

ao/á seu/súa fillo/a. 

 

.....................................,  ............ de ............................... de ............... 

Sinatura 

 

 

 

 

(o/a  director/a) 

Recibín e fun informado/a 

 

 

 

 

(sinatura/s do/s representante/s legais do/a 

alumno/a ) 
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ANEXO III.5: 

NOMEAMENTO DA PERSOA RESPONSABLE DAS AVERIGUACIÓNS 

PREVIAS 

O responsable das averiguacións previas será, preferentemente, unha persoa con formación e 

sensibilidade coa temática. Pode ser o orientador ou a orientadora do centro, un profesor o unha 

profesora membro da comisión de convivencia, un membro do equipo directivo ou calquera outro 

profesor ou profesora. 

 

Estimado/a señor/a D/Dª ... (nome e apelidos do docente): 

 

Como profesor/a que é do ... (nome do centro), diríxome a vostede co obxecto de lle comunicar que, 

logo da recepción dunha denuncia dunha posible situación de acoso escolar sufrida polo/a alumno/a ... 

(nome do/a alumno/a), a dirección do centro decidiu que sexa vostede o que, conforme o protocolo 

establecido ao respecto, se faga responsable da posta en marcha das actuacións recollidas no citado 

protocolo e, de ser o caso, da tramitación do expediente que poida derivar da investigación dos feitos 

denunciados. 

 

Neste sentido, dáselle traslado da denuncia e do nome do alumnado implicado para que, con carácter 

inmediato e conforme o protocolo de actuación establecido, inicie os trámites oportunos e manteña 

informada de todas as actuacións efectuadas á persoa que ocupa a dirección do centro. 

Igualmente, queda convocado/a á reunión que se manterá o próximo día ... (día/mes/ano), ás ... (horas), 

no ... (lugar) deste centro, co obxecto de ofrecerlle a información oportuna sobre a situación. 

 

.....................................,  ............ de ............................... de ............... 

 

Sinatura 

 

 

 

 

(o/a director/a) 

Recibín 

 

 

 

 

(sinatura da persoa nomeada) 
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ANEXO III.6: 

COMUNICACIÓN A OUTROS PROFESIONAIS EDUCATIVOS E/OU 

AXENTES EXTERNOS 
 

Estimado/a señor/a D/Dª ... (nome e apelidos do profesional a quen vai dirixida e do que se solicita 

colaboración), membro do ... (nome do organismo, EOE, Inspección): 

 

Como persoa responsable da dirección do ...(nome do centro), diríxome a vostede co obxecto de lle 

comunicar que, logo da recepción da denuncia dunha posible situación de acoso escolar que está a 

sufrir un/unha alumno/a deste centro educativo, solicitamos a súa colaboración para: 

 

Recompilar toda a información posible que contribúa ao adecuado desenvolvemento do 

protocolo establecido no centro ante situacións deste tipo. 

Solicitar o seu apoio técnico, necesario para un adecuado desenvolvemento do 

protocolo establecido no centro ante situacións deste tipo. 

Outros motivos: ... 

Por esta razón, convócoo/a a unha reunión urxente que se realizará o próximo día... (día/mes/ano), ás 

... (horas), no ... (lugar) deste centro, co obxecto de ofrecerlle a información oportuna sobre a situación 

e solicitar a súa colaboración nalgúns aspectos do protocolo que se está a desenvolver. 

 

Así mesmo, será informado/a puntualmente das actuacións que se desenvolvan e que poidan requirir 

do seu coñecemento para a adopción de actuacións que complementen o protocolo posto en marcha 

polo centro educativo. 

.....................................,  ............ de ............................... de ............... 

Sinatura 

 

 

 

 

(o/a director/a) 

Recibín e fun informado/a 

 

 

 

 

(sinatura da persoa da que se solicita 

colaboración) 
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ANEXO III.7:  

RECOLLIDA INICIAL DE INFORMACIÓN 

Datos do centro educativo 

Nome do centro 

 

Código do centro 

 

Persoa que comunica a situación de posible acoso escolar 

 

Data do requirimento da intervención (día/mes/ano) 

 

Posible vítima 

Nome e apelidos (ou iniciais destes) 

 

Curso e grupo Sexo 

   

 

Posible agresor/a 

Nome e apelidos (ou iniciais destes) 

 

Curso e grupo Sexo 

  

Home 

Tipo da agresión denunciada 

Verbal Física 

Alcumes ofensivos 

Insultos 

 Calumnia, desprestixio, falar mal de 

alguén 

Provocacións 

 

 

Incomodar (empurróns, agresións leves) 

Pegar, agresións importantes 

 

Romper cousas 

Roubar cousas 

 

Social Maltrato mixto 

Non dirixirlle a palabra 

 

Ignorar 

 

 

Comentarios sobre o sexo, raza, relixión 

etc. 

 

 

Chantaxe 

ameazas 

Intimidacións 

etc. 

 

Acoso ou abuso sexual Outros 
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Si Non 

 

 

 

Novas tecnoloxías   

Mensaxes ao móbil 

Chamadas anónimas ao móbil 

Correos electrónicos 

Utilización da imaxe 

Gravacións de sucesos 

 

 

 

  

  

 

  

 

Lugares  e momentos onde se produce o maltrato 

C

a

r

a

c

t

e

r

í

s

t

i

c

a

s

 

d

o 

Características do acoso que se detectan 

Característica Si Non Non sabe/Non 

contesta 

    

    

 Repetición (3)    

    

    

    

No patio 

Nos corredores 

 Nos baños 

 

 

 

 

 

 

 

contorno do centro (lugares 

de ocio e do barrio) 

 

 

 

encerado  para explicar  

ender a 

algún/ha alumno/a  

sms) 

 

sociais, chat ou correo electrónico) 

sociais, chat ou correo electrónico) 

(redes sociais, chat ou correo electrónico) 
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Observacións  

1. Indefensión: a vítima non responde ao maltrato, cala, amosa temor ao falar, no quere ir ao 

centro, cede ás ameazas e chantaxes. 

2. Desequilibrio de poder: a persoa agresora actúa en grupo, ten máis forza física, idade ou poder 

ca a vítima, presume das súas falcatruadas ante o grupo, considera mexericas a vítima. 

3. Repetición: dedúcese do número de ocasións en que se produce o acoso e/ou da súa duración 

no tempo. 

4. Personalización: a vítima  é sempre a mesma, elíxese algunha característica súa diferencial e 

etiquétase. 

5. Invisibilidade: o acoso prodúcese en ausencia de adultos ou en lugares (baños, vestiarios, 

recreos, entradas/saídas) de máis difícil control. 

6. Outros: existe documentación escrita de inxurias (mensaxes de teléfono, internet…), de lesións 

físicas ou hai evidencias destas lesións. 

Feitos observados 

Data e lugar de 

realización 

Conduta observada Implicados e 

testemuñas 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

   

.....................................,  ............ de ............................... de ............... 

Sinatura 

 

 

 

 

(persoa receptora da información, responsable das averiguacións previas) 
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ANEXO III.8: 

ENTREVISTA COA PRESUNTA VÍTIMA 

Con este cuestionario preténdese obter información dende a perspectiva da posible vítima, así como 
tranquilizala e romper o seu illamento social, á vez que se lle amosa apoio e protección. 

 

A persoa que empregue este cuestionario deberá ser especialmente coidadosa, amosar unha actitude 
receptiva e manifestar compromiso obxectivo na recollida da información. Debe contrastarse a 
veracidade da sospeita ao mesmo tempo que ofrecer apoio e escoita. 

 

Terase en conta que pode non querer falar, polo que deberemos facilitar a súa comunicación cunha 
actitude comprensiva, deixándoa falar e aproximándose asertivamente, e que non se sinta cuestionada. 

 

Debemos iniciar esta entrevista con preguntas xenéricas, abertas, de forma indirecta, de xeito que se 
relaxe e establecer un ambiente distendido, para logo centrar a entrevista nos supostos feitos e gañar a 
confianza do interlocutor (frases do tipo “estamos aquí para axudarche”, “todo o que falemos queda 
entre nós”, “non tes que sentirte culpable do que che pasa”... Nos casos de ciberacoso sexista e/ou 
sexual, preguntar sobre contidos deste tipo de acoso para verificalo). Rematarase amosando unha 
actitude tranquilizadora (frases do tipo: “esta situación vai cambiar”, “non estás só/soa nisto”, 
“podémosche axudar”...). 

 

Algunhas preguntas tipo son as que se rexistran a continuación. Este cuestionario de preguntas é 
totalmente aberto e deberá adaptarse ás respostas que vaia dando a persoa entrevistada, coa finalidade 
de recadar a máxima información nun clima de seguridade para a posible vítima. 

Datos persoais da presunta vítima 

Nome e apelidos (ou iniciais destes) 

 

Curso e grupo 

 

Sexo 

  

 

Preguntas para a recollida dunha información inicial e rexistro das respostas 

As respostas permitirán saber como é a situación da presunta vítima no centro.  

Preguntas tipo Respostas 

 Como te atopas na clase?   

 Sénteste integrado/a no centro?   

 Tes amigos/as?   

 Como son as relacións cos teus 

compañeiros e coas túas compañeiras?  

 

 Como son as relacións co profesorado?  

 E co persoal non docente?   

 Sabes en que consiste o acoso?   

 Son frecuentes estas situacións no centro? 

Cales son as máis habituais?  

 

 Por que cres que se dan este tipo de  
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Preguntas tipo Respostas 

situacións?  

 Sufriches algunha destas situacións 

nalgunha ocasión? 

 

 ...  

 ...  

 ..  

Preguntas para a análise da situación ocorrida e rexistro das respostas 

Trátase de que a presunta vítima faga un relato do suceso no que se ve implicada.  

Preguntas persoais Respostas 

 Que foi o que aconteceu?   

 Cando sucederon os feitos?  

 Onde sucederon os feitos?   

 Repetiuse esta situación noutras ocasións?   

 Desde cando ocorre esta situación?   

 Como te sentes ante estes sucesos?   

 Que fas ti para evitar o conflito?   

 Que fas ti cando ocorre?  

 Que fas ti para solucionar o ocorrido?   

 Que pensas que se podería facer para 

evitar que se reproducise unha situación 

similar?  

 

 ...  

 ...  

 

 Preguntas persoais específicas do 

ciberacoso 

Respostas 

 Souben que hai mozos e mozas que se 

están a meter con outros/as por medio do 

móbil e de internet. Ti sabes algo? 

 

 Que opinas disto? Por que cres que o fan?  

 Que fai a persoa que recibe estes insultos 

ou burlas? Que pensas que podería facer? 
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 Coñeces a alguén que lle estea pasando?  

 Sabes de alguén que se burle dos demais 

ou que sufra burlas?  

 

 Ti sabes que no centro estamos para 

axudarvos e que non podemos permitir que 

isto lle suceda ao noso alumnado. 

Ocorreuche algunha vez a ti? Estache a 

pasar? 

 

 O problema é con internet ou co teléfono 

móbil? Redes sociais, messenger, chat, 

correo electrónico, sms, mms, youtube …? 

 

 ...  

 …  

 

Preguntas sobre a/s persoa/s 

presuntamente acosadora/s 

Respostas 

 Sabes quen é a persoa que está a facer 

isto? É unha persoa soa ou son varias? 

 

 Como o sabes?  Adoita ser moi difícil 

saber quen fai estas cousas, non? 

 

 A que se debe que o fixese ou fixesen?  

 ...  

 …  

 

Preguntas sobre as persoas 

observadoras/espectadoras 

Respostas 

 Hai máis persoas que o saben? Quen máis 

coñece a situación?  

 

 Por que o sabe? Contáchesllo ti?  

 Onde estaba esa persoa cando sucederon 

os feitos?  

 

 Como reaccionou ou reaccionaron as 

persoas que estaban presentes?  

 

 ...  

 ...  
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Preguntas sobre as propostas da presunta 

vítima 

Respostas 

 Que pensas que debería facer o 

profesorado do centro ou a dirección para 

solucionar o problema? 

 

 ...  

 ...  

 

Comunicación de accións 

Resumo da información á presunta vítima sobre as medidas urxentes de protección que se 
poden poñer en marcha para tranquilizala. 

Medidas urxentes de protección á presunta vítima 

 ... 

 ... 

 ... 

.....................................,  ............. de ................................ de ............... 

Sinatura 

 

 

 

 

(persoa receptora da información, responsable da tramitación) 



 

I.E.S. ARCEBISPO XELMÍREZ II 
Irmandiños 15, 15704 Santiago de Compostela 
981561435 981561835   981557065 
 ies.arcebispo.xelmirez.2@edu.xunta.es 
http://centros.edu.xunta.es/iesarcebispoxelmirez2/ 

 

 

Páx. 53 de 104     

ANEXO III.9: 

ENTREVISTA COA/S PERSOA/S PRESUNTAMENTE ACOSADORA/S 

Con este cuestionario preténdese obter información dende a perspectiva da/s posible/s persoa/s agresora/s, 
amosándolle/s a postura do centro de intolerancia ás agresións e facéndolles visualizar as consecuencias da 
súa conduta. No caso de seren varias as persoas posibles acosadoras, faráselle unha entrevista individual a 
cada unha delas e por separado, intentando que non se comuniquen entre elas ata que se entreviste a todas. 
Previamente, deberáselle facer a entrevista á vítima. 

 

A persoa que faga esta entrevista deberá ser especialmente coidadosa, amosar unha actitude receptiva e 
manifestar compromiso obxectivo na recollida da información, adecuándoa ás características da situación e 
do/a agresor/a (líder, cómplice...). Deberá deixar claro que está contrastando a veracidade da sospeita e que 
se pretende escoitar a todas as partes, sen que a persoa entrevistada se sinta cuestionada. 

 

Terase en conta que pode non querer falar, polo que deberemos manter unha actitude firme, non sermonar, 
non adiantar información e buscar un tempo e un espazo adecuados que faciliten a comunicación nun 
ambiente distendido.  

 

Debemos iniciar esta entrevista de forma xenérica, con preguntas abertas e indirectas, preguntando pola 
vítima, amosando certo coñecemento da situación, partindo de preguntas xenéricas e menos comprometidas 
para logo centrarse no tema e chegar a preguntas máis específicas e difíciles, amosando certa empatía para 
provocar a apertura do interlocutor, e rematar deixando claro que o centro non é neutral (frases do tipo: “no 
noso centro non se permiten estas condutas”). Debemos comunicarlle as medidas que se poden adoptar e 
deixar aberta a posibilidade de que o/a agresor/a amose arrepentimento, tendo en conta a vontade da vítima. 

 

Algunhas preguntas tipo son as que se rexistran a continuación. Este cuestionario de preguntas é totalmente 
aberto e deberá adaptarse ás respostas que vaia dando a persoa entrevistada, coa finalidade de recadar a 
máxima información nun clima de confianza. 

Datos persoais da persoa presuntamente acosadora 

Nome e apelidos (ou iniciais destes) 

 

Curso e grupo 

 

Sexo 

   

 

Preguntas para a recollida dunha información inicial e rexistro das respostas 

As respostas permitirán saber como é a situación da persoa presuntamente acosadora no centro. 

Preguntas tipo Respostas 

 Como te atopas na clase?   

 Sénteste integrado/a no centro?   

 Tes amigos/as?   

 Como son as relacións co profesorado?  

 E co persoal non docente?   

 Sabes en que consiste o acoso?   

 Son frecuentes estas situacións no centro?  
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Preguntas tipo Respostas 

Cales son as máis habituais?  

 Por que cres que se dan este tipo de 

situacións?  

 

 Sufriches algunha destas situacións nalgunha 

ocasión? 

 

 ...  

 ...  

Preguntas para a análise da situación ocorrida e rexistro das respostas 

Trátase de que a persoa presuntamente acosadora faga un relato do suceso no que se ve implicada. 

Preguntas tipo Respostas 

 Molestaches a algún compañeiro ou 

compañeira nos últimos días?  

 

 Es amigo/a de .....?   

 Sabes se lle pasa algo?   

 Deixádelo/a de lado? Por que o facedes?   

 A ti cónstache que haxa algún motivo ou que 

pasase algo importante? 

 

 Que foi o que aconteceu?   

 Onde sucederon os feitos?   

 Dende cando ocorre esta situación? Son 

feitos illados ou repítense? 

 

 A que foi debida esta situación?  

 Pensas que é motivo para que se metan con 

el ou con ela?  

 

 Como te sentirías ti no seu lugar? Que fai esa 

persoa? Cres que llo conta a alguén? 

 

 Pensas que se puido evitar?   

 Que fan as persoas que te rodean para evitar 

esta situación? Cóntanllo a alguén? 

 

 Os demais fan algo para axudarlle? E para 

axudarche a ti? Necesitas axuda ti tamén? 

 

 Como pensas que se podería solucionar o  
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problema?  

 Cal é o teu compromiso para levar adiante 

esta solución?  

 

 

Preguntas específicas do ciberacoso Respostas 

 Souben que hai mozos e mozas que se están 

a meter con outros por medio do móbil e de 

internet. Ti sabes algo? 

 

 Que opinas disto? Por que cres que o fan?  

 Que fai a persoa que recibe estes insultos ou 

burlas? Que pensas que podería facer? 

 

 Coñeces a alguén que lle estea pasando?   

 Sabes de alguén que se burle dos demais ou 

que sufra burlas?  

 

 Ti sabes que no centro estamos para 

axudarvos e que non podemos permitir que 

isto lle suceda ao noso alumnado. Parece ser 

que dende hai algúns días se está a producir 

unha situación destas, ti sabes algo? 

 

 Cóntame algunhas cousas das que fixeches 

co móbil ou con internet que creas que 

puidesen resultarlle desagradables a algún 

compañeiro ou compañeira. 

 

 Ocorreuche algunha vez a ti? E ti, fixéchelo 

algunha vez?  

 

 Estás a facelo agora? Por que o fas?  

 Para isto, utilizas internet ou o teléfono 

móbil? Redes sociais, messenger, chat, 

correo electrónico, sms, mms, youtube …? 

 

 Por que cres que non lle gusta o que fas? 

Como o sabes? Sabe esa persoa que es ti? 

 

 Falo tamén na vida real, cara a cara?  

 ...  

 ...  
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Preguntas sobre as propostas da persoa 

presuntamente acosadora 

Respostas 

 Que pensas que debería facer o profesorado 

do centro ou a dirección para solucionar o 

problema? 

 

 ...  

 ...  

Comunicación de accións 

Resumo da información ao/á presunto/a acosador/a das medidas urxentes de protección que se poden poñer 
en marcha para frear a posible conduta incorrecta. 

Medidas urxentes de protección para frear a posible conduta incorrecta 

 ... 

 ... 

 ... 

.....................................,  ............ de ............................... de ............... 

Sinatura 

 

 

 

 

(persoa receptora da información, responsable da tramitación) 
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ANEXO III.10: 

ENTREVISTA COAS PERSOAS OBSERVADORAS/ESPECTADORAS 

Con este cuestionario preténdese obter información dende a perspectiva das persoas 

observadoras/espectadoras, para poder revisala e contrastala coa información obtida do alumnado 

implicado directamente (posible vítima e persoa ou persoas presuntamente agresora/s), amosándolles a 

postura do centro de intolerancia ás agresións e facéndolles ver as consecuencias da conduta da persoa ou 

persoas posible/s agresora/s e a súa propia se non colaboran informando do acontecido.  

 

No caso de ser varias as persoas observadoras/espectadoras, faráselle unha entrevista individual a cada 

unha delas e por separado, e intentarase que non se comuniquen entre elas ata que se entreviste a todas. 

Previamente, deberáselle facer a entrevista á presunta vítima. 

 

A persoa que faga esta entrevista deberá amosar unha actitude receptiva e manifestar compromiso 

obxectivo na recollida da información. Coidarase moito non adiantar información e buscar un tempo e 

espazo adecuados que faciliten a comunicación, á vez que se insistirá na confidencialidade da entrevista e 

na garantía do seu anonimato. 

 

Debemos iniciar esta entrevista con preguntas xenéricas, abertas e de forma indirecta, partindo de 

preguntas menos comprometidas, preguntando pola presunta vítima, amosando certo coñecemento da 

situación para logo centrarse no tema e amosar empatía, co fin de provocar a apertura do interlocutor, e 

rematar con preguntas máis específicas e difíciles, deixando claro que o centro non é neutral (frases do 

tipo: “no noso centro non se permiten estas condutas) e que evitar o maltrato ou acoso escolar é unha 

responsabilidade de todos. Buscarase tamén a empatía das persoas observadoras/espectadoras coa suposta 

vítima. 

 

Algunhas preguntas tipo son as que se rexistran a continuación. Este cuestionario de preguntas é totalmente 

aberto e deberá adaptarse ás respostas que vaia dando a persoa entrevistada, coa finalidade de recadar a 

máxima información nun clima de confianza. 

Datos persoais da persoa observadora/espectadora 

Nome e apelidos (ou iniciais destes) 

 

Curso e grupo 

 

Sexo 

  

Home 

Preguntas para a recollida dunha información inicial e rexistro das respostas 

As respostas permitirán saber como é a situación da persoa observadora no centro.  

Preguntas tipo Respostas 

 Como te atopas na clase?   

 Sénteste integrado/a no centro?   

 Tes amigos/as?   
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Preguntas tipo Respostas 

 Como son as relacións cos teus compañeiros 

e  compañeiras?  

 

 Mantédesvos en contacto, ademais de no 

centro, na rúa, por internet ou por teléfono 

móbil? 

 

 Como son as relacións co profesorado?  

 E co persoal non docente?   

 Sabes en que consiste o acoso?   

 Son frecuentes estas situacións no centro? 

Cales son as máis habituais?  

 

 Por que cres que se dan este tipo de 

situacións?  

 

 Sufriches algunha destas situacións nalgunha 

ocasión? 

 

 ...  

 ...  

Preguntas para a análise da situación ocorrida e rexistro das respostas 

Trátase de que faga un relato do suceso no que estaba como observador/espectador.  

Preguntas tipo Respostas 

 Nos últimos días, fuches testemuña dalgunha 

destas situacións? Cal? 

 

 Es amigo/a de .....?   

 Sabes se lle pasa algo?   

 A ti cónstache que haxa algún motivo ou que 

pasase algo importante? 

 

 Que foi o que aconteceu?   

 Onde sucederon os feitos?   

 Dende cando ocorre esta situación? Son 

feitos illados ou repítense? 

 

 Onde estabas cando aconteceu?   

 A que foi debida esta situación? Por que cres 

que sucederon os feitos? 
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 Son simples bromas, queren molestar á outra 

persoa ou merecíao? 

 

 Como cres que se sente? Como te sentirías ti 

se estiveses na súa situación? 

 

 Como te sentes cando presenzas este tipo de 

situacións?  

 

 Ocorreuche algunha vez a ti?  E ti, fixéchelo 

algunha vez?   

 

 Ti que farías na súa situación?   

 Había alguén máis cando se produciu o 

incidente?  

 

 Poderíase facer algo para solucionalo?   

 Fixeches algo para evitar que se producise 

esta situación? 

 

 Cantas persoas máis saben o que aconteceu?   

 Que pensas que se podería facer para 

solucionar o problema?  

 

 Que estás disposto a facer ti?  

 ...  

 ...  

 

Preguntas específicas do ciberacoso Respostas 

 Souben que hai mozos e mozas que se están 

a meter con outros por medio do móbil e de 

internet. Ti sabes algo? 

 

 Que opinas disto? Por que cres que o fan?  

 Que fai a persoa que recibe estes insultos ou 

burlas? Que pensas que podería facer? 

 

 Coñeces a alguén que lle estea pasando?   

 Sabes de alguén que se burle dos demais ou 

que sufra burlas?  

 

 Parece ser que dende hai algúns días se está 

a producir unha situación destas. Ti sabes 

algo? 

 

 Ti sabes que no centro estamos para  
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Preguntas específicas do ciberacoso Respostas 

axudarvos e que non podemos permitir que 

isto lle suceda ao noso alumnado. Se 

presenciaches algunha situación deste tipo, ti 

sabes por que empezou esta situación e que 

medios empregaron para acosar a ese amigo 

/compañeiro/coñecido (redes sociais, 

messenger, chat, correo electrónico, sms, 

mms, youtube …?  

 ...  

 ...  

 

Preguntas sobre as propostas da persoa 

observadora/espectadora 

Respostas 

 Que pensas que debería facer o profesorado 

do centro ou a dirección para solucionar o 

problema? 

 

 ...  

 ...  

Comunicación de accións 

Resumo da información á persoa observadora/espectadora das medidas urxentes de protección adoptadas 

para frear a posible conduta incorrecta e protexer a vítima. 

Medidas urxentes de protección para frear a posible conduta incorrecta e protexer a 

vítima 

 ... 

 ... 

 ... 

.....................................,  ............ de ............................... de ............... 

Sinatura 

 

 

 

 

(persoa receptora da información, responsable da tramitación) 
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ANEXO III.11: 

ENTREVISTA Á FAMILIA DA POSIBLE VÍTIMA 

Convocatoria 

 

Estimado/a señor/a D/Dª ... (nome e apelidos do pai, nai ou persoa titora legal do alumno ou alumna): 

 

Como persoa responsable da tramitación do protocolo de acoso escolar iniciado no ... (nome do centro), 

diríxome a vostede co obxecto de continuar co proceso facilitador do esclarecemento dos feitos nesta fase 

de averiguacións previas. 

 

Coa finalidade de recadar nova información referida a determinados aspectos da situación do/a seu/súa 

fillo/a, convócoo a unha nova reunión o próximo día ... (día/mes/ano), ás ... (horas), no ... (lugar) deste 

centro. 

 

Así mesmo, continuarán sendo informados puntualmente das actuacións que se desenvolvan e que poidan 

afectarlle ao/á seu/súa fillo/a. 

.....................................,  ............ de ............................... de ............... 

Sinatura 

 

 

 

 

(persoa receptora da información, responsable 

da tramitación) 

Recibín e fun informado/a 

 

 

 

 

(sinatura/s do/s representante/s legais do/a 

alumno/a ) 
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Entrevista á familia da posible vítima 

Cuestionario 

A entrevista coa familia da presunta vítima debe ser especialmente coidadosa, coa finalidade de 

contrastar a veracidade dos feitos ao tempo que se lle ofrece apoio e escoita. É moi importante que non se 

sinta cuestionada e que perciba que o centro quere o mellor para o seu fillo ou a súa filla.  

Débese comezar con preguntas xenéricas e abertas, intentando establecer un ambiente distendido, para 

logo continuar centrando a entrevista na situación de acoso, partindo de preguntas menos comprometidas 

ata chegar ás máis específicas e difíciles. En todo momento, débese intentar tranquilizar os familiares 

informándoos sobre os feitos que se están investigando e as actuacións inmediatas xa adoptadas no centro. 

Pódese rematar a entrevista ofrecéndolles, verbalmente e por escrito, algúns consellos sobre como actuar 

dende a familia ante situacións deste tipo, buscando a maior colaboración posible durante todo o proceso. 

Algunhas temáticas que se deberán recoller nas preguntas tipo son as que se rexistran a continuación. 

Este cuestionario de preguntas é totalmente aberto e deberá adaptarse ás respostas que vaia dando a persoa 

entrevistada, coa finalidade de recadar a máxima información nun clima de confianza.  

Datos persoais do pai, nai ou persoa titora legal da presunta vítima 

Nome e apelidos 

  

DNI 

 

Sexo 

   

 

Preguntas para a recollida dunha información inicial e rexistro das respostas 

Preguntas tipo Respostas 

 Relacións con outros compañeiros ou  

compañeiras, membros da familia … 

(medios que emprega): como lle vai no 

centro? Lévase ben cos compañeiros e/ou 

compañeiras? Están en contacto tamén co 

móbil e internet? 

 

 Estado de saúde e/ou emocional do seu fillo 

ou da súa filla (sono, apetito, 

sensibilidade...). Información sobre a 

posibilidade de recibir algún apoio externo 

especializado, de ser necesario. 

 

 Aspectos destacables sobre o seu 

comportamento na casa ou noutros contextos 

diferentes ao centro educativo (illamento, 

medo, mutismo, comunicación …): notaron 

algún cambio recente no seu fillo ou na súa 

filla? Cal? 

 

 Estamos a recibir noticias de que o seu fillo 

ou a súa filla podería estar tendo problemas 

con internet e/ou o móbil. Saben algo disto? 
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Preguntas tipo Respostas 

Contoulle o seu fillo ou a súa filla algo ao 

respecto? 

 Actividades diarias do alumno ou da alumna 

(horarios, tempo de familia, tempo de 

estudo, tempo de ocio, horario de TV, 

horario de ordenador, actividades 

extraescolares …). Utiliza moito o móbil? 

Ten acceso a internet dende o móbil?  

 

 Actividades de ocio e tempo libre: 

ordenador, cine, deporte, lectura, videoxogos 

… 

 

 Outras (as que se consideren de interese para 

completar información que conduza a 

esclarecer os feitos): cren que poida estar 

sucedendo algo? Como que? Falaron con el 

ou ela?  Que lles contou? Como cren que lle 

podemos axudar? 

 

 ...  

 ...  

 ...  

 ...  

 ...  

.....................................,  ............ de ............................... de ............... 

Sinatura 

 

 

 

 

(persoa receptora da información, responsable da tramitación) 
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ANEXO III.12: 

ENTREVISTA Á FAMILIA DA/S POSIBLE/S PERSOA/S ACOSADORA/S 

 

CONVOCATORIA 

 

Estimado/a señor/a D/Dª ... (nome e apelidos do pai, nai ou persoa titora legal do alumno ou alumna): 

 

Como persoa responsable da tramitación do protocolo de acoso escolar iniciado no ... (nome do centro), 

diríxome a vostede co obxecto de continuar co proceso facilitador do esclarecemento dos feitos nesta fase 

de averiguacións previas. 

 

Coa finalidade de recadar nova información referida a determinados aspectos da situación do/a seu/súa 

fillo/a, convócoo a unha nova reunión o próximo día ... (día/mes/ano), ás ... (horas), no ... (lugar) deste 

centro. 

 

Así mesmo, continuarán sendo informados puntualmente das actuacións que se desenvolvan e que poidan 

afectarlle ao/á seu/súa fillo/a. 

.....................................,  ............ de ............................... de ............... 

Sinatura 

 

 

 

 

(persoa receptora da información, responsable 

da tramitación) 

Recibín e fun informado/a 

 

 

 

 

(sinatura/s do/s representante/s legais do/a 

alumno/a ) 
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ENTREVISTA Á FAMILIA DA/S POSIBLE/S PERSOA/S ACOSADORA/S 

CUESTIONARIO 

A entrevista coa familia ou familias da presunta persoa/s acosadora/s debe ser especialmente coidadosa, 

coa finalidade de contrastar a veracidade dos feitos ao tempo que se lle ofrece apoio e escoita. É moi 

importante que non se sinta cuestionada e que perciba que o centro quere o mellor para o seu fillo ou a súa 

filla.  

Débese comezar con preguntas xenéricas e abertas, intentando establecer un ambiente distendido, para 

logo continuar centrando a entrevista na situación de acoso, partindo de preguntas menos comprometidas 

ata chegar ás máis específicas e difíciles.  

En todo momento, débese intentar tranquilizar os familiares informándoos sobre os feitos que se están 

investigando e as actuacións xa adoptadas no centro. Asemade, débese evitar que se sintan culpables polo 

que poida facer o seu fillo ou a súa filla, e que cuestionen a persoa que está sendo a suposta vítima. 

Afirmaremos que este tipo de feitos non se poden permitir e que o centro vai desenvolver as actuacións que 

considere axeitadas para o ben do seu fillo ou da súa filla e do resto dos/das compañeiros/as. No caso de 

que se trate dunha situación de posible ciberacoso, é conveniente facerlles ver que internet e o teléfono 

móbil son ferramentas moi potentes que poden causar graves danos dos que son corresponsables. 

Pódese rematar a entrevista ofrecéndolles, verbalmente e por escrito, algúns consellos sobre como actuar 

dende a familia ante situacións deste tipo, buscando a maior colaboración posible durante todo o proceso. 

Algunhas temáticas que se deberán recoller nas preguntas tipo son as que se rexistran a continuación. 

Este cuestionario de preguntas é totalmente aberto e deberá adaptarse ás respostas que vaia dando a persoa 

entrevistada, coa finalidade de recadar a máxima información nun clima de confianza.  

Datos persoais do pai, nai ou persoa titora legal da presunta persoa acosadora 

Nome e apelidos  

 

DNI 

 

Sexo 

   

 

 

Preguntas para a recollida dunha información inicial e rexistro das respostas 

Preguntas tipo Respostas 

 Relacións con outros compañeiros ou  

compañeiras, membros da familia … 

(medios que emprega): Como lle vai no 

centro? Lévase ben cos compañeiros e/ou 

compañeiras? Están en contacto tamén co 

móbil e internet? 

 

 Estado de saúde e/ou emocional do seu fillo 

ou da súa filla (sono, apetito, 

sensibilidade...). Información sobre a 

posibilidade de recibir algún apoio externo 

especializado, de ser necesario. 
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Preguntas tipo Respostas 

 Aspectos destacables sobre o seu 

comportamento na casa ou noutros contextos 

diferentes ao centro educativo (agresividade, 

mutismo, ocultación, mentira, falta de 

comunicación …): notaron algún cambio 

recente no seu fillo ou na súa filla? Cal? 

 

 Estamos a recibir noticias de que o seu fillo 

ou a súa filla podería estar usando internet 

ou o móbil para molestar a outro rapaz ou a 

outra rapaza. Saben algo disto? Contoulle o 

seu fillo ou filla algo ao respecto? 

Contóullelo a outras persoas da familia? A 

amigos ou amigas? 

 

 Actividades diarias do alumno ou da alumna 

(horarios, tempo de familia, tempo de 

estudo, tempo de ocio, horario de TV, 

horario de ordenador, actividades 

extraescolares …). Utiliza moito o móbil? 

Ten acceso a internet dende o móbil?  

 

 Actividades de ocio e tempo libre: 

ordenador, cine, deporte, lectura, videoxogos 

… 

 

 Outras (as que se consideren de interese para 

completar información que conduza a 

esclarecer os feitos): cren que poida estar 

sucedendo algo? Como que? Falaron con el 

ou ela?  Que lles contou? Como cren que lle 

podemos axudar? 

 

 ...  

 ...  

.....................................,  ............ de ............................... de ............... 

Sinatura 

 

 

 

 

(persoa receptora da información, responsable da tramitación) 

 



 

I.E.S. ARCEBISPO XELMÍREZ II 
Irmandiños 15, 15704 Santiago de Compostela 
981561435 981561835   981557065 
 ies.arcebispo.xelmirez.2@edu.xunta.es 
http://centros.edu.xunta.es/iesarcebispoxelmirez2/ 

 

 

Páx. 67 de 104     

ANEXO III.13: 

SOLICITUDE DE ASESORAMENTO E/OU APOIO TÉCNICO AO 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN DO CENTRO 

 

Estimado/a señor/a D/Dª ... (nome e apelidos da persoa responsable da xefatura do departamento de 

orientación): 

 

Como orientador/a que é do ... (nome do centro), diríxome a vostede co obxecto de lle comunicar que, logo 

da recepción dunha denuncia por posible acoso escolar sufrido polo alumno/a ... (nome do/a alumno/a), 

solicitamos o seu asesoramento e/ou apoio técnico, de acordo co protocolo establecido ao respecto. 

 

Será precisa a súa colaboración e/ou intervención para os seguintes aspectos: 

Recompilar información que contribúa ao adecuado desenvolvemento do protocolo 

establecido no centro ante situacións deste tipo, especialmente no referido á adopción das 

medidas urxentes de protección á presunta vítima. 

No caso de determinación da apertura dun expediente, colaborar na elaboración da 

resolución, orientando a persoa instrutora na adopción das medidas reeducadoras e correctoras 

que puidesen impoñerse. 

Solicitar o seu apoio técnico, necesario para a estruturación das entrevistas que se lles van 

realizar aos implicados, tal como se establece no citado protocolo. 

Outros motivos: ... 

 

Polo que, queda convocado/a á reunión que se manterá o próximo día ... (día/mes/ano), ás ... (horas), no ... 

(lugar) deste centro, co obxecto de ofrecerlle a información oportuna sobre a situación e solicitar a súa 

colaboración. 

.....................................,  ............ de ............................... de ............... 

Sinatura 

 

 

 

 

(persoa responsable da tramitación ou o/a 

director/a) 

Recibín 

 

 

 

 

(persoa responsable da  xefatura do 

departamento de orientación) 
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ANEXO III.14: 
SOLICITUDE DE ASESORAMENTO E/OU APOIO TÉCNICO A OUTROS ORGANISMOS  

 

Estimado/a señor/a D/Dª... (nome e apelidos da persoa responsable de ...): 

 

Como ... (cargo no organismo que se consulta) do ... (nome do organismo ao que nos diriximos), diríxome 

a vostede co obxecto de lle comunicar que, logo da recepción dunha denuncia por posible acoso escolar 

sufrido por un/unha alumno/a do ... (nome do centro educativo), solicitamos o seu asesoramento e/ou apoio 

técnico, de acordo co protocolo establecido ao respecto. 

 

Será precisa a súa colaboración e/ou intervención para os seguintes aspectos: 

Recompilar información que contribúa ao adecuado desenvolvemento do protocolo 

establecido no centro ante situacións deste tipo, especialmente no referido á adopción das 

medidas que poidan extralimitar o contorno educativo. 

Solicitar o seu apoio técnico, necesario para a estruturación das entrevistas que se lles van 

realizar aos implicados, sobre todo no contorno das súas familias, tal como se establece no 

citado protocolo. 

Outros motivos: ... 

 

Polo que, queda convocado/a á reunión que se manterá o próximo día ... (día/mes/ano), ás ... (horas), no ... 

(lugar) deste centro, co obxecto de ofrecerlle a información oportuna sobre a situación e solicitar a súa 

colaboración. 

.....................................,  ............ de ............................... de ............... 

Sinatura 

 

 

 

 

(o/a director/a) 

Recibín 

 

 

 

 

(sinatura da persoa representante do 

organismo) 
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ANEXO III.15: 

ANÁLISE DA INFORMACIÓN 

Datos do centro educativo 

Nome 

 

Código 

 

Enderezo 

 

Responsable da dirección 

 

Breve descrición dos feitos (data de coñecemento, tipo de incidencia, lugar...) 

Feito Medio/Forma Lugar Data 

    

    

    

    

Observacións 

 

Datos do alumnado implicado 

Datos da presunta vítima 

Nome e  apelidos 

 

Curso/Grupo 

 

Idade 

 

Sexo    

   

 

Representante legal 1  

 

DNI 

 

Parentesco 

 

Representante legal 2 

 

DNI 

 

Parentesco 
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Datos do/a presunto agresor/a 

Nome e  apelidos 

 

Curso/Grupo 

 

Idade 

 

Sexo     

   

 

Representante legal 1  

 

DNI 

 

Parentesco 

 

Representante legal 2 

 

DNI 

 

Parentesco 

 

Nome e  apelidos 

 

Curso/Grupo 

 

Idade 

 

Sexo    

  

Home 

Representante legal 1  

 

DNI 

 

Parentesco 

 

Representante legal 2 

 

DNI 

 

Parentesco 

 

 

Datos do alumnado observador/espectador 

Nome e  apelidos 

 

Curso/Grupo 

 

Idade 

 

Sexo    

   

Nome e  apelidos 

 

Curso/Grupo 

 

Idade 

 

Sexo    

   

Nome e  apelidos 

 

Curso/Grupo 

 

Idade 

 

Sexo    

   

 

 

 

 

 

Datos doutros posibles observadores Cargo/Posto 
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Nome e apelidos 

 

 

Nome e apelidos 

 

 

Nome e apelidos 

 

 

Nome e apelidos 

 

 

Datos dos profesionais implicados 

 Nome e apelidos Cargo/Posto 

Director/a 

 

 

Responsable atención/apoio á vítima 

 

 

Responsable tramitación protocolo 

 

 

Instrutor/a do expediente 

  

 

Departamento de orientación 

 

 

Outros profesionais do centro 

 

 

Outros profesionais externos 

 

 

Outros 

 

 

Medidas adoptadas de protección e control 

Persoa obxecto da medida Medidas 

A presunta vítima  

A/s presunta/s persoa/s 

agresora/s 

 

O alumnado 

observador/espectador 
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Actuacións desenvolvidas 

Entrevistas Nome e apelidos Data 

Presunta vítima 
Alumno/a   

Familia   

Presunto/s 

agresor/es 

 

Alumno/a   

Familia   

Alumno/a   

Familia   

Alumno/a   

Familia   

Alumnado 

observador/espect

ador 

Alumno/a   

Alumno/a   

Alumno/a   

Outros profesionais do centro 

e/ou externos 

  

Outros profesionais do centro 

e/ou externos 

  

Outros profesionais do centro 

e/ou externos 

  

 

Outras actuacións (se son relevantes) 

Actuación Información recollida (breve 

descrición) 

Data 

   

   

   

   

Observacións  

Recoller os aspectos que se consideren relevantes e non estean reflectidos nos apartados anteriores 
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Conclusións e proposta 

Situación ou non de acoso escolar 

situación de acoso escolar e/ou ciberacoso, 

logo da análise da información recadada 

se derivan indicios suficientes da existencia 

de acoso 

oportuno á dirección do centro prevención e sensibilización do centro, en 

materia de convivencia, sobre todo: 

de  convivencia 

funcionamento do centro 

 

outros organismos (casos de especial 

gravidade) 

/cales) … 

 

   

.....................................,  ............ de ............................... de ............... 

Sinatura 

 

 

 

(persoa receptora da información, responsable da tramitación) 
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ANEXO III.16: 

PROPOSTA DE MEDIDAS QUE HAI QUE ADOPTAR. SEGUIMENTO E 

AVALIACIÓN  

 

Proposta que lle fai a persoa responsable da tramitación á dirección do centro educativo. Estas medidas son 
continuación das adoptadas nun primeiro momento pola dirección do centro como medidas 
urxentes/cautelares ao inicio do procedemento. 

Datos do centro educativo 

Nome 

 

Código 

 

Enderezo 

 

Responsable da dirección 

 

Medidas propostas de protección á presunta vítima 

Medida Grao de consecución Avaliación 

   

   

   

Outras medidas 

Medida Grao de consecución Avaliación 

Co grupo-clase do alumnado implicado 

   

   

Co alumnado observador/espectador 

   

   

Coas familias do alumnado implicado 

   

   

Coas familias do alumnado do centro en xeral 

   

   

Co equipo docente do alumnado implicado 
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Medida Grao de consecución Avaliación 

   

   

Co equipo docente do centro en xeral 

   

   

 

Observacións  

Recoller os aspectos que se consideren relevantes e non estean reflectidos nos apartados anteriores 

 

 

 

 

.....................................,  ......... de ........................... de ............... 

Sinatura 

 

 

 

 

(persoa responsable da tramitación) 

Recibín 

 

 

 

 

(o/a director/a) 

 

 



 

I.E.S. ARCEBISPO XELMÍREZ II 
Irmandiños 15, 15704 Santiago de Compostela 
981561435 981561835   981557065 
 ies.arcebispo.xelmirez.2@edu.xunta.es 
http://centros.edu.xunta.es/iesarcebispoxelmirez2/ 

 

 

Páx. 76 de 104     

IV: PROTOCOLO DE ABSENTISMO 
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ANEXO IV.1: 

CONVOCATORIA DE REUNIÓN 
 

Don ................................................................................................................................................... e dona 

...................................................................................................................: 

(Nome e apelidos do pai, da nai ou das persoas titoras legais ou gardadoras da alumna ou do alumno), 

 

Como profesor/a titor/a da alumna/o ..................................................................................... (nome e 

apelidos da alumna ou do alumno), á vista do número de faltas de asistencia a clase que presenta a referida 

alumna ou alumno, convócoos a unha reunión para: 

1. Analizar a situación que se está a producir polas citadas faltas de asistencia a clase. 

2. Buscar unha solución a esa situación e evitar, de ser o caso, que se abra o expediente de absentismo. 

 

 

A reunión terá lugar nas dependencias do centro educativo, o día ......... de .......................................... de 

......................, de ......... a .......... horas. 

(Se se trata de alumnado de ESO ou de ciclos de FP básica advertirase que a alumna ou o alumno pode 

asistir á reunión) 

 

 

.................................., ......... de ........................... de 20 ........ 

 

 

 

 

 

O/A profesor/a titor/a, 

 

 

 

 

................................................ 

                    

  

 

Vº e prace, 

                  

O/A director/a, 

   

 

   

 

................................................... 
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ANEXO IV.2: 

ACTA DA REUNIÓN ENTRE O PROFESORADO TITOR DE  

 

 

............................................................................................................................. 

 E O SEU PAI E A SÚA NAI (de seren as persoas titoras legais ou gardadoras, indicalo) 
 

Lugar: ...................................................................... (nome do centro e espazo onde se celebra) 

Data: .......... de ................................ de ........................ 

Hora de comezo: ................ 

Hora de remate: ................. 

 

PERSOAS ASISTENTES: 

(Indicar nome e apelidos e a relación co alumno ou coa alumna) 

De ser o caso: 

       Non comparecencia da persoa ou das persoas convocadas polo profesorado titor. 

 

ORDE DO DÍA: 

1. Analizar a situación que se está a producir polas citadas faltas de asistencia a clase. 

2. Buscar unha solución a esa situación e evitar, de ser o caso, que se abra o expediente de absentismo. 

 

DELIBERACIÓNS: 

1.   Analizar a situación que se está a producir polas citadas faltas de asistencia a clase. 

2.   Buscar unha solución a esa situación e evitar, de ser o caso, que se abra o expediente de absentismo. 

 

ACORDOS: 

 

 

Sen máis asuntos que tratar, remata a sesión e redáctase esta acta. 

O/A profesor/a titor/a, 

 

 

 

.......................................................... 
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ANEXO IV.3:  

INICIO DO EXPEDIENTE DE ABSENTISMO 

 
 

............................................................................................................................, profesor/a titor/a da alumna 

ou do alumno .............................................................................................................................:  

 

INFORMO: 

1. Que no mes de ............................ de ........................... a alumna ou o alumno ...................................... 

............................................... acumulou un número de faltas de asistencia a clase sen xustificar superior 

ao dez por cento (10 %) do horario lectivo dese mes. 

2. Que con anterioridade á superación dese dez por cento (10 %) do horario lectivo do mes de 

......................... de .................................,  e á vista das reiteradas faltas de asistencia a clase que 

presentaba a alumna ou o alumno indicado, este/a profesor/a titor/a convocou o pai e a nai (de seren 

outras persoas, indicalo) da alumna ou do alumno a unha reunión, que se celebrou o día ............ de 

................................ de ......................... (Achéganse copias da convocatoria e da acta desa reunión) 

 

Logo do informado, e segundo se establece no protocolo de absentismo, 

 

PROPOÑO: 

 

Iniciar un expediente de absentismo á alumna ou ao alumno ...................................................................... 

.................................................., informando deste feito á xefatura de estudos e dando continuidade ás 

actuacións previstas no protocolo de absentismo. 

 

 

.................................., ......... de ........................... de 20 ......... 

 

 

 

 

 

O/A profesor/a titor/a, 

 

 

 

.......................................................... 

                    

  

 

Vº e prace,  

 

 O/A director/a, 

 

 

 

 ........................................................... 
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ANEXO IV.4: 

REXISTRO DE CONTACTOS DO CENTRO ESCOLAR 

 

 
............................................................................................................... xefa ou xefe de estudos do centro 

.........................................................., á vista do número de faltas de asistencia a clase e do expediente de 

absentismo iniciado á alumna ou ao alumno .........................................................................................., 

e segundo se establece no protocolo de absentismo, 

FAGO CONSTAR: 

Que desde o centro educativo mantivéronse os seguintes contactos coa nai, co pai ou coas persoas titoras 

legais ou gardadoras da citada alumna ou do citado alumno: 

Convocatoria, por parte do profesorado titor, dunha reunión coa nai, co pai ou coas persoas titoras 

legais ou gardadoras. Achégase copia da convocatoria. 

Reunión do profesorado titor coa nai, co pai ou coas persoas titoras legais ou gardadoras. Achégase 

copia da acta. 

Convocatoria, por parte do profesorado titor, dunha reunión coa nai, co pai ou coas persoas titoras 

legais ou gardadoras unha vez iniciado o expediente de absentismo. Achégase copia da 

convocatoria. 

Reunión do profesorado titor coa nai, co pai ou coas persoas titoras legais ou gardadoras unha vez 

iniciado o expediente de absentismo. Achégase copia da acta. 

Convocatoria, por parte da xefatura de estudos, dunha reunión coa nai, co pai ou coas persoas 

titoras legais ou gardadoras. Achégase copia da convocatoria. 

Reunión da xefatura de estudos coa nai, co pai ou coas persoas titoras legais ou gardadoras. 

Achégase copia da acta. 

 

OUTROS CONTACTOS 

DATA MOTIVO 
FORMA DE 

CONTACTO 

PERSOA QUE 

INTERVIU 
CONCLUSIÓNS 

     

     

     

 

 

.................................., ......... de ........................... de 20 ......... 

A/O xefa/e de estudos, 

 

 

.......................................................... 
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ANEXO IV.5: 

CONVOCATORIA DE REUNIÓN 
 

Don ............................................................................................................................................ e dona 

.........................................................................................................:  

(Nome e apelidos do pai, da nai ou das persoas titoras legais ou gardadoras da alumna ou do alumno) 

 

Como profesor/a titor/a da alumna/o ..................................................................................... (nome e 

apelidos da alumna ou do alumno), verificado que o número de faltas de asistencia a clase sen xustificar da 

citada alumna ou alumno durante o mes de ......................... superou o dez por cento (10 %) do horario 

lectivo dese mes e segundo se establece no protocolo de absentismo, convócoos a unha reunión para: 

1. Informalos da apertura dun expediente de absentismo á alumna ou ao alumno ................................ 

................................................................... 

2. Analizar a situación que están a causar as faltas de asistencia a clase sen xustificar. 

3. Tratar de buscar unha solución que permita a paralización e arquivo do expediente de absentismo. 

A reunión terá lugar nas dependencias do centro educativo, o día ......... de ................................ de 

....................., de ......... a .......... horas. 

(Se se trata de alumnado de ESO ou de ciclos de FP básica advertirase que a alumna ou o alumno pode 

asistir á reunión) 

.................................., ......... de ........................... de 20 .......... 

 

O/A profesor/a titor/a, 

 

 

.......................................................... 

                      Vº e prace, 

                 O/A director/a, 

 

 

........................................................... 
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ANEXO IV.6: 

ACTA DA REUNIÓN ENTRE O PROFESORADO TITOR E A FAMILIA DA/O 

ALUMNA/O  

......................................................................................................................... 

E O SEU PAI E/OU A SÚA NAI (de seren as persoas titoras legais ou gardadoras, indicalo) 

 

Lugar: ...................................................................... (nome do centro e espazo onde se celebra) 

Data: .......... de ................................ de ........................ 

Hora de comezo: ................ 

Hora de remate: ................. 

PERSOAS ASISTENTES: (Indicar nome e apelidos e a relación co alumno ou coa alumna) 

De ser o caso: 

       Non comparecencia da persoa ou das persoas convocadas polo profesorado titor. 

 

ORDE DO DÍA: 

 

1. Informalos da apertura dun expediente de absentismo á alumna ou ao alumno ................................ 

................................................................................................... 

2. Analizar a situación que están a causar as faltas de asistencia a clase sen xustificar. 

3. Tratar de buscar unha solución que permita a paralización e arquivo do expediente de absentismo. 

 

DELIBERACIÓNS: 

1. Informalos da apertura dun expediente de absentismo á alumna ou ao alumno .................................. 

.................................................................................................... 

2. Analizar a situación que están a causar as faltas de asistencia a clase sen xustificar. 

3. Tratar de buscar unha solución que permita a paralización e arquivo do expediente de absentismo. 

DECISIÓN ADOPTADA: 

 

Desenvolvidos os puntos da orde do día, como se recolle nas deliberacións, resólvese: 

Paralizar e arquivar o expediente de absentismo, dado o compromiso do pai e/ou da nai (de seren as 

persoas titoras legais ou gardadoras, indicalo) de evitar as faltas de asistencia a clase sen xustificar 

do seu fillo ou da súa filla (se fose outra a relación, indicalo). 

Continuar co expediente de absentismo, comunicando o tratado e resolto nesta reunión á xefatura de 

estudos do centro educativo, por parte do profesor/a titor/a, para o seu coñecemento e aos efectos 

oportunos. 

 

Sen máis asuntos que tratar, remata a sesión e redáctase esta acta, da que se facilitará copia á xefatura de 

estudos do centro educativo. 

 

O/A profesor/a titor/a, 

 

 

 

.......................................................... 
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ANEXO IV.7: 

CONVOCATORIA DE REUNIÓN 
 

Don ................................................................................................................................................ e dona 

.........................................................................................................:  

(Nome e apelidos do pai, da nai ou das persoas titoras legais ou gardadoras da alumna ou do alumno) 

 

Como xefa ou xefe de estudos do centro ..........................................., tendo coñecemento da apertura dun 

expediente de absentismo á alumna ou ao alumno .............................................................................. 

 ........................................ (nome e apelidos da alumna ou do alumna) e sendo informada/o, por parte do 

profesorado titor, de que non se acadou unha solución que permitise a paralización e arquivo dese 

expediente na reunión celebrada con vostedes o día ......... de ............................ de ......................., e 

segundo se establece no protocolo de absentismo, convócoos a unha reunión para: 

 

1. Analizar o estado do expediente de absentismo aberto á alumna ou ao alumno .................................. 

......................................................................................... e informalos do proceso que se seguirá de non 

acadar un acordo que permita a súa paralización. 

2. Tratar de buscar unha solución que permita a paralización e arquivo do citado expediente de 

absentismo. 

 

A reunión terá lugar nas dependencias do centro educativo, o día ......... de ................................ de 

....................., de ......... a .......... horas. 

(Se se trata de alumnado de ESO ou de ciclos de FP básica advertirase que a alumna ou o alumno pode 

asistir á reunión) 

.................................., ......... de ........................... de 20 ......... 

 

 

A/O xefa/e de estudos, 

 

 

 

.......................................................... 

             

 

        Vº e prace, 

                 O/A director/a, 

 

 

       ........................................................... 
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ANEXO IV.8:  

ACTA DA REUNIÓN ENTRE A XEFATURA DE ESTUDOS DO CENTRO   

......................................................................................................................... 

  

E O PAI E A NAI (de seren as persoas titoras legais ou gardadoras, indicalo) DA ALUMNA OU DO 

ALUMNO ....................................................................................... 

Lugar: ..................................................................... (nome do centro e espazo onde se celebra) 

Data: .......... de ................................ de ........................ 

Hora de comezo: ................ 

Hora de remate: ................. 

 

PERSOAS ASISTENTES: (Indicar nome e apelidos e a relación co alumno ou coa alumna) 

De ser o caso: 

       Non comparecencia da persoa ou das persoas convocadas pola xefatura de estudos. 

 

ORDE DO DÍA: 

1. Analizar o estado do expediente de absentismo aberto á alumna ou ao alumno .................................. 

......................................................................................... e informalos do proceso que se seguirá de non 

acadar un acordo que permita a súa paralización. 

2. Tratar de buscar unha solución que permita a paralización e arquivo do citado expediente de 

absentismo. 

 

DELIBERACIÓNS: 

1. Analizar o estado do expediente de absentismo aberto á alumna ou ao alumno ....................................  

............................................................................ e informalos do proceso que se seguirá de non acadar un 

acordo que permita a súa paralización. 

2. Tratar de buscar unha solución que permita a paralización e arquivo do citado expediente de absentismo. 

DECISIÓN ADOPTADA: 

Desenvolvidos os puntos da orde do día, como se recolle nas deliberacións, resólvese: 

Paralizar e arquivar o expediente de absentismo, dado o compromiso do pai e/ou da nai (de seren as 

persoas titoras legais ou gardadoras, indicalo) de evitar as faltas de asistencia a clase sen xustificar 

do seu fillo ou da súa filla (se fose outra a relación, indicalo). 

Continuar co expediente de absentismo, comunicando o tratado e resolto nesta reunión á dirección 

do centro educativo por parte da xefatura de estudos, para o seu coñecemento e posterior 

notificación ao Servizo Territorial de Inspección Educativa e ao Concello de residencia da alumna 

ou do alumno. 

Sen máis asuntos que tratar, remata a sesión e redáctase esta acta, da que se facilitará copia á dirección do 

centro educativo. 

A/O xefa/e de estudos, 

 

.......................................................... 
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ANEXO IV.9: 

REXISTRO DE CUMPRIMENTO DAS ACTUACIÓNS 
 

............................................................................................................, xefa ou xefe de estudos do centro 

........................................................., á vista do número de faltas de asistencia a clase e do expediente de 

absentismo iniciado á alumna ou ao alumno ................................................................................................  

e segundo se establece no protocolo de absentismo, 

CERTIFICO: 

1. Que das actuacións que figuran a continuación cumpríronse as que figuran cun X: 

Control diario das faltas de asistencia a clase, por parte do profesorado de área, materia, ámbito ou 

módulo. 

Rexistro das faltas de asistencia a clase da alumna ou do alumno por parte do profesorado de área, 

materia, ámbito ou módulo. 

Xustificación das faltas de asistencia a clase ante o profesorado titor. 

Rexistro da xustificación das faltas de asistencia a clase da alumna ou do alumno, por parte do 

profesorado titor e na aplicación informática de xestión académica (XADE).  

Comunicación á nai, ao pai ou ás persoas titoras legais ou gardadoras, por parte do profesorado titor 

e con frecuencia mensual, das faltas mensuais de asistencia a clase da referida alumna ou alumno, 

diferenciando as xustificadas das non xustificadas. 

Inicio do expediente de absentismo dentro dos sete días naturais seguintes á data na que as faltas de 

asistencia a clase sen xustificar da alumna ou do alumno citado superaron o dez por cento (10 %) do 

horario lectivo do mes de ............................... 

2. Que as faltas de asistencia a clase sen xustificar superaron o dez por cento (10 %) do horario lectivo 

mensual o día ........ de ............................... de ..................... 

3. Que a apertura do expediente de absentismo produciuse o día ........ de ............................ de 

..................... 

De ser o caso: DILIXENCIA para informar de que o incumprimento da actuación ........................................ 

............................................................................................... se debeu ás seguintes causas: 

  

  

.................................., ......... de ........................... de 20 ......... 

 

 

A/O xefa/e de estudos, 

 

 

  

 

.......................................................... 

                           

 

                       Vº e prace, 

                       O/A director/a, 

 

 

      

........................................................... 

  

 



 

I.E.S. ARCEBISPO XELMÍREZ II 
Irmandiños 15, 15704 Santiago de Compostela 
981561435 981561835   981557065 
 ies.arcebispo.xelmirez.2@edu.xunta.es 
http://centros.edu.xunta.es/iesarcebispoxelmirez2/ 

 

 

Páx. 86 de 104     

ANEXO IV.10: 

NOTIFICACIÓN DO EXPEDIENTE DE ABSENTISMO 

 
1. DATOS SOCIO-FAMILIARES 

1.1 Datos da ou do menor 

Nome  

e apelidos: 
      

 Data de  

 nacemento: 
      

Enderezo:       Teléfono:       

 

1.2 Datos familiares 

Nome e apelidos do pai:       

Nome e apelidos da nai:       

Se é o caso, nome e apelidos da persoa titora legal da ou do menor:       

Parentesco:       

No caso de estar baixo a garda ou tutela da Administración, nome e apelidos da persoa responsable:       

Número total de irmáns:                   Lugar que ocupa:                   Nº de membros da unidade 

familiar:       

De ser o caso, relación de irmás ou irmáns matriculados no mesmo centro educativo:       

Nome        Curso       

Nome        Curso       

Persoas que conviven co alumno ou coa alumna: 

      

 

2. DATOS ESCOLARES 

2.1 Centro escolar 

Denominación:       

Enderezo:       

Teléfono:       Director ou directora:       

 

2.2 Escolarización da alumna ou do alumno 

Etapa na que se atopa matriculada ou matriculado:       Curso:       

Profesora ou profesor titor:       

De ser o caso, indicar outros centros nos que estivo matriculada ou matriculado:       

Centro        Concello        

Hai constancia dalgunha problemática da alumna ou do alumno neses centros?    Si              Non   

En caso afirmativo, descrición desa problemática       

Repite ou repetiu algún curso?  Si          Non            En caso afirmativo, cal?       

Número total de faltas de asistencia a clase no actual curso escolar:            

Ten antecedentes coñecidos de expedientes de absentismo tramitados con anterioridade?   

 Si            Non  

 

2.3 Rendemento escolar 

É satisfactorio?   Si            Non   

Achega habitualmente o material escolar?   Si           Non   

Participa en actividades extraescolares e/ou deportivas?   Si           Non   
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2.4 Relacións cos seus iguais e co profesorado 

Ten condutas agresivas co profesorado?   Si           Non   

Ten dificultades de integración no grupo?   Si           Non   

En caso afirmativo, completar : 

   Mantén unha conduta pasiva        Mantén unha conduta agresiva           Íllase          Íllana/o  

  Outros aspectos que se deben destacar:       

 

2.5 Medidas de atención á diversidade adoptadas polo centro con esta alumna ou este alumno 

      

 

3. OUTROS ASPECTOS RELEVANTES 

Engadir calquera outro aspecto que se considere relevante e non foi recollido nos apartados anteriores. 

      

....................................., ......... de ......................... de 20 ....... 

O/A Director/a, 

 

 

 

.......................................................       

 

De acordo co establecido na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter 

Persoal, estes datos serán tratados de xeito confidencial, podendo incorporarse aos ficheiros das 

institucións con competencias ou responsabilidades no control ou tratamento do absentismo escolar. Todas 

as persoas que, en razón do seu cargo ou función, teñan acceso a eles están obrigados ao segredo 

profesional e ao deber de custodia. 

 

Sr/a. xefe ou xefa do Servizo Territorial da Inspección Educativa de ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sr/a. alcalde ou alcaldesa do Concello de ... 
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V: PLAN DE ACOLLIDA 

 



 

I.E.S. ARCEBISPO XELMÍREZ II 
Irmandiños 15, 15704 Santiago de Compostela 
981561435 981561835   981557065 
 ies.arcebispo.xelmirez.2@edu.xunta.es 
http://centros.edu.xunta.es/iesarcebispoxelmirez2/ 

 

 

Páx. 89 de 104     

ANEXO  V.1 

CUESTIONARIO DE AVALIACIÓN DO PROGRAMA DE ACOLLIDA 
 

SINALA A RESPOSTA ELIXIDA MEDIANTE UNHA CRUZ. 

 

1.- A información achegada ás familias á súa chegada ao centro escolar, 

paréceche: 

         Escasa              Suficiente             Ampla                  Moi ampla 

 

2.- Ao teu xuízo, a acollida á familia do alumno/a é: 

  Rutineira                   Satisfactoria         Cálida 

 

3.- Na túa opinión, a acollida ao novo alumno/a é: 

  Rutineira                    Satisfactoria       Cálida 

 

Suxestións e propostas de mellora: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.- No centro efectuouse un traballo previo de sensibilización no relativo á acollida, a educación 

intercultural, disolución de estereotipos e prexuízos, etc ? 

      Si                         Non 

 

Foi eficaz ( logrou o que se pretendía)? 

     Si                         Non 

 

 Por qué? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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5.- As actividades encamiñadas ao coñecemento mutuo dos novos alumnos/as e o resto do alumnado 

do Centro parécenche: 

 

          Poucas               Bastantes                      Moitas    

 

Suxestións e propostas de mellora 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  6.- Algunhas familias de alumnos axudan no proceso de chegada ás familias de nova incorporación 

ao centro.   

            Non            Algunha vez                    Con frecuencia 

  

 7.- O alumno recentemente chegado recibe "titorización" ou acompañamento por parte doutro 

compañeiro .     

 

            Non           Algunha vez                  Con frecuencia 

    

  8.- A avaliación inicial do alumno de nova incorporación paréceche:   

        Escasa        Adecuada                   Excesiva 

  

 

Suxestións e propostas de mellora: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

9.- Os agrupamentos que se efectúan no centro parécenche: 

    Inadecuados               Correctos          Moi adecuados 

 

Por qué? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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10.-As modalidades de atención do alumnado con necesidades de apoio 

parécenche: 

   Inadecuadas               Correctas          Moi adecuadas 

 

Por qué? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

11.-As adaptacións curriculares do alumnado con necesidades específicas son: 

a)     Realizadas con escasa participación.        En equipo 

b)       Rutineiras         Realistas 

c)    Ineficaces            Eficaces 

 

 

12.-Organízanse actividades extraescolares tendo en conta a inclusión do alumnado de nova 

incorporación: 

            Nunca            Algunha vez                    Con frecuencia 

 

Por qué? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

13.-Este alumnado participa: 

            Nada            Algo                   Moito 

 

14.- Existe colaboración entre o centro e asociacións da localidade, zona, barrio? 

            Non          Si, pero insuficiente                   Boa 

 

15.-O alumnado inmigrante que descoñece o idioma , recibe atención no Centro? 

            Escasa         Suficiente                  Boa 

 

Suxestións e propostas de mellora: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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16.-Os materiais de aprendizaxe de lingua que se utilizan no centro son: 

            Inadecuados        Adecuados                 Moi bos 

 

17.-As actividades que promoven o coñecemento intercultural inciden de forma continua no proceso 

de ensino-aprendizaxe: 

            Si       Non                

 

En caso negativo, que se podería modificar ou realizar? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

18.-Estase levando a cabo no centro algún programa relacionado coa 

convivencia, habilidades sociais e resolución de conflitos? 

            Si       Non                
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VI: AULA DE CONVIVENCIA INCLUSIVA 
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ANEXO VI.1: 

FICHA DE ENVÍO Á AULA DE INCLUSIÓN 
 

DATOS DO/A ALUMNO/A  

 

 

Apelidos:                                                                             Nome: 

Curso e grupo: 

 

 

OBX

ECT

IVO

S DO 

ENV

IO: 

Tema 

relaci

onad

o 

coa/s 

falta/

s 

pola/

s que 

se 

envía

: 

 

 

 

 

 

 

 

En Santiago, a.......de............................de 20____ 

 

 

Vº PR. A DIRECTORA                   O  titor/a:............... 

 

 

 

 

Asdo.:                                Asdo.:                                                                                                                               

 

 

 

 

 

MOTIVOS POLOS QUE SE ENVÍA (describe o sucedido da maneira máis clara e precisa 

posible) 
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ANEXO VI.2: 

AULA DE CONVIVENCIA INCLUSIVA. FICHA DE COMPROMISO DA 

FAMILIA 
 

 

D./Dª 

 

representante legal do alumno/a, 

matriculado neste centro no curso escolar,    no curso e grupo 

 

     , en 

 

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

 

 

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

❑  Asistencia ao centro cos materiais necesarios para as  clases. 

❑  Colaboración para a realización das tarefas propostas polo profesorado. 

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

produzan. 

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

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

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

na aula de inclusión. 

❑ Outros 

 

 

 

 

 

 

En Santiago, a.......de............................de 20____ 

 

O pai/nai/representante legal 

 

 

 

Asdo.: 
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ANEXO VI.3: 

AULA DE CONVIVENCIA INCLUSIVA. FICHA DE AUTO-OBSERVACIÓN E 

COMPROMISO I 

 
 

DATOS DO/A ALUMNO/A 

 

Apelidos:                                                                                 Nome: 

Curso e grupo: 

 

Por favor, contesta con atención as seguintes preguntas: 

1.- Que foi o que pasou? 

 

 

 

2.-Cal foi a miña reacción? 

 

 

 

3.-Que conseguín? En que mellorou a miña situación? 

 

 

 

4.-Como me sinto? 

 

 

 

5.-Que podo facer para resolver este problema? 

 

 

 

6.-A partir de agora, cal creo que é a maneira máis intelixente de actuar? 

 

COMPROMISO 

 

 

 

 

Para mellorar a miña actuación persoal, comprométome a: (pedir desculpas, reparar o dano, outras...) 

 

 

 

 

En Santiago, a.......de............................de 20____ 

 

 

 

 

 

Sinatura do/a alumno/a 
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ANEXO VI.4:  

AULA DE CONVIVENCIA INCLUSIVA. FICHA DE AUTO-OBSERVACIÓN E 

COMPROMISO II 
 

DATOS DO/A ALUMNO/A 

 

Apelidos:                                                                          Nome: 

Curso e grupo: 

 

 

Unha vez teñas lido a ficha que cubriches a última vez, contesta con atención as seguintes preguntas: 

 

1.-Escribe os teus compromisos da ficha “Compromiso I” 

 

 

 

 

 

2.-De todo o que planificaras, que saíu mal? Por que? 

 

 

 

 

 

 

 

3.-Que podes facer para que as cousas saian mellor? Ten en conta que a próxima vez terás outro tipo de 

corrección. 

 

 

 

 

 

 

 

NOVO COMPROMISO 

 

 

 

Para mellorar a miña actuación persoal, comprométome a: (pedir desculpas, reparar o dano, outras...) 

 

 

 

 

En Santiago, a.......de............................de 20____ 

 

 

Sinatura do/a alumno/a 
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ANEXO VI.5:   

AULA DE CONVIVENCIA INCLUSIVA. REXISTRO DE CONTROL DE 

ASISTENCIA DO ALUMNADO 
Data:                                   Día da semana: 

 
HORA ALUMNO/A CURSO/ 

GRUPO 

PROFESOR/A DE GARDA 

1ª  

 

  

 

 

  

   

2ª  

 

  

 

 

  

   

3ª  

 

  

 

 

  

   

4ª  

 

  

 

 

  

   

5ª  

 

  

 

 

  

   

6ª  

 

  

 

 

  

   

7ª  
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HORA ALUMNO/A CURSO/ 

GRUPO 

PROFESOR/A DE GARDA 

8ª  

 

  

   

   

 

En Santiago, a.......de............................de 20____ 

 

A XEFA DE ESTUDOS 

 

Asdo.: 
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ANEXO VI.6:  

AULA DE CONVIVENCIA INCLUSIVA. FICHA DE SEGUIMENTO DO 

ALUMNADO DA AULA DE CONVIVENCIA 
 

 

Nome do/a alumno/a:_________________________________________________________ 

 

 Curso e Grupo:________________  

 

Titor/a:_______________________________________________________ 

 

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

 

Motivos: _____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 Pide perdón e repara o dano causado?            SI   NON   

 

 Mellora o seu comportamento unha s  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Santiago, a.......de............................de 20____ 

 

 

 O titor:............................  Vº PR. A XEFA DE ESTUDOS 

 

 

 

 

    Asdo.:                                 Asdo.:                                                                                                              
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ANEXO VI.7:  

AULA DE CONVIVENCIA INCLUSIVA. FICHA DE TAREFAS PARA O 

ALUMNADO OBXECTO DESTA MEDIDA CORRECTORA 
 

 

DATOS DO/A ALUMNO/A 

Apelidos:                                                                               Nome: 

Curso e grupo: 

Data/s da medida: 

 

1º Día 

MATERIAS TAREFAS 

  

  

  

  

  

  

 

2º Día 

MATERIAS TAREFAS 

  

  

  

  

  

  

 

3º Día 

MATERIAS TAREFAS 

  

  

  

  

  

  

 

 

En Santiago, a.......de............................de 20____ 

 

 

O titor:.....................         Vº PR. A XEFA DE ESTUDOS 

 

 

Asdo:                                     Asdo: 
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VII. PROGRAMA DE MEDIACIÓN  
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ANEXO VII.1: 

PLAN DE MEDIACIÓN ESCOLAR 
 

CUESTIONARIOS AO ALUMNADO:  

 

1.-Que tipo de conflitos é máis frecuentes entre os teus compañeiros e compañeiras? 

 

Insultos, ofensas  

Malentendidos  

Agresión física leve  

Agresión física grave  

 

2.-Onde ocorren os conflitos 

  

Na saída ou entrada  

Na clase  

Nos cambios de clase  

No recreo  

Nos baños  

Fora do centro  

 

3.-¿Qué fas para resolver un conflito cun compañeiro ou compañeira 

Recorrer a un amigo-a  

Recorrer a un profesor-a  

Recorrer á túa familia  

Pelexar  

Dialogar con el ela  

Pasar del- dela  

Outras  
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ANEXO VII.2:  

1.-FASES DA IMPLANTACIÓN DO SERVICIO DE MEDIACIÓN ESCOLAR 
  

Táboa de utilidade para a redacción dun protocolo de mediación
1
 

 QUEN CANDO ONDE COMO MATERIAIS 

Xurde o 

conflito 

Entre os 

alumnos/as 

 No centro educativo 

(aula,corredor, 

recreo) ou fora del 

pero que afecta á 

vida do centro 

  

Solicita o 

servizo 

Toda a 

comunidade 

educativa pode 

propoñer 

sempre No Departamento 

de Orientación 

Cubrindo unha 

solicitude 

Ficha de solicitude 

Proceso de 

mediación 

Alumnado 

mediador e 

alumnado en 

conflito 

Nos 

recreos 

Na aula de 

mediación 

Segundo as fases e 

os principios 

da mediación 

Rexistro de 

mediación 

Revisión dos 

acordos 

As persoas 

mediadoras coas 

partes en 

conflito 

Segundo se 

establecera 

o acordo 

Na aula de 

mediación 

 Rexistro de 

compromiso 

Coordinación e 

seguimento do 

proceso de 

mediación 

Os mediadores e 

mediadoras coa 

persoa 

coordinadora do 

programa 

Reunión de 

mediación 

Na aula de 

mediación ou 

espazo alternativo 

Revisión, análise e 

debate dos casos 

Autoavaliación dos 

mediados 

 

 

 

 

           

 

                                                 

1
 Este documento foi aprobado polo Consello Escolar en sesión ordinaria o día 8 de xuño de 2016. Entrou en vigor a 

partir do día seguinte á súa aprobación. 

 


