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1. INTRODUCIÓN. 

As cuestións relacionadas coa convivencia non poden ser consideradas unicamente 

como aspectos relativos á organización do centro. A convivencia é parte da formación do 

alumnado.Entre as competencias básicas que debe contribuír a desenvolver a escola ten 

especial relevancia a competencia social e cidadá; aprender a convivir na sociedade forma 

parte das habilidades básicas do ser humano e contribuirá ao desenvolvemento de sociedades 

máis modernas, xustas e democráticas.  

Convivir é "vivir en compañía doutros"; polo tanto enténdese por convivencia a 

relación entre todas as persoas que compoñen unha comunidade. Unha boa convivencia esixe 

respecto mutuo, aceptación e cumprimento de normas comúns, doutras opinións e 

estilos de vida, respecto á diversidade e a resolución pacífica de tensións e conflitos. Convivir 

é algo máis que coexistir ou tolerar. Non obstante, o conflito é consubstancial á existencia 

humana e polo tanto inevitable. Partimos dunha concepción do conflito como un proceso 

natural nas relacións entre persoas e grupos, inherente á vida en 

sociedade, e que forma parte e é necesario para o desenvolvemento intelectual, emocional e 

social das persoas. 

Un centro educativo é, ao mesmo tempo, comunidade de convivencia e centro de 

aprendizaxe da convivencia mediante a práctica da mesma. Polo tanto, como comunidade de 

convivencia, debemos ocuparnos de fomentar unha cultura de paz, na que participen todos os 

seus membros e se poidan desenvolver nun clima positivo de confianza. Para conseguir este 

obxectivo débnese fomentar os valores democráticos, a solidariedade, a tolerancia, o respecto 

mutuo, o compromiso, a interculturalidade, os dereitos humanos e como centros de 

aprendizaxe, o seu fin é desenvolver a formación integral do individuo, fomentando unhas 

aprendizaxes socialmente valiosos que permitan ao noso alumnado progresar e integrarse con 

eficacia na vida adulta e activa. Este Plan de convivencia é o documento que recolle as 

medidas necesarias para o fortalecemento da convivencia no noso centro, de forma que 

garanta un bo clima que presida as relacións entre os diferentes membros da comunidade 

educativa e se fomente a prevención e resolución pacífica de conflitos en todos os ámbitos da 

vida persoal e social.  
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2. SITUACIÓN DE PARTIDA 

2.1. Características xerais do centro e do seu entorno. 

O municipio de Becerreá sitúase na comarca dos Ancares como porta de acceso 

natural á mesma. Ademais do noso centro, atópase tamén o centro de Ensino Primario, o 

CEIP San Xoán. No concello veciño de As Nogais, localízase o outro centro de Primaria 

adscrito ao noso instituto. Destes dous colexios procede o noso alumnado da ESO.  

Por mor da súa situación xeográfica, o alumnado de Bacharelato procede dos 

concellos da comarca: Cervantes e Navia de Suarna. Ademais, o centro recibe alumnado para 

esta etapa doutro concello limítrofe, o de Baralla e en menor medida e dun xeito máis 

esporádico, doutros concellos próximos como son o caso de Pedrafita e de Castroverde. Unha 

parte importante do alumnado desta etapa dos referidos concellos escolle Lugo como destino 

para a realización dos seus estudos. En calquera caso, o descenso de matrícula no noso centro 

reflicte o descenso demográfico xeral e acentuado desta comarca, máis acentuado nas dúas 

últimas décadas.  

Debido ao sinalado anteriormente, a meirande parte do noso alumnado da ESO é 

usuario dos servizos de transporte e comedor escolar. Isto supón unha diversidade maior de 

espazos de convivencia que noutros centros urbanos ou con menos alumnado de núcleos 

rurais dispersos e podería supor un aumento das situacións conflitivas ou de risco. Non 

obstante, debemos sinalar que a atención que se dispensa ao alumnado nestas situacións 

cotiás, así como as características dos rapaces e rapazas fan que a convivencia durante o uso 

destes servizos sexa positiva e supón, en realidade, unha oportunidade para compartir espazos 

e tempos que favorecen un maior coñecemento mutuo e unha interactividade maior fóra do 

espazo estritamente académico da aula.  

Se analizamos o Índice Socioeconómico e Cultural (ISEC) como elemento definitorio 

do contexto dun centro, construído a partir de variables relativas ao nivel de estudo, á 

situación laboral e profesional das familias e aos recursos culturais e materiais no fogar, o 

noso instituto pertence ao nivel medio-baixo. Nos últimos anos estase a reducir a brecha 

tecnolóxica que existía entre a nosa comarca e as áreas urbanas galegas, e así temos que no 

curso 2014-15, case todo o alumnado posúe ordenador e algo máis dun 80% dispón dunha 
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conexión a internet (a través de cable ou telefonía móbil), índices que melloran aos 

rexistrados uns anos atrás. 

Actualmente, o IES de Becerreá é un centro con menos de oito unidades. Isto 

convértenos nun instituto onde a convivencia é estreita entre os distintos sectores da 

comunidade educativa, no que se pode dar un fondo coñecemento entre estes sectores e no 

que unha atención individualizada para as cuestións académicas e de convivencia pode ser 

realizada con máis facilidade. Debido a circunstancia anteriormente exposta, o Consello 

Escolar presenta unha estrutura reducida, na que tan só participan un/unha representante das 

familias e outro/a do alumnado, sen que haxa representación do persoal de administración e 

servizos, segundo a lexislación actual ao respecto. Isto supón un problema engadido á hora de 

potenciar a participación de toda a comunidade educativa na medida en que sería máis 

desexable para a formación integral do noso alumnado, sen poder establecer unha rede de 

comunicación entre sectores axeitada ás necesidades dun centro educativo na sociedade 

actual. 

O profesorado do noso centro forma un grupo estable e a inmensa maioría do grupo 

permanece con destino nel desde hai máis de 10 anos, o que se fai extensivo aos compoñente 

do equipo directivo. Isto dá como resultado que sexa un colectivo ben coñecedor das 

características e peculiaridades do alumnado, das familias e do seu entorno. Igualmente, o 

coñecemento do profesorado entre si é facilitador de certas dinámicas de actuación e posibilita 

un clima relacional moi positivo. O número de profesores destinados no centro sufriu unha 

redución considerable nos últimos cursos, á par do descenso de matrícula e á supresión dos 

ciclos formativos de grao medio que se impartían no centro no seu día (familias profesionais 

de administrativo e electricidade). 

Con respecto ás familias e a súa participación nas cuestións escolares, apreciase unha 

maior comunicación centro-familias nos primeiros cursos da etapa secundaria, e esta vai 

descendendo a medida que o alumnado avanza no ensino medio e postobrigatorio. Non 

obstante, acoden ás entrevistas se son requiridos polos titores/as e resto do profesorado. Nas 

xuntanzas de comezo de curso, cúmprese o indicado anteriormente e sempre son máis 

concorridas as reunións dos primeiros cursos da etapa. Tamén se aprecia que as familias do 

alumnado con menor rendemento ou logro escolar manteñen un contacto co centro menos 

habitual e sistemático do que sería desexable, pese ao esforzo coordinativo e comunicativo do 

profesorado titor.  Polo xeral, atópase apoio e coordinación nas familias no que respecta á 
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corrección das condutas contrarias ás normas de convivencia no centro, dado que outorgan 

unha especial importancia e valor ao comportamento e conduta dos seus fillos/as e, segundo 

as enquisas anónimas da avaliación diagnóstica, o grao de satisfacción co centro en xeral e co 

clima escolar e relacións do seus fillos/as cos compañeiros, é bo. Non obstante, a ausencia 

dunha asociación de nais e pais de alumnos/as dificulta a participación das familias na vida 

escolar do noso centro e reduce canles de comunicación.  

O alumnado do IES de Becerreá procede, na ESO, dos Concellos de Becerreá e As 

Nogais, e no Bac, dalgún outro concello limítrofe ou próximo ao noso. Polo xeral, trátase dun 

alumnado acostumado ás dinámicas de convivencia en centros de pouco alumnado, con canles 

de comunicación fluída establecidas entre o alumnado e o profesorado nas actividades cotiás 

da vida escolar. Cando se incorporan ao noso centro, vense obrigados a adaptarse á 

convivencia con novo profesorado e novos compañeiros de clase, pola distinta procedencia, 

pero en liñas xerais, esta acomodación non vén representando un problema para eles ou para a 

institución. A cantidade de condutas contrarias ás normas de convivencia non son moitas e 

trátase dun número estable nos últimos anos, con ausencia de condutas gravemente 

prexudiciais para a convivencia escolar. Na maioría dos casos trátanse de condutas disruptivas 

máis que de problemas de convivencia, tanto co profesorado como entre iguais. Se atendemos 

á información que se recolle a través dos cuestionarios da avaliación diagnóstica, o alumnado 

afirma atoparse a gusto no centro e valora como boas as relacións cos seus compañeiros e 

compañeiras, así como co profesorado, sen que os resultados académicos parezan ser un 

condicionante para tal cuestión. Polo que respecta ás súas expectativas académicas cando 

chegan ao noso centro, a maioría mantén a intención de realizar estudos universitarios e de 

formación profesional de grao superior. 

Polo que respecta aos fins educativos do centro, son os recollidos no capítulo tres do 

PEC:  

- Pleno desenvolvemento da personalide do alumnado. 

 

- Formación no respecto aos dereitos e liberdades fundamentais e no exercicio da tolerancia 

e da liberdade dentro dos principios democráticos de convivencia. 

- Adquisición de hábitos intelectuais e técnicas de traballo, coñecementos científicos, 

técnicos, humanísticos, históricos e estéticos. 

- Formación no respecto da pluralidade lingüística e cultural. 
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- Preparación para participar activamente na vida social e cultural. 

 

- Formación para a paz, a cooperación e a solidariedade entre os individuos e os pobos. 

 

 - Formación na igualdade de oportunidades para ámbolos dous sexos. 

 

 - Formación para a valoración do medio ambiente. 

 

2.2. Análise da situación de convivencia. 

Con motivo da posta en marcha, o curso pasado, da formación de alumnado mediador 

en conflitos escolares no noso instituto, un grupo de profesores/as elaboraron unha enquisa 

para coñecer a percepción do alumnado da ESO sobre a convivencia no centro (Anexo I) e 

poder ter un plan de actuación máis realista ao respecto da mediación, ao mesmo tempo que 

nos fornecía de información transcendental para orientar a elaboración deste documento e 

actuar nas cuestións cotiás relacionadas coa convivencia.  Esta é a análise realizada segundo 

os datos recollidos,e que conforma unha moi boa radiografía das valoracións do alumnado 

respecto da convivencia no centro: 

 a) Análise xeral:  

- Percíbese que hai bo ambiente no centro. Nunha escala e 0 a 10 as relacións entre os 

alumnos valórase cun 7,3 e entre alumnos e profesores cun 6,3. 

- Nivel de agresividade baixo: nunha escala de 0 a 10 a frecuencia de condutas agresivas 

aínda non chega ó 1. O tipo de conduta máis frecuente é a da agresividade verbal. 

- Hai máis conciencia de facer dano que de sufrir o dano (1,26 fronte a 1,18) 

- Á hora de afrontar os conflitos a resposta máis utilizada case na metade dos casos é a de 

ignoralos (pode ser debido posiblemente a súa “baixa intensidade”). Pola outra banda é 

significativo que só no 20 % dos casos declaren que intentan arranxar o problema mediante o 

diálogo. 

- Se piden axuda, o canle preferido son os compañeiros (case un 40 %). Aos profesores só 

recorren no 13 % dos conflitos entre alumnos. É outro dato relacionado coa baixa intensidade 

das condutas agresivas. Puntualizar que o profesorado coñece unha porcentaxe maior de 

conflitos entre alumnos/as xa que é diferente que os alumnos/as recorran ao profesorado (ou 

titores) para resolver un conflito entre iguais, que o profesorado interveña por iniciativa 
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propia. Esta preferencia  polos compañeiros é un dato significativo á hora de implantar a 

mediación como forma de resolución de conflitos entre alumnos/as. 

- Para os alumnos/as que non sufriron condutas agresivas tamén seguen a tendencia que 

marcan estes dous últimos apartados. 

- Cando son espectadores dun conflito hai unha tendencia a alta a intervir para solucionalo, 

case un 75 % (gustaríalles facer algo pero non saben o que ou intentan cortar). Outro dato 

significativo cara a implantación da mediación. 

- Se non se adoptan condutas agresivas tense máis posibilidades de que non se sufran que si se 

fai (18 alumnos non participan en condutas agresivas e destes 9 tampouco as sofren, mentres 

que os participan son 62 e destes só 9 tampouco as sofren). Tampouco é garantía de non 

sufrilas. 

- A maioría das condutas agresivas prodúcense nos corredores ou no patio e polos alumnos da 

mesma clase. 

 b) Análise segundo o xénero. 

- Son moito máis frecuentes as condutas agresivas en homes que en mulleres (89 % fronte a 

62%, case a metade máis). Sen embargo, é maior a porcentaxe de alumnas que din sufrir este 

tipo de condutas que de alumnos (76 % fronte a 65 %). Estas cifras poden agochar actitudes 

machistas ou/e unha tendencia ao abuso do máis feble; tamén poden ser debidas a que nas 

alumnas son menos frecuente as condutas agresivas, posiblemente teñan maior sensibilidade 

cara a elas, é dicir, unha determinada conduta pode ser xulgada como agresiva por unha 

persoa pero para outra non ter esa mesma consideración. 

- Á hora de afrontar o conflito en ningún caso se recorre á forza física no caso das rapazas 

(aínda na hipótese de que o puideran facer). En cambio, nos rapaces hai un 17% que o fixeron 

e un 31 % que se puideran o farían. 

- Hai máis tendencia a buscar axuda en amigos (46 %) e familia (31 %) nas rapazas que nos 

rapaces (33 % e 13 % respectivamente).  Pola contra, nestes hai unha maior tendencia a non 

pedirlle axuda a ninguén (37 % fronte a 19%). 

Se atendemos a información dos informes de convivencia dos últimos cursos, o 

número de alumnos/as que foron amoestados por escrito para corrixir condutas contrarias á 
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convivencia, obsérvase unha diminución e estabilización do número de  alumnos/as 

sancionados/as (18 nos últimos cursos). Polo xeral, dáse un descenso destas amoestacións no 

terceiro trimestre en comparación co segundo, que é o máis conflitivo. Igualmente, o numero 

de alumnado sancionado vén sendo maior nos tres primeiros cursos da etapa, sendo o 

alumnado dos cursos superiores o menos involucrado en situacións sancionables. Tamén se 

mantén similar a causa xeral das mesmas: comportamentos e actitudes puntuais en 

determinados momentos dentro da aula. 

En definitiva, podemos valorar o ambiente de convivencia do noso centro como bo, 

sen experiencias negativas serias nin condutas gravemente prexudiciais para a convivencia 

nos últimos cursos (e moi esporádicas e puntuais cando se deron anteriormente). Igualmente, 

a partir deste curso contaremos con alumnado mediador en conflitos escolares, rematando 

neste curso a segunda etapa formativa, iniciada no curso anterior e no que participan dez 

alumnos/as.  
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3. OBXECTIVOS DO PLAN DE CONVIVENCIA. 

O plan de convivencia do centro deberá posibilitar a posta en marcha dun modelo de 

educación na convivencia que implique:  

a) Facilitarlle á comunidade educativa os instrumentos e recursos necesarios en 

relación coa prevención da violencia e a mellora da convivencia no centro, facéndoa partícipe 

no proceso de discusión, establecemento e valoración das normas de convivencia.  

b) Concienciar e sensibilizar a comunidade educativa sobre a importancia dunha ade-

cuada convivencia escolar e sobre os procedementos para mellorala e acadar un ambiente 

educativo que permita o óptimo aproveitamento dos recursos dispoñibles para evitar a 

inadaptación ao entorno educativo e favorecer as aprendizaxes.  

c) Fomentar os valores, as actitudes e as prácticas que permitan un normal 

desenvolvemento das normas de convivencia do noso centro e avanzar no respecto á diversi-

dade e no fomento da igualdade entre homes e mulleres.  

d) Facilitar a prevención, a detección, o tratamento, o seguimento, a xestión e a resolu-

ción dos conflitos que se poidan producir no centro e aprender a utilizalos como fonte de 

experiencia e aprendizaxe.  

e) Facilitar a prevención, detección e eliminación de todas as manifestacións de 

violencia, especialmente do acoso escolar, da violencia de xénero e das actitudes e comporta-

mentos xenófobos e racistas. 

f) Establecer e potenciar o uso da conciliación ou da mediación como procedementos 

habituais para a resolución pacífica dos conflitos.  

g) Contribuír desde o ámbito da convivencia á adquisición das competencias básicas, 

particularmente das competencias social e cidadá e para a autonomía e iniciativa persoal.  

h) Favorecer a participación, a comunicación e a cooperación das familias no 

mantemento da convivencia no centro.  

i) Establecer, incrementar e consolidar as relacións con entidades e institucións que 

poidan colaborar, dun xeito ou doutro, co noso centro no mantemento dunha convivencia de 

calidade que potencie os dereitos e as liberdades fundamentais. 
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4. ACTUACIÓNS E MEDIDAS FAVORECEDORAS 

DA CONVIVENCIA. 

4.1. Actuacións e medidas desde distintos ámbitos. 

Formúlanse a continuación os obxectivos e as medidas concretas que determinan a 

organización e planificación favorecedoras da convivencia e da resolución pacífica de 

conflitos escolares. 

a) No ámbito da organización xeral da actividade docente: 

OBXECTIVOS MEDIDAS RESPONSABLE 

Propiciar unha rápida 

integración dos novos 

profesores e alumnos/as no 

funcionamento do instituto. 

Plan de acollida dos profesores e 

alumnos de nova incorporación ó 

centro. 

Equipo directivo 

Titores 

Dpto Orientación 

Potenciar a xestión 

democrática do centro. 

- Funcionamento real das vías de 

participación do alumnado previstos 

para xestionar a vida do centro. 

- Toma de decisións do alumnado  

propiciando un axeitado clima de 

aprendizaxe mediante procedementos 

democráticos. 

Equipo Directivo 

Titor/a 

Profesorado 
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Realización de actividades e 

accións culturais, de ocio e 

sociais orientadas a 

formación na convivencia. 

Conseguir que os 

departamentos propoñan 

actividades nas que,xunto 

coa compoñente didáctica, 

exista unha compoñente de 

motivación, integración e 

mellora da convivencia entre 

alumnado. 

Programa de accións tales como teatro, 

actuacións musicais, xornadas 

específicas, revista, elaboración e 

exposición de murais, saídas, asistencia 

a actos, concertos e outros. 

Equipo directivo 

Titores 

Orientadora 

Profesorado de área 

Aplicar estratexias na aula 

que eduquen na convivencia, 

propiciando un clima 

agradable e óptimos para a 

aprendizaxe. 

- Emprego da aprendizaxe cooperativa 

en grupos heteroxéneos de xeito que o 

resultado final dependa de todo o grupo. 

- Aplicación da agrupación flexible no 

traballo, coa finalidade de que o 

alumnado que precise máis axuda sexan 

conscientes dos seus erros e dificultades 

coa axuda dos compañeiros/as. 

- Contemplar, no desenvolvemento da 

avaliación, as capacidades e habilidades 

relacionadas coa convivencia: 

autonomía, responsabilidade, esforzo ... 

 

 

Profesorado de todas 

as áreas. 
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Favorecer as habilidades e 

estratexias sociais e de 

comunicación no 

profesorado, orientadas á 

educación na convivencia e a 

resolución de conflitos de 

forma non violenta. 

- Actuación coherente evitando 

contradicións e confusións no alumnado 

respecto ao comportamento axeitado. 

- Emprego da dinámica de grupos na 

marcha  cotiá da aula (integración e 

cohesión no grupo/aula). 

- Aplicación de habilidades e estratexias 

de comunicación e de intervención en 

conflitos. 

Equipo Directivo 

CCP 

Claustro 

 

 

 

Revisar e mellorar a 

organización e a efectividade 

da aplicación das normas de 

convivencia promovendo a 

difusión das normas entre o 

profesorado, alumnado e 

familias. 

Incorporar ás NOF as seguintes normas 

e as súas correccións. Cando xa estean 

recollidas facer fincapé no seu 

cumprimento pola totalidade do 

claustro: 

- Non deixar aos alumnos/as  sos na 

aula; si é preciso saír  deben permanecer 

atendidos por outro profesor/a. 

- Concretar as prohibicións de uso dos 

móbiles e de posesión de obxectos 

perigosos, etc e as medidas 

disciplinarias a aplicar polo seu 

incumprimento. 

- Controlar os tempos de recreo e os 

diversos espazos do centro. 

- Comunicar de inmediato  calquera 

incidente grave ao equipo directivo. 

- Incluír sempre as actividades 

extraescolares na Programación Xeral 

Equipo Directivo 

Claustro 

Consello Escolar 
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Anual posto que forman parte das 

actividades docentes e por iso requiren 

das mesmas responsabilidades que as da 

aula, de xeito que a responsabilidade 

última ante posibles incidentes segue 

sendo da administración. 

Obter información do 

alumnado novo para adoptar 

con prontitude as medidas 

oportunas. 

Plan de comunicación cos centros de 

primaria. 

Departamento de 

orientación e 

xefatura de estudos 

Potenciar as vías  de axuda e 

comunicación vixentes no 

centro e establecer outros 

novos. 

- Presentación e explicación ao 

alumnado das canles de axuda e apoio 

que funcionan no centro e ós que poden 

acudir no caso de precisar axuda: a 

titoría, o departamento de orientación, o 

equipo directivo, o profesorado, os 

propios compañeiros/as. 

- Establecemento da mediación no 

centro, despois dun proceso de 

formación en mediación de diversos 

membros da comunidade educativa, 

como un proceso de comunicación entre 

partes en conflito e para casos e 

situacións especiais. 

 

Equipo Directivo 

Dpto. Orientación 

Comisión de 

Convivencia 
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b) No ámbito da titoría:  

Entendemos que a titoría é unha peza clave na educación para a convivencia e na 

mediación de conflitos no centro escolar. Neste sentido propoñemos o seguinte: 

OBXECTIVOS MEDIDAS RESPONSABLE 

Desenvolver e aplicar 

estratexias no grupo/aula 

orientadas á educación na 

convivencia, prevención da 

conflitividade e a resolución 

dos conflitos no centro de 

forma non violenta. 

- Presentación das canles de 

axuda e comunicación no centro 

escolar. 

- Presentación das estratexias  e 

procesos para solucionar  os 

conflitos cando xurdan no centro 

- Programa sobre habilidades 

sociais e educación emocional  

(coñecemento de si mesmo, 

autocontrol, empatía, etc.) 

- Programa de educación para a 

tolerancia e prevención da 

violencia nos xoves ao través de 

habilidades de comunicación. 

- Programa de prevención da 

violencia de xénero 

Titoría 

Tomar a iniciativa e 

coordinar a acción conxunta 

do equipo de profesores que 

imparten docencia no mesmo 

grupo. 

- Acordo das normas mínimas 

que permitan crear un axeitado 

clima de traballo na aula. 

- Acordo co alumnado das 

consecuencias do incumprimento 

das normas acordadas. 

- Acordo de criterios de 

actuación comúns (técnicas de 

Titoría e  profesorado 
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estudo, elaboración de traballos 

en grupo, cualificación de 

aspectos comúns,...) 

- Adoptar un proceso para 

resolver os conflitos que 

puideran xurdir na aula ou 

noutros espazos do centro. 

Realizar a orientación 

persoal e escolar do 

alumnado. 

- Empregar o diálogo e as 

oportunidades de comunicación 

como estratexia xeral. 

- Facer un seguimento do 

alumnado e anotación dos feitos 

e datos relevantes. 

- Atención ao alumnado a título 

individual ou en grupo cando 

sexa necesario, empregando 

entrevistas e outras estratexias. 

- Tratamento individualizado dos 

casos de alumnos/as que alteren 

levemente o clima de traballo. 

Titoría 
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c) No ámbito da orientación educativa psicopedagóxica: 

Entendemos que a figura do orientador/a é unha peza clave como asesor e como 

executor de medidas relacionadas coa convivencia, concretando as seguintes propostas: 

OBXECTIVOS MEDIDAS RESPONSABLE 

Dar un poio 

especializado cando sexa 

necesario ou cando se lle 

requira. 

Elaborar medidas 

complementarias para a 

mellora da convivencia. 

- Intervención nas diversas 

actuacións derivadas da aplicación 

dos procedementos contemplados 

nos documentos e protocolos de 

actuación do centro. 

- Orientacións e apoio nas diversas 

medidas adoptadas con relación á 

solución dos conflitos no centro. 

- Actuación como canle de 

comunicación e axuda ante calquera 

conflito a requirimento dalgún 

membro da comunidade escolar. 

- Colaboración na formación do 

alumnado e profesorado en 

estratexias e habilidades  de 

comunicación e de resolución de 

conflitos no centro escolar. 

- Deseño dun programa de 

adquisición de habilidades e 

competencias sociais para aqueles 

casos de reiteración de condutas 

disruptivas ou de privación de 

asistencia a clase. 

- Manter e potenciar o 

desenvolvemento de charlas e 

Departamento  

Orientación. 
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conferencias relacionadas coa 

formación na convivencia, a 

participación no Plan Director para a 

Convivencia nos centros, a 

formación de mediadores ... 

 

d) No ámbito das actividades extraescolares e de lecer. 

OBXECTIVOS MEDIDAS RESPONSABLE 

Sinalar os criterios, normas e 

pautas de actuación para 

asegurar o control e o seu 

desenvolvemento axeitado, 

tanto no tempo de lecer como 

no das actividades 

extraescolares. 

- Análise do recollido nas normas 

de convivencia sobre estas 

actividades e os espazos e tempos 

nos que se desenvolven.  

- Aplicación do sistema de 

actuación nos tempos de lecer e 

durante as actividades 

extraescolares. 

Equipo Directivo 

Claustro 

Representantes do 

alumnado 

Consello Escolar 

 

e) No ámbito dos servizos complementarios. 

Sendo conscientes de que o transporte e o comedor escolar son espazos e momentos 

favorables para a convivencia do alumnado fóra das aulas, requiren dunha atención especial.  

OBXECTIVOS MEDIDAS RESPONSLE 

Propoñer os criterios, normas 

e pautas de actuación para 

asegurar o control e a 

actuación axeitada no 

desenvolvemento do servizo 

de comedor e do servizo de 

transporte 

Establecer claramente o ámbito de 

corrección da actuacións contrarias 

á convivencia, no que se incluirán 

os servizos complementarios. 

Equipo Directivo 
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 f) No ámbito das familias. 

Entendendo que a familia é a peza clave tanto no control, como na educación da 

convivencia e resolución de conflitos escolares, establécese o seguinte: 

OBXECTIVOS MEDIDAS RESPONSLE 

Acordar e coordinar criterios, 

pautas de acción e actuacións 

concretas coas familias, 

orientadas cara a educación 

na convivencia e a resolución 

de conflitos.  

Facilitar a formación das 

familias con respecto á 

convivencia e a prevención 

dos conflitos. 

- Presentación ás familias,  ao 

comezo de cada curso, da 

normativa, dos criterios de 

actuación coa finalidade de 

coordinar a acción educativa, así 

como as consecuencias do seu 

incumprimento, dos procesos de 

actuación e canles de comunicación 

como axuda e de calquera protocolo 

de actuación deseñado para os 

casos concretos. 

- Compromiso dos pais e titores 

legais  de asistencia ás reunións 

xerais e as entrevistas cando sexan 

convocados pola titoría. 

- Programación de actividades 

formativas (charlas, encontros ...),  

tanto para as familias do centro 

como para os dos centros adscritos, 

con especial fincapé na 

sensibilización cara o acoso, a 

igualdade de xénero e a non 

discriminación. 

Equipo Directivo 

Titores 

Familias 
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4.2. Plan de acollida. 

Faise imprescindible facilitar a integración e adaptación do alumnado e profesorado 

que chega de novo ao centro. Por este motivo, debemos definir as actuacións respecto dos 

diferentes colectivos acollidos: profesorado, alumnado e familias. 

4.2.1. Acollida do alumnado. 

Trátase de facilitar o tránsito entre as dúas etapas educativas (primaria e secundaria) 

familiarizando ao alumnado co centro no que cursarán a E.S.O., informarlles sobre ela e 

lograr unha axeitada integración no centro e na aula. Tamén cabe realizar as accións de 

acollida cando chega alumnado novo coa secundaria obrigatoria xa iniciada (en calquera outro 

curso ademais do 1º ESO). Diferéncianse dous tipos de actuacións: 

- Antes de comezar  o curso: 

A orientadora porase en contacto cos directores e/ou responsables da orientación dos 

centros de primaria para determinar as datas da xornada de acollida (preferiblemente maio ou 

xuño). Nesta xornada serán recibidos pola orientadora e un membro do equipo directivo. 

Unha vez recibidos a orientadora pasará a informar desde unha perspectiva global as 

características da ESO, áreas a cursar, avaliación, promoción e titulación, documentación 

precisa para matricularse, resolvendo todas aquelas dúbidas que puideran xurdir. 

Posteriormente,  os alumnos e alumnas visitarán as instalacións máis representativas do centro 

e compartirán o tempo de lecer co alumnado do instituto. 

- Ao comezo do curso: 

O día da presentación serán recibidos polo equipo directivo e polo titor/a. Os membros 

do equipo directivo farán unha pequena presentación do curso que se inicia pasando a 

continuación as aulas respectivas co profesor titor/a, que lles explicará o horario, profesorado, 

distribución das aulas, desdobres, horas de atención a pais, normas básicas, etc. Nas primeiras 

xornadas todo o profesorado realizará co seu alumnado as actividades específicas de acollida 

trasladándolles toda a información relativa aos obxectivos, contidos, sistema de avaliación, 

cualificación, actividades de recuperación para alumnado coa materia pendente, etc. 
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Alumnado estranxeiro 

No caso do alumnado procedente do estranxeiro terase unha especial dilixencia no 

proceso de acollida coa finalidade de determinar se necesitan algunha medida específica de 

tipo organizativo en particular no relativo á adquisición das linguas. No proceso de matrícula 

estará asesorado en todo momento por un membro do equipo directivo ou orientadora 

informándolle da posible exención da lingua galega se procede. Cando a incorporación se 

produza unha vez iniciado o curso faráselle unha avaliación inicial específica para determinar 

o nivel de competencia curricular do alumno/a, adoptando as medidas 

curriculares/organizativas que procedan. Igualmente, asignaranse a estes alumnos/as un grupo 

reducido de alumnado “titor”, que contribúan, coa coordinación do profesorado, equipo 

directivo e departamento de orientación, a unha rápida integración inicial, acompañándoo na 

clase, comedor, transporte, tempos de lecer ... para coñecer as súas necesidades e darlle a 

coñecer ao resto de compañeiros/as e a realidade do centro.  

4.2.2. Acollida do profesorado.  

O profesorado é un elemento fundamental para que o funcionamento xeral do instituto 

sexa satisfactorio. Para obter resultados educativos satisfactorios, precísase que o profesorado 

se sinta cómodo e se implique e identifique co proxecto e método de traballo. Co propósito de 

acadar este bo ambiente e implicación porase na práctica un plan de acollida.. O plan debe 

contemplar os seguintes aspectos: 

- Recepción  do profesorado polo equipo directivo. 

- Entrega dun dossier con todos os documentos e impresos que conforman o 

fundamento da organización do centro e método de traballo. 

- Visita e coñecemento do centro e as súas dependencias. 

- Axuda na tramitación da documentación. 

- Información sobre a localidade e o seu entorno. 

- Información sobre os recursos do centro, a súa localización e normas de uso das súas 

instalacións e recursos. 

- Información sobre as decisións previamente adoptadas polo Centro no relativo a 

materiais de aula, materiais de uso do alumnado, forma de adquisición, etc. 



IES BECERREÁ. PLAN DE CONVIVENCIA. 

22 
 

Estas actividades realizaranse os primeiros días de curso e no caso dos substitutos 

cando se incorporen ao centro. 

4.2.3. Acollida das familias. 

Respecto das familias de nova incorporación, facilitarase a integración das mesmas e o 

coñecemento do centro no que van estudar os seus fillos. Aqueles pais/nais ou titores legais de 

1º ESO que acudan ao centro acompañando ao seus fillos/as o día da presentación, poderán 

ser recibidos polo equipo directivo unha vez feita a presentación dos alumnos/as para 

trasladarlles información básica sobre o comezo do curso. Posteriormente todas as familias do 

alumnado da ESO serán convocadas para unha reunión inicial de curso co titor/a e o equipo 

directivo. Nesta reunión coñecerán ao titor/a  e recibirán a información de interese. Ao longo 

do curso e segundo as necesidades, poderán ser convocados a outras reunións conxuntas.  

 

4.3. O uso da mediación e formación para a mesma. 

O diálogo é a esencia na formulación da mediación escolar como estratexia de 

actuación ante os conflitos escolares de convivencia. Consiste na asistencia dunha terceira 

persoa que axuda ás partes a resolver as súas diferenzas dunha forma produtiva e positiva. 

Cabe sinalar que a mediación, con todas as habilidades que implica (escoita activa, empatía, 

procura de alternativas) é un auténtico proceso de aprendizaxe, de aí a súa inclusión neste 

documento e nos procedementos a utilizar no noso centro.  

Nos caso nos que é necesario facer cumprir unha norma importante para a 

convivencia, aplícase a disciplina (sanción para a corrección dunha conduta). Por outra parte, 

hai que considerar se o feito de aplicar só a consecuencia da norma (sanción) supón a solución 

do conflito. Se non é así, como sucede en moitos casos de conflitos interpersoais, cabe unha 

mediación como alternativa de solución,  se os alumnos/as implicados están dispostos a iso. 

Igualmente, e segundo se recolle no artigo das normas de organización e funcionamento do 

centro titulado “principios xerais de aplicación das medidas correctoras”, procurarase que o 

diálogo e a conciliación sexan as estratexias habituais e preferentes para a resolución de 

conflitos no ámbito escolar. 
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En todo caso, seguiranse estas pautas: 

- Sen prexuízo dos procedementos de corrección das condutas gravemente prexudi-

ciais para a convivencia, regulados nas nosas normas de organización e funcionamento, 

utilizarase a mediación como estratexia preventiva, resolutiva e reparadora na xestión de 

calquera conflito entre o alumnado. 

- A mediación realizarase en conflitos entre alumnos/as. 

- A dirección ou a xefatura de estudos, por iniciativa propia ou a proposta de calquera 

membro da comunidade educativa, poderá ofrecer ao alumnado implicado en condutas 

contrarias ás normas de convivencia a posibilidade de acudir á mediación. 

- Cando o caso corresponda a un conflito interpersoal pero que non é contrario ás 

normas de convivencia, calquera profesor/a, titor/a ou alumno/a mediador/a poderá facer este 

ofrecemento ás partes. 

- A participación é absolutamente voluntaria para ambas partes e a solicitude 

formulares por escrito, deixando constancia da aceptación das condicións da mediación. 

- Nos supostos menos graves de situación de acoso, favorecerase a mediación. 

- Todo o que se diga durante a sesión de mediación é absolutamente confidencial para 

o mediador/a e manterá unha imparcialidade absoluta velando polo interese das dúas partes 

para chegar a un acordo xusto para estas. 

- A solución non a debe dar a persoa mediadora, senón que debe saír das partes. O 

labor do equipo mediador é fomentar a comunicación e axudar ao esclarecemento da situación 

por medio de escoita activa, de preguntas abertas e de ordenación dos temas e os sentimentos 

en cuestión, así como promover a procura de acordos. 

- O acordo que se alcance quedará reflectido por escrito, será firmado polas partes e 

contará co visto bo das persoas mediadoras. Este documento permitirá facer un seguimento do 

cumprimento do acordo e será confidencial. 

- De non ter éxito o proceso ou non cumprirse os acordos tomados, procederase a 

aplicar as medidas correctoras apropiadas. 
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- A Comisión de convivencia será informada dos procesos desenvoltos nos informes 

trimestrais de convivencia ou se as circunstancias o aconsellan, coa maior prontitude posible. 

As familias e os titores serán informados ao comezo e remate do proceso, sen esquecer o 

cumprimento do principio de confidencialidade resaltado en puntos anteriores.  

- A formación de alumnado mediador será realizada por monitores/as especializados e 

desenvolverase, como na actualidade,  dentro da participación do noso centro  no programa de 

mellora da convivencia “Vivir xuntos, convivir”, establecido pola Concellería de Educación 

do Concello de Lugo. Neste proceso participará profesorado voluntario, membros do equipo 

directivo e do departamento de Orientación, garantindo que profesorado do centro poderá 

exercer a supervisión dos procesos de mediación, cuestión fundamental para o éxito da 

aplicación da mediación escolar. 

- Deberán realizarse actividades de formación cunha periodicidade que permita 

renovar os equipos de mediación, facilitando que o alumnado dos cursos inferiores acceda ao 

programa como garantía de permanencia do equipo. 

- É recomendable realizar “formación en acción” para perfeccionar as capacidades dos 

mediadores/as mediante sesións de debate, revisión de casos, lecturas, conferencias ..., sen 

esquecer a análise e avaliación do funcionamento do equipo de mediación, dando a coñecer a 

actuación do mesmo nos informes trimestrais de convivencia e na memoria de convivencia de 

final de curso. 

Hai que sinalar que a mediación non é un recurso para todos os conflitos. Por iso só se 

promoverá en conflitos de convivencia entre iguais e previo acordo das partes, xa que non se 

impón. En casos de conflitos graves pode resultar perigosa ao colocar á vítima e ao agresor no 

mesmo plano. 

 

4.4. Compromisos educativos para a convivencia. 

Estes compromisos educativos establécense entre dúas partes: as familias (ou 

alumnado maior de idade) que garanten que o establecido no compromiso se cumpra e o 

centro, que se compromete a ofrecer os recursos e a información precisa para que esta medida 

teña éxito. O subscrito deberá ser negociado e terá que haber un compromiso, firmado, de que 

o pactado será cumprido (Anexo IV, modelo). 
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Neste apartado recóllese o desenvolvemento do proceso  para a firma dun compromiso 

educativo, así como o seguimento e avaliación do mesmo, información que completa o 

especificado no artigo 53 do capítulo V das normas de organización e funcionamento do noso 

centro. 

- A familia ou o titor ou titora poden solicitar a subscrición dun compromiso de 

convivencia para todos aqueles alumnos/as que incumpriran as normas de convivencia nalgún 

momento, aínda que non ten moito sentido subscribilo con quen só cometan unha falta leve de 

xeito puntual, nin con aqueles ou aquelas que, aínda sendo receptores doutras medidas 

preventivas, non quixeron cambiar a súa actitude, móstranse reincidentes, non manifestan 

intención de mellorar ou non hai colaboración algunha da familia. Así pois, a decisión de 

conceder a posibilidade de subscribir un compromiso de convivencia non é automática, 

débese intuír polo menos a posibilidade de cambio na conduta do alumno/a. 

- Os compromisos que podería adquirir a familia poderían estar relacionados coa 

asistencia puntual ou diaria ao centro, coa obrigatoriedade de acudir co material necesario 

para o desenvolvemento das actividades lectivas, coa colaboración para  o cumprimento das 

tarefas encomendadas polo profesorado, con estar ao corrente da actitude do seu fillo/a e de 

actuar para colaborar no seu cambio e no seguimento que se faga da mesma, entrevistarse 

periodicamente co titor/a, ... 

- Por parte do centro, os compromisos consistirán, por exemplo, en facer un 

seguimento diario da asistencia do alumno/a, en realizar unha avaliación continuada dos 

cambios de actitude informando periodicamente á familia, aplicar as medidas preventivas ou 

formativas que melloren a actitude do alumno (mediación, aula de convivencia inclusiva, ...), 

entrevistas co titor/a segundo o previsto, entrevistas da familia co departamento de 

Orientación, ... 

- Unha vez subscrito o compromiso de convivencia, o titor ou titora dará 

traslado do mesmo ao equipo educativo, a xefatura de estudos e ao director ou directora, quen 

o comunicará á comisión de convivencia. Cada profesor ou profesora valorará o 

comportamento, positivo ou negativo, do alumno ou alumna durante a súa hora de clase, 

ademais poderá realizar as observacións que considere oportunas e dará traslado de todo iso 

ao titor/a (a valoración recollerase na oportuna ficha de seguimento, a disposición do 

profesorado na xefatura de estudos ou dirección). Nos prazos establecidos no compromiso, o 

titor ou titora analizará a evolución do alumno ou alumna conxuntamente coa familia, 



IES BECERREÁ. PLAN DE CONVIVENCIA. 

26 
 

reforzando positivamente o cumprimento do compromiso, ou calquera mellora, por leve que 

sexa, e implicando ás familias en todo o proceso. 

- Manteranse reunións e outros contactos coa periodicidade que se acorde cos pais e 

nais do alumnado implicado, para informarlles da evolución do seu fillo ou filla no centro, 

coñecer os avances realizados nos compromisos adquiridos pola familia, ... Disto quedará 

constancia escrita e o titor ou titora comunicarao ao director ou directora, quen tamén 

informará á comisión de convivencia, ben de forma puntual ou a través dos informes 

trimestrais de convivencia, segundo a natureza de cada caso.  

- A duración dos compromisos débese establecer en función dos obxectivos a 

conseguir e do perfil e das necesidades de cada alumno/a. 

- Se una vez analizada a situación  se pon de manifesto o  incumprimento do 

compromiso de convivencia, o titor ou titora deberá poñelo en coñecemento do equipo 

educativo, da xefatura de estudos e da dirección, que procederá a anular o compromiso e, se 

fora o caso, á aplicación inmediata das correccións suspendidas, informando á comisión de 

convivencia.  

 

5. A COMISIÓN DE CONVIVENCIA 

Segundo o recollido no artigo 6 do Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, que desenvolve a 

Lei de convivencia e participación da comunidade educativa en materia de convivencia 

escolar, a comisión de convivencia constitúese no seo do seu consello escolar. Terá carácter 

consultivo e desempeñará as súas funcións por delegación do consello escolar, para facilitar o 

cumprimento das competencias que este ten asignadas en materia de convivencia escolar e 

velará pola correcta aplicación do disposto no antedito decreto, no plan de convivencia e nas 

normas de convivencia do noso centro. 

A comisión de convivencia exercerá, por delegación do consello escolar, as seguintes 

funcións:  

a) Elaborar o plan de convivencia do centro e dinamizar todos os sectores da 

comunidade educativa, incorporando as súas iniciativas e achegas no procedemento de 

elaboración, desenvolvemento e seguimento do citado plan. 
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b) Adoptar as medidas preventivas necesarias para garantir os dereitos de todos os 

membros da comunidade educativa e o cumprimento das normas de convivencia do centro.  

c) Impulsar accións dirixidas á promoción da convivencia, especialmente o fomento de 

actitudes para garantir a igualdade entre mulleres e homes, a igualdade de trato de todos os 

membros da comunidade educativa e a resolución pacífica de conflitos.  

d) Propor ao consello escolar as medidas que considere oportunas para mellorar a 

convivencia, así como dar conta a este, cando menos dúas veces ao longo do curso, das 

actuacións desenvolvidas e das correccións e medidas disciplinarias impostas.  

e) Propor, de ser o caso, á persoa titular da dirección do centro persoas que poidan for-

mar parte do equipo de mediación.  

f) Coñecer o cumprimento efectivo das correccións e medidas correctoras nos termos 

en que fosen impostas e informar ao consello escolar sobre o grao de cumprimento da nor-

mativa vixente.  

g) Realizar o seguimento dos compromisos de convivencia subscritos no centro.  

h) Elaborar unha memoria anual sobre a análise da convivencia e conflitividade no 

centro, na cal se reflictan as iniciativas no ámbito do centro sobre a materia. Este informe será 

trasladado ao consello escolar do centro e ao correspondente servizo territorial de Inspección 

Educativa.  

i) Aqueloutras que lle sexan encomendadas polo consello escolar do centro docente ou 

polo órgano da Administración educativa con competencias na materia. 

- A comisión de convivencia, na súa composición, tratará de integrar o principio de 

igualdade entre mulleres e homes de todos os sectores da comunidade educativa. Dadas as 

características do noso consello escolar (estrutura correspondente a un centro de menos de 

oito unidades), estará composta polas persoas representantes do alumnado, do profesorado e 

das familias. Está presidida pola persoa titular da dirección do centro e unha das persoas 

integrantes actuará como secretaria ou secretario, quen levantará a acta das súas reunións. O 

nomeamento das persoas integrantes da comisión de convivencia nos centros educativos 

corresponde ao director/a. Os seus membros poden coincidir cos do consello escolar, pero non 

teñen que ser os mesmos necesariamente. 



IES BECERREÁ. PLAN DE CONVIVENCIA. 

28 
 

- O réxime de funcionamento, composición e o desenvolvemento das funcións da 

comisión de convivencia de cada centro docente concrétanse de conformidade co establecido 

para os órganos colexiados na Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e 

funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, e do 

Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro. En calquera caso, manteranse tres reunións anuais de 

carácter ordinario, unha por trimestre, e con carácter extraordinario cantas veces sexa 

convocada pola súa presidencia, ben por iniciativa propia ou por proposta de, polo menos, 

unha terceira parte dos seus membros.  

- As conclusións e acordos tomados pola comisión de convivencia poderán ser 

coñecidas por todos os sectores da comunidade educativa a través dos comunicados que 

aquela realice, que se colocarán no taboleiro de anuncios, e das copias dos mesmos que serán 

entregados á xunta de delegados, ás asociacións de pais/nais se fora o caso e profesorado. De 

forma preceptiva, o consello escolar, nas súas xuntanzas periódicas, recibirá toda a 

información que xere a comisión de convivencia. 

 

6. AULA DE CONVIVENCIA INCLUSIVA 

A existencia da aula de convivencia inclusiva vén prevista no artigo 19.3 da Lei 

4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa, tendo por 

obxectivo substituír o tempo de expulsión do alumnado que estivese temporalmente privado 

do seu dereito de asistencia ao centro ou a algunha materia, como consecuencia da imposición 

de medidas correctoras, buscando a reincorporación a súa propia aula no menor tempo 

posible. Debido a que se lle debe outorgar unha finalidade educativa, o seu funcionamento 

terá  un dobre obxectivo: continuar co traballo do alumno/a que lle permita manter ao día a 

formación académica e propiciar e desenvolver un proceso de reflexión sobre a súa conduta e 

as alternativas ao seu alcance. 

Esta aula non é un espazo estable debido a que a súa utilización no noso centro 

obedecerá a casos extraordinarios e moi esporádicos (ningún caso de privación de asistencia 

nos últimos cursos), polo que a súa localización estará en función das dispoñibilidades do 

momento e das circunstancias particulares de cada situación, sendo os lugares máis axeitados 

para a atención do alumnado usuario da mesma a biblioteca, as salas dos despachos de 
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dirección e todos aqueles espazos que faciliten unha atención individualizada e o diálogo e a 

reflexión. 

A dirección do centro será o órgano competente para ditar a resolución pola que se 

acorda que un alumno/a sexa atendido/a na aula de convivencia inclusiva, garantindo, en todo 

caso, o trámite de audiencia aos pais, nais, titores/as, se fose menor de idade non 

emancipado/a. Para tomar unha decisión, o director/a reunirase co orientador/a, co titor/a e co 

grupo de profesores/as do alumno ou alumna en cuestión. Segundo a decisión tomada, estes 

planificarán as tarefas académicas a desenvolver polo alumna/a, o que permitirá elaborar unha 

ficha de tarefas que garanta a continuidade do seu proceso formativo. Igualmente, informarase 

á comisión de convivencia sobre o acordado.  

A dirección, co asesoramento do departamento de orientación, elaborará un informe 

indicando o motivo, os obxectivos, o número de días, o número de horas e as actividades 

formativas e de reflexión que realizará o alumno ou alumna, que será comunicado á familia e 

tamén á comisión de convivencia. 

Sería conveniente que o titor/a estivese presente nesta xuntanza coa familia,  xa que 

será el/ela quen posteriormente comunicará á familia a evolución do alumno/a. 

Para completar o sentido formativo desta medida, esta é unha boa ocasión para 

establecer un compromiso educativo para a convivencia, involucrando así á familia no 

proceso de mellora da conduta do alumno/a. 

A aula de convivencia inclusiva funcionará, se é preciso, durante todo o horario 

lectivo do centro, e o alumnado será atendido polo profesorado de garda ou, no seu defecto, 

por algún membro do equipo directivo. O orientador/a do centro colaborará na atención deste 

alumnado cando se desenvolvan tarefas relacionadas coas habilidades sociais.  

O alumno/a acudirá á aula con material de traballo actualizado, que será revisado e 

cualificado polo profesor da materia correspondente. O profesorado anotará as actividades 

desenvoltas en cada período de garda e atención na ficha de seguimento correspondente, así 

como a actitude amosada polo alumno/a. 

Desde o departamento de orientación e baixo o seu control, desenvolveranse co 

alumno/a actividades que propicien a reflexión, a análise da propia conduta e de resolución de 

conflitos, sen esquecer que é importante recuperar e favorecer a autoestima e o autocontrol do 
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alumno/a. Estas actividades formarán parte do programa que contribúa á adquisición de 

habilidades e competencias sociais por parte do alumnado como complemento das medidas 

correctoras das condutas contrarias á convivencia.  

Ao rematar o tempo de permanencia na aula, reuniranse o titor/a, a persoa orientadora, 

a xefatura de estudos e a dirección do centro para analizar o desenvolvemento da medida. O 

titor/a  comunicará os resultados á familia e ao grupo de profesores/as. 

 

7. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DO PLAN DE 

CONVIVENCIA.  

Analizar  a marcha do plan de convivencia permitirá detectar os desaxustes ou 

dificultades e, con iso, poder corrixilos no momento en que se produzan, garantindo así o seu 

correcto desenvolvemento. Trimestralmente, o equipo directivo presentará á comisión de 

convivencia e ao consello escolar un informe de análise da convivencia no centro, no que se 

recollerá información e valoracións distribuídas por cursos, así como as pertinentes 

conclusións. Estes informes serán de axuda para a elaboración da memoria anual do plan de 

convivencia, que elaborará a comisión de convivencia e que incluirá todas as actuacións e 

actividades desenvoltas, a súa valoración, o grao de consecución dos obxectivos, a formación 

e asesoramento recibidos e as propostas de mellora ou continuidade que se consideren 

pertinentes. Este documento será aprobado polo consello escolar, incorporándose á memoria 

anual do centro.  

Os membros da comisión poderanse encargar de recoller a información en cada un dos 

estamentos da comunidade educativa ao que representan para sometela a análises, valorala e 

propoñer e implementar os axustes necesarios. En calquera caso, o equipo directivo garantirá 

que tanto a comisión de convivencia,como o claustro de profesores, as familias e a xunta de 

delegados e delegadas de alumnos e alumnas, teñan oportunidade de realizaren as propostas 

de mellora que consideren pertinentes para a súa inclusión, se procede, na devandita memoria. 

Seguindo o procedemento que a normativa establece para a avaliación e modificación 

do PEC, e tendo en conta que o  plan de convivencia inclúese nel, ofrecerase un prazo de 

tempo suficiente para o estudo das propostas por todos/as os membros do consello escolar. A 
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proposta de modificación poderá ser aprobada polo dito consello no terceiro trimestre do 

curso e entrará en vigor ó comezo do curso seguinte. 

Un instrumento interesante para coñecer os resultado de aplicación do plan e 

coñecemento fondo da nosa realidade en materia de convivencia poden ser as enquisas, 

especialmente as que se realicen para o alumnado do centro (ademais das que se poidan 

aplicar ao resto da comunidade educativa), pois son eles os destinatarios das medidas 

educativas que se concretan no entorno escolar. Desenvolvelas coa periodicidade que se 

estime máis oportunas poder servir, sobre todo, para reorientar o plan tras coñecer 

detalladamente a realidade do noso centro e as percepcións dos protagonistas da convivencia. 

 

8. DIFUSIÓN DO PLAN DE CONVIVENCIA. 

Ao ser o plan de convivencia un documento global no que as accións que se derivan 

diríxense a todos os sectores da comunidade educativa, debe darse a coñecer a todos eles . O 

equipo directivo garantirá a difusión completa de todos os documentos que conforman o noso 

plan de convivencia por todos os medios dispoñibles no centro. Como canles de difusión ao 

noso alcance para dar publicidade a este plan podemos citar: o consello escolar, a xunta de 

delegados,  as xuntanzas coas familias ao comezo do curso (nas que se fai entrega de 

documentación de interese, que incluirá referencias ao plan de convivencia), as titorías 

individualizadas coa familia, os taboleiros de anuncios e os de aula,  así como a páxina web 

do centro (nos apartados “información familias”, “información alumnado” e “xefatura de 

estudos” recollerase o contido do plan de convivencia).  

Igualmente, nas primeiras titorías de cada curso, farase un traballo específico de 

difusión e análise das normas de convivencia e outros aspectos de interese do noso plan de 

convivencia. Isto será de especial importancia no primeiro curso da etapa secundaria e para o 

resto do alumnado de nova incorporación ao centro.  
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ANEXO I 

CUESTIONARIO SOBRE CONVIVENCIA ESCOLAR  

NO IES DE BECERREÁ 

Queremos coñecer a túa opinión acerca dos posibles problemas de convivencia e 

conflitos que existen entre o alumnado. Pedímosche a túa colaboración. É moi 

importante que respondas con total sinceridade. O cuestionario é anónimo, non 

precisas escribir o teu nome. 

Para responder ao cuestionario, marca cunha X o recadro, correspondente á 

resposta coa que esteas máis de acordo. 

Curso: 1º ESO   3º ESO   Sexo: Home  

 2º ESO  4º ESO    Muller 

 

1. Consideras que as relacións e a comunicación neste centro son: 

Marca 1 se as consideras moi malas; 2, se as consideras malas; 3, boas; 4, moi 

boas 

 1 2 3 4 

a) Entre alumnos  .............................................................................................  

b) Cos profesores  ...........................................................................................  

 

2. Participaches en algunha das seguintes condutas no teu centro? Sinala a 

frecuencia. 

1: Nunca     2:Ás veces     3: Con certa frecuencia     4: Con moita 

frecuencia 

 1 2 3 4 

a) Agresións físicas (golpes, empuxóns…)  ..............................................  

b) Agresións verbais (insultos/burlas)  ...................................................  

c) Ameazas  ....................................................................................................  

d) Coaccións (obriguei a facer algo que non quería)  ............................  

e) Facer o vacío  ............................................................................................  
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f) Difamar (mentir sobre alguén, encirrar…) utilizando incluso 

as redes sociais  ......................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

g) Grabación de fotos / vídeos con ánimo ofensivo  .............................  

h) Falta ó respecto ás propiedades (roubar, esconder, danar…)  .....   

i) Outros: especificar  .................................................................................  

 

3. Sufriches algunha das seguintes condutas no teu centro? Sinala a 

frecuencia. 

1: Nunca     2:Ás veces     3: Con certa frecuencia     4: Con moita 

frecuencia 

 1 2 3 4 

a) Agresións físicas (golpes, empuxóns…)  ..............................................  

b) Agresións verbais (insultos/burlas)  ...................................................  

c) Ameazas  ....................................................................................................  

d) Coaccións (obrigáronme a facer algo que non quería)  ....................  

e) Facer o vacío  ............................................................................................  

f) Difamar (mentir sobre alguén, encirrar…) utilizando incluso 

as redes sociais  ......................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

g) Grabación de fotos / vídeos con ánimo ofensivo  .............................  

h) Falta ó respecto ás propiedades (roubar, esconder, danar…)  .....   

i) Outros: especificar  .................................................................................  

 

4. Quen tivo algunha das anteriores condutas contigo 

1: Nunca     2:Ás veces     3: Con certa frecuencia     4: Con moita 

frecuencia 

 1 2 3 4 

a) Alumnos da miña clase ............................................................................  

b) Alumnos maiores ......................................................................................  

c) Alumnos menores  ....................................................................................  

d) Alumnos repetidores ...............................................................................  
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5. En qué lugar ocorreron estes feitos? 

1: Nunca     2:Ás veces     3: Con certa frecuencia     4: Con moita 

frecuencia 

 1 2 3 4 

a) Na clase ......................................................................................................  

b) No comedor ...............................................................................................  

c) No transporte  ..........................................................................................  

d) Outros espazos do centro (patios, corredores, servizos) .............  

6. Se sufriches estas situacións… 

6.1. Cal foia túa reacción? 

a) Tratei de ignorar a situación  ..................................................................  

b) Sufrín en silencio  .......................................................................................  

c) Enfronteime respondendo do mesmo xeito  .........................................  

d) Busquei o diálogo para procurar arranxar o problema  ......................  

e) Empreguei a forza física  ..........................................................................  

 

6.2. A quen pediches axuda? 

a) Amigos / compañeiros  ...............................................................................  

b) Titor / profesor  ........................................................................................  

c) Familia  ..........................................................................................................  

d) A ninguén  .....................................................................................................  

 

7. Se non as sufriches… 

7.1. Cal pensas que sería a túa reacción? 

a) Trataría de ignorar a situación  ..............................................................  

b) Sufríria en silencio ....................................................................................  

c) Enfronteime respondendo do mesmo xeito  .........................................  

d) Buscaría o diálogo para procurar arranxar o problema  ....................  

e) Se poidera empregaría a forza física  ...................................................  
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7.2. A quen pensas que pedirías axuda? 

a) Amigos / compañeiros  ...............................................................................  

b) Titor / profesor  ........................................................................................  

c) Familia  ..........................................................................................................  

d) A ninguén  .....................................................................................................  

 

8. Que farías ti se ves que llo están facendo a outros? (Sinala cunha cruz) 

a) Participo no conflito ...................................................................................  

b) Non participo, pero non fago nada para evitar o conflito .................  

c) Penso que debería impedir o que sucede, pero non o fago ................  

d) Non fago nada, non é o meu problema....................................................  

e) Intento cortar a situación ........................................................................  

f) Intento cortar a situación se o agredido é o meu amigo/amiga 
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ANEXO II 

 

 

 

COMPROMISO DE CONVIVENCIA 

IES DE BECERREÁ 

 

 

FAMILIA:  

ALUMNO/A 

Nome:      

Apelidos: 

Curso:      

Data: 
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De que se trata?

É un contrato entre dous partes: a familia e o centro escolar, que supón unha serie de 

obrigas para ambas. As obrigacións da familia terán que harmonizarse coas que se 

estableceron para o seu fillo/a, de maneira que a familia (vostede) é garante de que o contrato 

asinado polo seu fillo/a se cumpre, e o centro comprométese a ofrecer os recursos e a 

información necesaria para que todo teña éxito. Ademais, o contrato producirá uns beneficios 

que deben reflectirse por escrito no mesmo. Polo tanto, nestes contratos déixase claro: 

- A que se compromete cada un, para chegar a isto dialógase e establécense acordos. 

- Os beneficios que, como consecuencia do mesmo, van obter ambas partes.  

-  Os recursos que se aportarán para a consecución dos obxectivos. 

Por que e  u til?  

- Porque no contrato reflectiranse as necesidades do teu fillo/a e poderás atendelas mellor. 

- Porque o seguimento das actividades do teu fillo/a será máis sinxelo. 

- Porque terás unha información máis continua sobre o progreso do teu fillo/a. 

- Porque mellorará a relación co centro escolar. 

- Porque é un contrato que se adapta ás túas necesidades, xa que é  consecuencia duns acordos 

que asinaches. 

 

Que condicio ns respectar para que sexa 
efectivo?   

- O que firmes debe ser o resultado dunha información suficiente e dunha negociación dos 

elementos do contrato.  

- Debe existir un compromiso de que se cumprirá o pactado. E ademais asinalo. 
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CONTRATO 

EU (Nome e Apelidos)______________________________________ como pai, nai ou titor 

do alumno/a ___________________________________________, coñecedor da existencia 

dun compromiso de convivencia en forma de contrato e estando suficientemente informado/a 

de as características de tal compromiso, acepto e  

COMPROMÉTOME A: 

 Favorecer e controlar a asistencia puntual do meu fillo á _______________________ 

 Estar ao corrente da actitude do meu fillo/a  nestas actividades e en caso necesario 

intervir para que esta sexa correcta. 

 Aceptar a axuda e as indicacións do___________________________________ 

 Estar ao corrente de forma constante das actividades realizadas en 

_____________________________________________________________________ 

 Revisar asiduamente as tarefas escolares. 

 Manter unha comunicación regular co centro docente. 

 ... 

 

Para o cumprimento deste contraro, o centro e D. ___________________________________ 

(Nome do que asinará o contrato) na súa representación, 

COMPROMÉTESE A: 

 Desenvolver todas as obrigacións do contrato establecido co seu fillo/a. 

 Realizar un control periódico e do alumno/a sobre_________________________ 

 Dar unha información clara e suficiente do _______________________ e das 

actividades que nel se realizan. 

 Aplicación de medidas preventivas para mellorar a súa_________________________ 

 Convocar as reunións necesarias para que exista unha coordinación axeitada entre o 

centro e a familia. 

 ... 
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O compromiso subscrito neste contrato favorecerá a consecución dos seguintes obxectivos: 

- Mellorar a actitude e o comportamento do meu fillo/a. 

- Mellorar os resultados escolares do meu fillo/a. 

- Mellorar os seus hábitos de estudo. 

- Mellorar a información e a relación familia-centro escolar. 

- Mellorar a implicación da familia. 

 

ACTUACIÓNS CONCRETAS FAMILIA-CENTRO: 

- 

- 

- 

- 

 

Asinamos o presente compromiso de convivencia en forma  de contrato educativo coñecendo 

e aceptando todas as condicións e obrigacións que nel se subscriben. 

En Becerreá, a ____ de _______________ de 20___ 

 

  A familia    O centro 
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COMPROBACIÓN E COMUNICACIÓN DO 

PROGRESO. 

NIVEIS DE PROGRESO: deficiente, suficiente, bo, excelente. 

FRECUENCIA DE REVISIÓN COA FAMILIA (a modo de exemplo): 

 Mellora dos resultados 

académicos 

Mellora de hábtios 

estudio 

Mellora da atención Mellora de integración 

Set     

Out     

Nov     

Dec     

Xan     

Febr     

 

O seguimento destes ámbitos (ou doutros que se establezan) pode desenvolverse por materias 

concretas. 



 

 

 

 

  

I E S  D E  B E C E R R E Á  

      

      

      

NORMAS DE 

ORGANIZACIÓN E 

FUNCIONAMENTO. 
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CAPÍTULO I:  obxectivos. 

A elaboración das Normas de Organización e Funcionamento do IES de Becerreá e a súa posta en 

práctica, deberían supoñer a consecución dos seguintes obxectivos:  

 Posibilitar o mantemento dun clima de convivencia tal que facilite o desenvolvemento persoal 

dos individuos que conforman a comunidade educativa e do noso alumnado en particular, 

baseándonos no respecto aos dereitos fundamentais e no significado de centro educativo como unha 

entidade de responsabilidades colectivas.  

 Fomentar  a participación de todos os sectores da comunidade educativa nas tomas de 

decisións e na asunción responsable das obrigas colectivas, valorando esta participación como vía 

que garante unha verdadeira aprendizaxe democrática e social para o noso alumnado.  

 Garantir a coeducación, anulando calquera discriminación por razóns de identidade ou diferenzas 

físicas, psíquicas, sexuais, etc.  

 Transmitir, a toda a comunidade educativa e especialmente ao noso alumnado desde a súa 

incorporación ao instituto, a idea de que este documento é unha guía na organización do centro e 

na vida cotiá do mesmo e que fomenta un ambiente de responsabilidade compartida que minimice a 

necesidade de adoptar medidas disciplinarias.  

 Manter un contacto co noso entorno que permita que o centro sexa parta activa da comunidade 

na que se atopa, potenciando especialmente a identidade cultural da mesma. 
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CAPÍTULO II: principios xerais. 

Artigo 1. 

Este documento afecta ao profesorado, alumnado, pais/nais ou titores legais e persoal non docente 

deste instituto, estando obrigados ao cumprimento das normas que nel se recollen, sendo de 

aplicación nas instalacións do centro, no transporte escolar e nos lugares que se visiten con motivo 

das actividades extraescolares e complementarias organizadas polo centro. 

Artigo 2. 

Daráselle difusión entre todos os membros aos que afecta, a través dos seus representantes no 

consello escolar, das xuntanzas que se leven a cabo coas familias a comezo do curso e das sesións 

de titoría, así como dos medios tecnolóxicos cos que conta o centro, nos que estará a disposición de 

toda a comunidade educativa. 

Artigo 3. 

A ignorancia de todo ou parte da normativa que aquí se recolle non exime do seu cumprimento. 
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CAPÍTULO III: organización do centro. 

Cada órgano de goberno e cada estrutura de participación ten perfectamente delimitada as súas 

competencias e o seu ámbito de actuación. Este aspecto é de gran transcendencia para evitar 

duplicidade ou solapamento de funcións e conflitos innecesarios no seo do centro. Esta definición 

de competencias permite tamén solicitar decisións e informacións precisas aos órganos idóneos para 

iso, así como esixir responsabilidades no seu caso. 

3.1.- Órganos colexiados de goberno. 

O consello escolar. 

Artigo 4. Composición. 

Segundo o Regulamento orgánico dos institutos de educación secundaria e o contemplado no punto 

oitavo da Orde do 21 de outubro de 1996, pola que se determinan aspectos para a elección dos 

membros do consello escolar, debido ao número de unidades coas que conta actualmente o centro, o 

consello escolar do IES de Becerreá está constituído por dous profesores/as, dos que un deles 

exercerá as funcións de secretario/a por designación do director; un representante dos 

pais/nais/titores legais, un representante do alumnado, o /a representante do Concello de Becerreá e 

estará presidido polo director/a do centro. 

Artigo 5. Competencias, réxime de funcionamento, eleccións e funcións. 

Son as recollidas na Lei 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa (BOE do 

10 de decembro), así como no Regulamento orgánico dos institutos de educación secundaria 

(Decreto 324/1996 de 26 de xullo. DOG do 9 de agosto). 

O claustro do profesorado. 

Artigo 6. Composición e competencias. 

As especificadas na Lei 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa (BOE do 

10 de decembro), nos artigos 128 e 129 respectivamente, así como nos artigos 46º e 47º do 

Regulamento Orgánico dos Institutos de Educación Secundaria (Decreto 324/1996 de 26 de xullo. 

DOG do 9 de agosto). 

Artigo 7. 

A asistencia ás sesións do claustro é obrigatoria para todos/as os membros. 

3.2.- Órganos unipersoais de goberno. 

Artigo 8. 

Segundo o regulado no capítulo II do Regulamento orgánico dos institutos de educación secundaria 

(Decreto 324/1996 de 26 de xullo. DOG do 9 de agosto), os órganos unipersoais de goberno 

constitúen o equipo directivo do instituto. Este mesmo regulamento, así como a Lei 8/2013, do 9 de 
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decembro, para a mellora da calidade educativa (BOE do 10 de decembro), regulan o seu 

funcionamento e o procedemento de elección e nomeamento dos mesmos. 

3.3.- Órganos de coordinación docente.  

Artigo 9. 

Son: departamento de orientación, departamento de actividades complementarias e extraescolares, 

departamentos didácticos, comisión de coordinación pedagóxica, coordinador de formación en 

centros de traballo, equipo de dinamización lingüística. 

Artigo 10. 

As competencias, réxime de funcionamento, elección do xefe do departamento e funcións, están 

recollidas no Regulamento orgánico dos institutos de educación secundaria (ROC). 

3.4.- Outros órganos. 

Artigo 11. Titores/as. 

1. A designación e competencias están recollidas no R.O.C. (artigos 58º e 59º).  

2. Ao comezo do curso, explicaranlle aos alumnos/as do seu grupo toda a parte deste documento 

que lles sexa de interese. Así mesmo entregaranlle una copia do mesmo ao delegado/a, para que 

sexa exposta na cortiza da aula. 

3. Comezado o curso, enviarán aos pais unha copia do horario do grupo, indicando tamén ás horas 

de  titoría para a atención tanto das familias como do alumnado. 

4. Informarán aos pais/nais do alumnado das faltas de asistencia á clase. Farano por correo, ou en 

casos excepcionais, telefonicamente. 

5. Os titores recibirán a visita dos pais/nais ou titores legais unicamente na hora de titoría que figura 

no seu horario. En casos excepcionais e a criterio do titor/a, poderano facer noutro momento. A 

recepción farase soamente na aula de recepción das familias, ou nalgún dos despachos da planta de 

oficinas, se aquela estivese ocupada. 

Artigo 12. Xunta de profesores do grupo. 

1. Estará constituída por todos os profesores/as que imparten docencia no grupo, sendo coordinada 

polo titor/a. 

2. Reunirase por convocatoria do xefe de estudos, ben por propia iniciativa ou a petición do titor. 

3. A asistencia as sesións é obrigatoria para todos os membros. 
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3.5.- Órganos de participación e asociación do alumnado e das familias. 

Artigo 13. Delegados de grupo e xunta de delegados. 

1. Cada grupo terá un delegado/a e subdelegado/a, elixidos por sufraxio directo e segredo nos 

primeiros días do curso, coordinando o proceso o profesor/a titor/a do grupo. 

2. As súas funcións e procedemento de elección dos delegados/as e da xunta de delegados/as están 

recollidas no R.O.C.  

3. Atenderán e cursarán cantas queixas e propostas realice o grupo, referidas ás cuestións 

relacionadas coa vida escolar, diante da calquera instancia do centro. 

4. Comunicarán calquera incidencia no seu grupo ó titor ou xefe de estudos. 

5. Avisarán ao profesor de garda cando falte algún profesor/a. 

6. Poderán ser convocados a reunións polo xefe de estudos ou director. 

7. Os subdelegados/as substituirán ao delegado/a en caso de ausencia e apoiarano nas súas funcións.  

8. A xunta de delegados estará constituída polo alumnado elixido como delegado/a de cada grupo, 

así como polo representante do alumando no consello escolar,  e será portavoz diante do equipo 

directivo do centro para presentar suxestións ou reclamacións dos seus representados. 

9. A xefatura de estudos establecerá as condicións para que a xunta se reúna cando considere 

oportuno, que deberán manterse en horario non lectivo. 

Artigo 14. Asociacións de nais e pais do alumnado. 

1. A natureza e funcións destas asociacións recóllense no Regulamento orgánico dos institutos de 

educación secundaria.  

2. Poderán utilizar, para as actividades que lles son propias, os locais, dependencias e medios do 

centro, sempre que o consello escolar considere que non interfiren no normal desenvolvemento das 

actividades cotiás do instituto, sendo responsable do bo uso das mesmas.  

3. Se fora o caso, as asociacións deberán presentar, a comezo de curso, o seu plan de actividades 

complementarias dirixidas ao alumnado, que contará coa aprobación do consello escolar en relación 

a súa concordancia co Proxecto educativo do centro, ao fomento da colaboración entre os distintos 

sectores da comunidade educativa, á satisfacción das necesidades do centro e á mellora da 

convivencia.  

4. No desenvolvemento das súas actividades, as asociacións respectarán a organización e 

funcionamento do centro. 
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3.6.- Criterios organizativos. 

Artigo 15. Gardas. 

Entre as funcións e obrigas do profesorado de garda recollidas na lexislación vixente, faise explícita 

a tarefa de atender ao alumnado que quede sen clase por ausencia dalgún profesor/a , de acordo co 

que se estableza nas normas de organización e funcionamento dos centros educativos. Así pois, 

como pautas de actuación concretas no noso centro cando se produza esta eventualidade, 

sinalamos: 

1. O profesor/a de garda, se tivese que atender a máis dun grupo de alumnos/as nese período, 

reunirá aos mesmos na aula máis axeitada para tal fin, en coordinación co membro correspondente 

do equipo directivo. Para os grupos máis numerosos, o salón de actos é a aula máis recomendable, 

xa que, ademais  do espazo dispoñible, está próximo aos despachos da dirección. Finalizada a garda 

e se o profesor/a ausente non estivese rexistrada no libro de gardas, procederá a súa anotación para 

facilitar a realización das gardas ao resto do profesorado, tal e como se indica na normativa vixente. 

2. O profesorado que, baixo a súa responsabilidade, considere oportuno levar ao alumnado ás aulas 

de informática ou biblioteca, deberá asinar no cadro correspondente do libro de rexistro desas aulas 

e o alumnado nos rexistros correspondentes a cada ordenador, anotando tamén as incidencias 

ocorridas durante a sesión. En ningún caso, o alumnado atendido nestas aulas (ou similares) durante 

unha garda, permanecerá a soas na mesma.  

3. O profesorado de garda non ocupado nun edificio, comprobará a situación no outro por se fora 

necesaria a súa presenza e axuda. Se non fora precisa, permanecerá na sala de profesores do edificio 

correspondente, podéndose desprazar circunstancialmente a outras dependencias do centro, pero 

estando sempre localizable e pendente de resolver as alteracións da orde que se poidan producir. 

4. O profesorado de garda de lecer nos edificios vixiará que as portas das aulas permanezan 

pechadas e sen presenza de alumnado no corredor superior e servizos do edificio novo. Cando as 

condicións climáticas non permitan estar nos espazos exteriores, o profesorado de garda exterior 

atenderá a zona da planta baixa do edificio novo.  

5. O profesorado de garda de biblioteca colaborará nas tarefas que se estean a desenvolver, xunto co 

coordinador/a da biblioteca e atenderá ao alumnado que nese momento poida facer uso da mesma, 

pero non xestionará préstamos nin devolucións (fanse no lecer da mañá). Se fora preciso, apoiarán 

ao profesorado de garda de corredor (especialmente nas horas cun único profesor/a de garda).  

6. O profesorado que teña algún grupo participando nunha actividade extraescolar dentro do seu 

horario lectivo, reforzará as gardas e atenderá ao alumnado que se precise, seguindo as instrucións 

da xefatura de estudos. 

7. Cando a ausencia dun membro do profesorado se produza á última hora da xornada de mañá ou 

de tarde, os profesores/as de garda ou un membro correspondente do equipo directivo, permitirán ao 

alumnado de bacharelato (ou formación profesional básica se fora o caso) marchar as súas casas, 

sempre que teñan asinada a correspondente autorización dos pais/nais ou titores legais. As 

autorizacións destas saídas, xunto coa saída durante o lecer para este alumnado, serán asinadas 
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polos seus responsables cando o alumno/a inicie o primeiro curso destas etapas e manteranse 

vixentes para todo o ensino postobrigatorio. 

Artigo 16. Procedemento de xustificación das faltas de asistencia. 

1. O alumnado ten a obriga de xustificar as faltas de puntualidade ou asistencia a clase. A 

xustificación deberá producirse nun período de tempo non superior a sete días dende o regreso. 

2. A xustificación deberá ser asinada polo pai/nai/titor se o alumno/a é menor de idade, e polo 

propio alumno/a se é maior de idade (documento dispoñible na secretaría do centro, en reprografía e 

na páxina web). En calquera caso, aportará xustificación documental. A aceptación dos 

xustificantes é competencia do titor/a, que poderá pedir que sexan apoiados polo testemuño verbal 

dos pais do alumno/a ou mesmo por documentos oficiais, especialmente cando as ausencias sexan 

prolongadas ou se produzan reiteradamente ou se dubide da autenticidade dos devanditos 

xustificantes. En caso de non facelo considerarase como falta de asistencia.  

3. As faltas de asistencia non xustificadas comunicaranse por correo aos pais/nais, ou ao propio 

alumno/a se é maior de idade, cunha periodicidade máxima de 15 días, que deberán devolver a 

comunicación ao titor/a unha vez asinada coa maior brevidade posible.  

4. As ausencias reiteradas sen xustificar serán comunicadas telefonicamente canto antes.  

5. A ausencia colectiva dun grupo sen causa xustificada, será corrixida polo profesor 

correspondente cunha amoestación escrita, ou comunicando o feito ó xefe de estudios para que os 

alumnos comparezan diante del. 

Artigo 17. Asistencia ao alumnado en caso de accidente escolar ou indisposición. 

1. Indisposición ou accidente que non requiran traslado a un centro médico. 

 

a) Calquera membro da Comunidade Educativa poñerao en coñecemento de calquera membro do 

equipo directivo, do profesorado de garda ou de calquera profesor/a ou persoal non docente.  

b) Contactarase, cando cumpra, coa familia para informarlle do incidente e solicitarlle que acuda ao 

centro, se é o caso.  

c) Conforme ao acordado coa familia, o profesorado de garda, calquera membro do equipo directivo 

ou calquera profesor/a ou persoal non docente, estarán pendentes da evolución do estado do 

alumno/a ata que a familia acuda ao centro.   

d) No momento de recollelo, a persoa que o faga firmará o correspondente documento de 

autorización de saída do centro durante a xornada escolar, dispoñibles en secretaría e reprografía. 

2. Indisposición ou accidente que requiran traslado a un centro médico. 

 

a) O profesorado de garda, calquera membro do equipo directivo, ou calquera profesor/a ou persoal 

non docente, debe contactar telefonicamente co 112 e esperar as indicacións oportunas. 
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b) Paralelamente, avisarase á familia para informarlle do incidente e acordar coa 

mesma se acudirá ao centro ou irá ao centro médico correspondente.  

c) Conforme ao acordado coa familia, o profesor/a de garda, calquera membro do equipo directivo, 

ou calquera profesor/a, acompañará ao alumno/á o centro médico correspondente e permanecerá no 

centro ata que a familia acuda ao mesmo, ou ata que o alumno/a sexa atendido.  

d) No caso de que a familia continúe sen acudir, regresará co alumno/á o centro, onde se esperará a 

que a familia se faga cargo do seu fillo/a ou pupilo/a nos termos descritos no punto anterior. 

3. Rexistro de actuacións en emerxencias e incidencias.  

Seguindo as recomendación recollidas no apartado 8 do “Protocolo de urxencias sanitarias e 

enfermidade crónica” da Consellería de Educación,   sempre que haxa unha actuación de urxencia 

darase conta da mesma no correspondente formulario de rexistro (segundo o modelo do Anexo II de 

dito protocolo), dispoñible nos despachos do equipo directivo, secretaría e reprografía. Este rexistro 

será trasladado ao equipo directivo para o seu arquivo.  

Tanto naqueles casos nos que se estableza comunicación telefónica coa familia como nos que non 

se estime oportuno (pequenos golpes ou contusións e feridas menores), a titoría ou, en caso de non 

ser posible, o equipo directivo, dará traslado á familia das actuacións fundamentais nunha 

notificación por escrito (segundo o modelo do Anexo II do citado protocolo). 

Artigo 18. Control de saída anticipada ou entrada retrasada do alumnado e traslado sen usar 

bus escolar. 

1. Cando un alumno/a da ESO teña que abandonar o centro antes do remate da xornada escolar, 

deberá recollelo o pai/nai ou titor legal. Cando isto non poida ser así, a familia contactará 

telefonicamente co centro para indicar que persoa será a encargada de recollela para proceder a súa 

identificación. En calquera caso, firmarase a preceptiva autorización para a saída anticipada do 

centro, dispoñibles na secretaría e reprografía. 

2. Cando un alumno/a da ESO se incorpore tarde ao centro (asistencia a consulta médica, por 

exemplo), será acompañado polo pai/nai o titor/a legal, ou por aqueles outros dos que a familia 

informe previamente, firmando un xustificante de faltas dispoñibles na secretaría do centro e en 

reprografía. 

3. O pai/nai ou titor/a legal  dun alumno/a da ESO que, sendo usuario/a do servizo de transporte 

escolar non faga uso do mesmo nunha ou varias xornadas, firmará a pertinente autorización 

segundo o modelo que se atopa na secretaría do centro ou en reprografía, dirixido á dirección do 

centro.   
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Artigo 19. Avaliacións: información, organización e garantía de obxectividade no proceso. 

1. Co fin de garantir o dereito do alumnado a que o seu rendemento se valore consonte a criterios de 

plena obxectividade, o centro fará público os criterios de avaliación, os estándares de aprendizaxe, 

as estratexias e os instrumentos de avaliación, e os criterios de promoción. Será a través da 

publicación, nun apartado específico da nosa aula virtual, das programacións dos departamentos 

didácticos, documentos nos que se recollen os citados apartados da avaliación. A elas poderán 

acceder tanto o alumnado como os seus responsables e serán informados desta posibilidade ao 

comezo de curso polos titores/as do alumnado e/ou profesorado. Os responsables legais, en 

particular, serán avisados desta circunstancia no boletín informativo que se elabora cada comezo de 

curso e que se publica na nosa páxina web, a través da mensaxería do Espazo Abalar e nas 

xuntanzas de comezo do curso ás que son convocados.  

2. Coa finalidade  de atender as incidencias que poidan xurdir ao longo do curso académico no 

proceso de valoración e avaliación da aprendizaxe de cada alumno e alumna, o centro fará público, 

ao comezo de cada curso e a través dos medios físicos e telemáticos dispoñibles, o horario semanal 

de todo o profesorado para a atención aos proxenitores e titores/as legais e o procedemento de 

concertación da xuntanza. Nestas citas, poderase consultar calquera aspecto referido ao proceso de 

avaliación do alumno/a que se estime oportuno, podendo posteriormente solicitar unha copia do 

exame/s ou outros instrumentos de avaliación da materia en cuestión, segundo o formulario 

dispoñible no centro e que irá dirixido á dirección do mesmo. Coa entrega da copia, a persoa 

solicitante deberá asinar a recepción da mesma.  

3. Calendario e sesións de avaliación:  

a) Os departamentos serán os encargados de fixar as datas das probas finais para o alumnado con 

materias pendentes, informando á xefatura de estudos, sendo publicadas nos distintos medios con 

que conta o centro (taboleiros dos corredores e aulas, páxina web ...). 

b) O profesorado introducirá as cualificacións na aplicación XADE antes das 12:00 horas do día 

fixado para a sesión de avaliación, co obxectivo de dar tempo suficiente aos titores de cada grupo 

para preparar as sesións de avaliación cun mínimo de garantías. 

4. Proceso de reclamación, no centro, de cualificacións e de decisión de promoción e titulación: 

procedemento, prazos e actuación dos órganos que interveñen:  

a) Coincidindo coa data de entrega de notas das convocatorias finais ordinaria e extraordinaria, 

establecerase un horario de atención ao alumnado e/ou familias común a todo o profesorado, coa 

obriga de amosar, se fora o caso, as probas de avaliación corrixidas e cualificadas, co fin de garantir 

o dereito á reclamación das cualificacións que poden exercer os alumnos/as ou os seus 

representantes legais, nos termos en que se recolle na normativa vixente. 

b)  O alumnado, de ser maior de idade, ou os proxenitoras ou representantes legais, de ser menor de 

idade, no caso de que persista o desacordo coa cualificación final obtida nunha materia, ou coa 

decisión de promoción ou titulación adoptada, poderán solicitar por escrito a revisión da devandita 

cualificación ou decisión, no prazo de dous días lectivos, ou de ser o caso hábiles, contados a partir 
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do día seguinte a aquel en que se produciu a súa comunicación (entrega de boletín de 

cualificacións). O centro dispón dun modelo específico de solicitude, adaptado á normativa vixente, 

que facilitará ás familias ou alumnado que decidan desenvolver este procedemento e que se 

presentará na secretaría do instituto para o seu rexistro.  

c) A xefatura de estudos tramitará a solicitude de revisión, dándolle traslado ao departamento 

didáctico responsable da materia con cuxa cualificación se manifesta o desacordo, e comunicará tal 

circunstancia á persoa titora. Cando o obxecto da revisión sexa a decisión de promoción ou 

titulación, a solicitude trasladarase ao titor/a do alumno ou alumna, como responsable da 

coordinación da sesión final de avaliación en que a decisión foi adoptada. 

d) No proceso de revisión da cualificación final obtida nunha materia, os membros do departamento 

didáctico contrastarán as actuacións seguidas no proceso de avaliación do alumno/a co establecido 

na programación didáctica, con especial referencia aos seguintes aspectos, que deberán recollerse 

nun informe: 

-  Adecuación dos contidos e criterios de avaliación sobre os que se levou a cabo a 

avaliación do proceso de aprendizaxe do alumno ou alumna cos recollidos na programación. 

-  Adecuación dos procedementos e instrumentos de avaliación aplicados co sinalado na 

programación didáctica. 

-  Correcta aplicación dos criterios de cualificación establecidos na programación didáctica 

para a superación da materia. 

- A decisión debidamente motivada da ratificación ou modificación da cualificación final 

obxecto de revisión. 

 

e) O departamento didáctico trasladará o informe elaborado á xefatura de estudos, quen comunicará 

por escrito ao alumnado, proxenitores ou representantes legais segundo o caso, e como máximo no 

día lectivo ou hábil seguinte, a decisión razoada de ratificación ou modificación da cualificación 

revisada, facéndolle entrega dunha copia do escrito cursado co xustificante de recepción pertinente, 

e informará desta decisión ao titor/a. 

 

f) Cando a solicitude de revisión teña por obxecto a decisión de promoción ou titulación 

adoptada para un alumno ou alumna, celebrarase unha reunión extraordinaria do equipo docente no 

prazo máximo de dous días lectivos ou hábiles, desde a finalización do período de solicitude de 

revisión. Na xuntanza revisarase o proceso de adopción desta medida á vista das alegacións 

realizadas. 

g)  Na acta da sesión extraordinaria recollerase a descrición de feitos e actuacións previas que 

tivesen lugar, os puntos principais das deliberacións do equipo docente e a ratificación ou 

modificación da decisión obxecto da revisión, razoada e motivada conforme aos criterios para a 

promoción ou titulación dos alumnos e alumnas establecidos con carácter xeral na proposta 

curricular. 

h) A dirección do centro comunicará por escrito ao alumno/a, proxenitores ou representantes legais 

a ratificación ou modificación razoada da decisión de promoción ou titulación, o que porá fin ao 

procedemento de revisión. 
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4. Procedemento de reclamación ante a Xefatura Territorial:  

a) Se tras o procedemento anterior persiste o desacordo coa cualificación final de curso obtida ou 

coa decisión sobre a promoción ou titulación adoptada polo equipo docente, o alumnado, 

proxenitores ou representantes legais poderán presentar por escrito á dirección do centro docente, 

no prazo de dous días hábiles a partir do día seguinte á comunicación sobre a decisión adoptada, 

reclamación ante a Xefatura Territorial da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, 

segundo o formulario dispoñible no centro adaptado á normativa vixente. 

b) A dirección do centro docente, nun prazo non superior a tres días hábiles, remitirá o expediente á 

Xefatura Territorial. Este incorporará os informes elaborados no centro, copia fiel dos instrumentos 

de avaliación que xustifiquen as informacións acerca do proceso de avaliación do alumno/a, así 

como, se é o caso, as novas alegacións do reclamante e o informe, se procede, do director ou 

directora sobre estas. 

c) O Servizo de Inspección Educativa analizará o expediente e as alegacións que nel se conteñan á 

vista da programación didáctica, e emitirá o seu informe favorable ou desfavorable á estimación da 

reclamación en función dos seguintes criterios: 

- Adecuación dos contidos e criterios de avaliación sobre os que se levou a cabo a 

avaliación do proceso de aprendizaxe do alumno/a cos recollidos na correspondente 

programación didáctica. 

- Adecuación dos procedementos e instrumentos de avaliación aplicados co sinalado na 

programación didáctica. 

- Correcta aplicación dos criterios de cualificación establecidos na programación didáctica 

para a superación da área, materia ou ámbito. 

- Cumprimento por parte do centro do disposto na normativa vixente sobre o dereito de 

avaliación obxectiva. 

d) No prazo de quince días hábiles a partir da recepción do expediente, considerando a proposta 

incluída no informe que elabore o Servizo de Inspección Educativa, a Xefatura Territorial adoptará 

a resolución pertinente, que se comunicará inmediatamente á dirección do centro para a súa 

aplicación e traslado á persoa interesada e que será consignada nos correspondentes documentos 

oficiais de avaliación. A resolución da Xefatura Territorial poñerá fin á vía administrativa. 

En ningún caso o exercicio do dereito á revisión e reclamación de cualificacións se resolverá cunha 

cualificación menor da inicialmente obtida. 

5. Procedemento de reclamación no segundo curso do bacharelato:  

Para adecuar este proceso ao calendario de realización da proba de acceso á universidade (ABAU), 

a administración educativa ditará instrucións específicas para cada curso, onde figurarán os prazos 

que compre seguir na reclamación. Esta información poñerase en coñecemento do alumnado e 

persoas interesadas a través dos taboleiros do centro e da nosa páxina web (dentro dos apartados 

FAMILIAS e ALUMNADO). 



IES BECERREÁ. PLAN DE CONVIVENCIA. NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO.  

 

 
14 

Artigo 20. Organización dos espazos. 

1. A organización de espazos e distribución de aulas e locais do centro é competencia do xefe/a de 

estudos en colaboración co secretario/a. Esta distribución poderá ser variada ao comezo de cada 

curso para adaptarse ás novas necesidades. 

2. Cando se queira utilizar algún local de uso común (salón de actos, aula de audiovisuais, aulas de 

informática ...), farase a correspondente reserva nos cadros horarios mensuais correspondentes a 

cada unha desas aula e que se atopan expostos na sala de profesores. 

3. Cando máis dun grupo requira, simultaneamente, algunha instalación do centro, terá preferencia 

a actividade recollida na programación xeral. De non ser este o caso, o uso será por orde de 

solicitude, establecéndose quendas rotatorias no caso de que as peticións sexan continuadas. 

4. Cederanse as instalacións a entidades ou individuos sen ánimo de lucro, previa solicitude das 

mesmas á dirección do centro. Responsabilizaranse do coidado e mantemento, non podendo 

entorpecer ningunha actividade do centro.  

Artigo 21. Organización do mobiliario. 

1. O responsable da súa organización será o secretario/a. 

2. O uso das fotocopiadoras e de todo o material  da conserxería e secretaría, corresponde  ao 

persoal non docente respectivo. En ausencia, ou no caso doutra ocupación destes, avisarase ao 

cargo directivo correspondente.  

Artigo 22. Funcionamento da biblioteca. 

1. Os libros para uso de sala, serán prestados polo profesorado que nese momento estea a cargo da 

biblioteca, sendo tamén o encargado de recollelos. 

2. Ningún profesor prestará ou recollerá libros para fóra da sala, tarefa que só corresponde ao 

profesorado que forma parte do equipo da biblioteca. 

3. O tempo de préstamo será de 15 días renovables. 

4. O número máximo de libros a prestar por cada solicitude será de tres. 

5. Non se farán préstamos ao alumnado que teña libros no seu poder que xa lle foron solicitados 

para a súa devolución. 

6. Non se recollerán libros que veñan sucios ou en mal estado. En tal caso, o alumno/a terá que 

repoñelos. 

7. Os dicionarios, enciclopedias, revistas e outros libros de formato similar a estes, só terán servizo 

de sala. 

8. A utilización académica dos ordenadores terá sempre carácter preferente á hora de asignar o seu 

uso durante os tempos de lecer. 
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9. Sempre que se faga uso dos ordenadores, deberá asinarse a folla de rexistro que corresponde a 

cada un deles. O profesorado que acuda á biblioteca, farao na folla correspondente dispoñible no 

posto do profesorado de biblioteca. 

10. O ordenador do posto de profesor/a, é de uso exclusivo dos membros do equipo da biblioteca. 

Ningún outro profesor/a poderá facer uso del cando acuda á biblioteca para tarefas académicas.  

11. Os alumnos/as poderán facer uso da impresora do posto do profesor para imprimir, desde os 

ordenadores do alumnado, traballos académicos de pouca extensión. 

12. Ao remate de cada sesión, cando un profesor/a teña que abandonar a sala, deixará esta pechada,  

depositando a chave na sala de profesores. En ningún caso se deixará sen atención ao alumnado 

presente na biblioteca.   

Artigo 23. Funcionamento do servizo de reprografía. 

1. As fotocopias destinadas ao labor docente serán cargadas ás dotacións 

ordinarias de funcionamento do centro. As copias privadas para o alumnado e 

profesorado pagaranse aos prezos vixentes.  

2. O horario para encargar fotocopias por parte do profesorado corresponderá ao da xornada 

escolar. Para o alumnado, nos tempos de lecer.  

3. Os encargos de reprografía realizaranse coa antelación suficiente que permita un bo 

funcionamento do servizo e evite acumulación de traballo en momentos de especial solicitude 

(lecer). 

4, As copias dos exames teñen prioridade sobre as restantes, pero encargaranse 

coa necesaria antelación, segundo o disposto no punto anterior. 

5. Non se enviará aos alumnos/as a facer fotocopias durante as horas de clase, salvo en casos de 

urxencia.  
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CAPÍTULO IV: actividades complementarias e extraescolares. 

Artigo 24. Normas xerais. 

1. Incluiranse na Programación xeral e como anexo na programación didáctica do departamento que 

as propoña. De non facelo, deberán ser aprobadas polo consello escolar antes de realizarse. 

Comunicaranse á inspección educativa con 15 días de antelación. 

2. O alumnado non está obrigado a asistir a aquelas actividades desenvoltas fóra do centro e que 

supoñan un custo económico.   

3. Os respectivos departamentos poderán organizar aquelas actividades que crean convenientes. 

Para organizar as que propoñan organismos alleos ao centro, será necesaria a previa aprobación por 

parte do consello escolar. 

4. Nas actividades extraescolares, a atención ao alumnado farana os profesores do/s departamento/s 

organizador/es. Cando estes non sexan suficientes, pedirán a colaboración do resto do profesorado 

ou da A.N.P.A. Se consideran insuficiente o número de profesores e pais/nais dispostos a colaborar, 

poderán suspender a actividade. 

5. Os profesores/as facilitarán a asistencia de todos os alumnos/as ás actividades. 

6. o profesorado que teña clase cos grupos participantes nas actividades que se desenvolvan no 

centro en horario lectivo (sexan organizadas polos departamentos ou polo alumnos/as), colaborará 

na atención dese alumnado. 

7. Os alumnos que non participen nestas actividades, terán que asistir ao instituto sendo atendidos 

polos profesores que teñan clase con eles, ou a falta dos mesmos, polos profesores de garda.  

8. Cando por problemas orzamentarios ou de espazo haxa que limitar o número de participantes, 

será o departamento organizador o que faga a selección, seguindo os criterios que crea 

convenientes. 

9. As actividades serán anunciadas nos taboleiros das salas de profesores coa maior antelación 

posible. Cando os alumnos/as se despracen fóra do centro, publicarase ademais un listado co 

alumnado que asiste á actividade. 

Artigo 25. Actividades organizadas polos alumnos dentro do recinto escolar. 

1. A celebración do magosto, Nadal, Entroido e similares, será organizada polo alumnado 

(preferentemente do 4º curso da ESO), debendo presentar un programa de actividades na dirección 

do centro, como mínimo cunha semana de antelación. 

2. Realizaranse unicamente nos espazos ou locais que a dirección sinales, podendo suspenderse por 

mor das condicións climatolóxicas. 

3. O mantemento da orde dentro dos edificios será competencia dos profesores de garda, mentres 

que na pasarela e no aparcamento, será dos profesores que ese día teñan garda de lecer, no suposto 
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que non teñan que atender a ningún grupo; se isto ocorre, serán os membros do equipo directivo os 

responsables. 

4. Antes do remate da actividade, os alumnos participantes encargaranse da limpeza do lugar de 

celebración. 

Artigo 26. Normas particulares para as viaxes. 

1. Non existe obrigatoriedade de que todos os cursos asistan a viaxes. 

2. Preferiblemente, non se realizarán viaxes nas seguintes datas: dúas semanas antes das avaliacións 

e un mes antes da finalización do curso.     

3. O alumnado será acompañado polo profesorado correspondente na proporción dun profesor ou 

profesora por cada vinte alumnos/as, especialmente nos casos en que actividade a desenvolver conte 

co apoio de monitores ou outros especialistas contratados para tal fin. Se non fora o caso, sería 

recomendable a presenza de dous profesores/as como mínimo, para asegurar un desenvolvemento 

máis eficaz e seguro das actividades e unha mellor atención ao alumnado durante a mesma. 

 * En saídas organizadas por varios departamentos, irá un representante de cada un deles. 

4. As dietas que se abonarán aos profesores serán as recollidas na lexislación vixente, sempre que a 

dispoñibilidade de fondos para gastos de funcionamento así o permita. 

5. A cantidade a pagar polos alumnos en viaxes dun día, será de 3,5 euros nas viaxes ata 40 km. e 

4,5 euros para distancias superiores, sempre que o número de alumnos supere os 40. Estas 

cantidades serán revisables polo consello escolar. 

6. Organización das viaxes: 

* O responsable comunicará con dez días de antelación á vicedirección: 

- data exacta da viaxe. 

- lugar ou lugares a visitar. 

- alumnado asistente. 

- hora prevista para a saída e chegada. 

- profesorado acompañante. 

* O vicedirector/a será o encargado de xestionar os permisos dos pais, non recolléndose ningún a 

partir das 12:00 horas do día anterior á viaxe. 

* O día anterior á viaxe, o responsable da mesma recibirá a lista de alumnos/as con permiso para 

asistir. Esta lista publicarase na sala de profesores. 
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Artigo 27. Normas para a excursión de fin de curso. 

1. Debe de orientarse, a ser posible, cara a outros países e culturas. 

2. Programaranse tódalas actividades culturais posibles durante o desenvolvemento da excursión. 

3. Os alumnos/as participantes serán os matriculados en 4º ESO e/ou 1º BAC, acompañados, como 

mínimos, por dous profesores/as. En casos excepcionais, poderían ser acompañantes un profesor/a e 

un membro da comunidade educativa, segundo o aprobe o consello escolar.  

4. Non poderán ir a excursión aqueles alumnos que foran corrixidos por condutas gravemente 

prexudiciais para a convivencia do centro e persistan na súa actitude. 

5. Realizarase na semana seguinte ás vacacións de semana santa ou, preferentemente, no mes de 

xuño, ao rematar as actividades lectivas. 

6. A cantidade subvencionada polo centro para esta viaxe será de 300 euros. 
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CAPÍTULO V : dereitos e deberes de convivencia e participación 

escolar. Normas de convivencia. Condutas contrarias ás normas de 

convivencia e correccións das mesmas.  

Debemos contemplar que, na definición e esixencia de deberes, é preciso ter en conta que o 

obxectivo último é alcanzar, coa colaboración de todos os sectores da comunidade educativa, un 

marco de convivencia e autorresponsabilidade que faga practicamente innecesaria a adopción de 

medidas disciplinarias. Cando estas resulten inevitables, as correccións deberán ter carácter 

educativo e contribuirán ao proceso xeral de formación e recuperación do alumno/a. 

Os membros da comunidade educativa son titulares dos dereitos e deberes de convivencia e 

participación que se regulan no título II da Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e 

participación da comunidade educativa (DOG do 15 de xullo). 

5.1.- Dereitos e deberes de convivencia e participación do alumnado. 

Todo o alumnado terá os mesmos dereitos e deberes básicos sen máis distincións que as derivadas da 

súa idade e das ensinanzas cursadas.  

Artigo 28. Dereitos básicos de convivencia escolar. 

Son os seguintes, contemplados no punto 1 do artigo 7 da Lei 8/2013, sen prexuízo dos establecidos 

nas leis orgánicas de educación así como doutros dereitos das persoas dispostos noutras 

disposicións legais: 

a) A recibir unha formación integral e coeducativa que contribúa ao pleno desenvolvemento da súa 

personalidade nun ambiente educativo de convivencia, liberdade e respecto mutuo.  

b) A que se respecten a súa identidade, integridade e dignidade persoais.  

c) Á protección integral contra toda agresión física e/ou moral, e en particular contra as situacións 

de acoso escolar.  

d) A participar directamente no proceso educativo cando sexa consultado pola Administración 

educativa, nos termos previstos no título IV da lei citada no encabezamento.  

e) A participar na confección das normas de convivencia e na resolución pacífica de conflitos e, en 

xeral, a participar na toma de decisións do centro en materia de convivencia. 

Artigo 29. Deberes básicos de convivencia escolar. 

Recollidos no punto 2 do artigo 7 da Lei 8/2013, son os seguintes: 

a) Participar e colaborar na mellora da convivencia escolar e na consecución dun adecuado clima de 

estudo no centro, respectando o dereito dos seus compañeiros ou compañeiras á educación.  

b) Respectar a dignidade e as funcións e orientacións do profesorado no exercicio das súas 

competencias, recoñecéndoo como autoridade educativa do centro.  
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c) Respectar a liberdade de conciencia, as conviccións relixiosas e morais, a igualdade de dereitos 

entre mulleres e homes e a dignidade, integridade e intimidade dos restantes membros da 

comunidade educativa.  

d) Respectar as normas de organización, convivencia e disciplina do noso centro. 

e) Conservar e facer un bo uso das instalacións e dos materiais do centro e/ou dos membros da 

comunidade educativa, así como cumprir as normas básicas de respecto ao entorno e medio 

ambiente.  

f) Intervir, a través das canles regulamentarias, en todo aquilo que afecte á convivencia do centro.  

g) Seguir as directrices do profesorado respecto da súa educación e aprendizaxe.  

h) Asistir a clase con puntualidade e co material preciso. 

5.2.- Dereitos e deberes de convivencia e participación do profesorado. 

Artigo 30. Dereitos. 

Ao profesorado, dentro do marco legal establecido e no ámbito da convivencia escolar, 

recoñécenselle os seguintes dereitos:  

a) A ser respectado, recibir un trato adecuado e ser valorado polo resto da comunidade educativa e 

pola sociedade en xeral no exercicio das súas funcións.  

b) A desenvolver a súa función docente nun ambiente educativo adecuado no que se preserve en 

todo caso a súa integridade física e moral.  

c) A participar e recibir a colaboración necesaria para a mellora da convivencia escolar e da 

educación integral do alumnado.  

d) A que se lle recoñezan as facultades precisas para manter un adecuado ambiente de convivencia 

durante as clases e as actividades e os servizos complementarios e extraescolares.  

e) Á protección xurídica adecuada ás súas funcións docentes.  

f) A participar directamente no proceso educativo cando sexa consultado pola Administración 

educativa, nos termos previstos no título IV da Lei 4/2011, do 30 de xuño.  

g) A acceder á formación necesaria na atención á diversidade e na conflitividade escolar e recibir os 

estímulos máis axeitados para promover a implicación do profesorado en actividades e experiencias 

pedagóxicas de innovación educativa relacionadas coa convivencia e a mediación. 

Artigo 31. Deberes. 

Son deberes do profesorado:  

a) Respectar e facer respectar as normas de convivencia escolar e a identidade, integridade e 

dignidade persoais de todos os membros da comunidade educativa.  
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b) Adoptar as decisións oportunas e necesarias para manter un adecuado ambiente de convivencia 

durante as clases e as actividades e os servizos complementarios e extraescolares, corrixindo, cando 

lle corresponda a competencia, as condutas contrarias á convivencia do alumnado ou, no caso 

contrario, poñéndoas en coñecemento dos membros do equipo directivo do centro.  

c) Colaborar activamente na prevención, detección e erradicación das condutas contrarias á 

convivencia e, en particular, das situacións de acoso escolar.  

d) Informar ás nais e pais ou ás titoras ou titores sobre o progreso da aprendizaxe e integración 

socioeducativa dos seus fillos ou fillas ou pupilos ou pupilas, cumprindo as obrigas de 

dispoñibilidade dentro do horario establecido no centro para a atención a aqueles que lle impoña a 

normativa aplicable.  

e) Informar aos responsables do centro docente e, de ser o caso, á Administración educativa das 

alteracións da convivencia, gardando reserva e sixilo profesional sobre a información e as 

circunstancias persoais e familiares do alumnado. 

5.3.-  Dereitos e deberes de convivencia e participación dos pais/nais ou 

titores/as legais. 

Artigo 32. Dereitos das nais e pais ou das titoras ou titores.  

As nais e pais ou as titoras ou titores, en relación coa educación dos seus fillos/as ou pupilos/as, son 

titulares dos seguintes dereitos de convivencia e participación, sen prexuízo dos establecidos nas 

leis orgánicas de educación: 

a) A ser respectados e recibir un trato adecuado polo resto da comunidade educativa.  

b) A estar informados sobre o progreso da aprendizaxe e integración socioeducativa dos seus 

fillos/as ou pupilos/as, para o que se lles facilitará o acceso ao profesorado e aos membros dos 

equipos directivos dos centros docentes.  

c) A recibir información sobre as normas que regulamentan a convivencia nos centros docentes.  

d) A ser oídos, nos termos que marca a lexislación vixente e o Plan de convivencia, nos 

procedementos disciplinarios para a imposición de medidas correctoras de condutas contrarias á 

convivencia dos seus fillos/as ou pupilos/as.  

e) A participar no proceso educativo a través de consultas e outros procedementos de participación 

directa que estableza a Administración educativa. 

Artigo 33. Deberes das nais e pais ou das titoras ou titores. 

Así mesmo, como primeiros responsables da educación dos seus fillos/as pupilos/as, teñen os 

seguintes deberes:  

a) Coñecer, participar e apoiar a evolución do seu proceso educativo, en colaboración co 

profesorado e cos centros docentes.  
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b) Coñecer as normas establecidas polos centros docentes, respectalas e facelas respectar, así como 

respectar e facer respectar a autoridade e as indicacións ou orientacións educativas do profesorado 

no exercicio das súas competencias. 

c) Fomentar o respecto polos restantes compoñentes da comunidade educativa.  

d) Colaborar cos centros docentes na prevención e corrección das condutas contrarias ás normas de 

convivencia dos seus fillos/as ou pupilos/as. 

5.4.- Dereitos e deberes de convivencia e participación do persoal de 

administración e servizos. 

Artigo 34. Dereitos. 

Ao persoal de administración e de servizos dos centros docentes, dentro do marco legal establecido 

e no ámbito da convivencia escolar, recoñécenselle os seguintes dereitos:  

a) A ser respectado, recibir un trato adecuado e ser valorado polo resto da comunidade educativa e 

pola sociedade en xeral no exercicio das súas funcións.  

b) A desenvolver as súas funcións nun ambiente adecuado no que se preserve en todo caso a súa 

integridade física e moral.  

c) A participar, no exercicio das súas funcións, na mellora da convivencia escolar.  

d) Á protección xurídica adecuada ás súas funcións. 

e) A participar directamente no proceso educativo cando sexa consultado pola Administración 

educativa, nos termos previstos no título IV da Lei 4/2011, do 30 de xuño. 

Artigo 35. Deberes. 

Son deberes do persoal de administración e de servizos:  

a) Respectar e colaborar, no exercicio das súas funcións, para facer que se respecten as normas de 

convivencia escolar e a identidade, integridade e dignidade persoais de todos os membros da 

comunidade educativa.  

b) Colaborar activamente na prevención, detección e erradicación das condutas contrarias á 

convivencia e, en particular, das situacións de acoso escolar.  

c) Informar aos responsables do centro docente e, de ser o caso, á Administración educativa das 

alteracións da convivencia, gardando reserva e sixilo profesional sobre a información e as 

circunstancias persoais e familiares do alumnado.  

d) Gardar sixilo e confidencialidade respecto das actuacións relacionadas co ámbito educativo das 

que teña coñecemento. 
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5.5.- Normas de convivencia escolar. 

As normas de convivencia están baseadas no respecto entre as persoas e a 

conciencia da dignidade propia e da allea. Concrétanse no exercicio e respecto dos 

dereitos e o cumprimento das obrigas e deberes dos compoñentes da comunidade educativa. 

Artigo 36. Normas de convivencia. 

1. O alumnado ten a obrigatoriedade de asistir a clase, co material necesario para as súas tarefas e 

facelo con puntualidade,  cumprindo e respectando os horarios aprobados para o desenvolvemento 

das actividades do centro.. 

2. Seguirá as orientacións do profesorado respecto da súa aprendizaxe, proceso educativo e para o 

normal desenvolvemento das sesións escolares ou extraescolares. 

3. Respectará o dereito ao estudio dos compañeiros/as. 

4. Amosará respecto e consideración a todos os membros da comunidade educativa, e a aquelas 

persoas que, regular ou eventualmente, desenvolvan algunha actividade dentro do recinto escolar, 

nunha actividade complementaria ou extraescolar, ou durante a utilización dos servizos de comedor 

e transporte. 

5. Non se manterán actitudes ou condutas que perturben o normal desenvolvemento das actividades 

do centro, da prestación dos servizos de comedor e transporte ou das actividades complementarias e 

extraescolares. 

6. Respectarase á liberdade de conciencia, conviccións relixiosas e morais, dignidade, integridade,  

intimidade, e non discriminación por razóns de raza, sexo ou calquera outra circunstancia persoal 

ou social, de todos os membros da comunidade educativa. 

7. Respectarase o proxecto educativo  e participación na vida e funcionamento do centro, de acordo 

coa lexislación vixente. 

8. Coidarase e utilizarase correctamente o mobiliario, equipamento e instalacións do centro, así 

como das pertenzas dos outros membros da comunidade educativa. 

9. Os alumnos/as de ensino obrigatorio non poderán saír do recinto escolar nos períodos de lecer; os 

demais para poder saír, contarán coa autorización das familias, excepto os maiores de idade. 

Ningún profesor será responsable deles fóra do recinto do centro. 

10. Durante os períodos lectivos non se poderá utilizar gravadores, reprodutores, teléfonos móbiles 

e as súas cámaras, alarmas sonoras  e outros aparellos que perturben o desenvolvemento da 

actividade escolar. 

11. Coa autorización do profesor/a, os teléfonos móbiles poderán ser usados para actividades 

académicas, pero esa utilización no debe ser molesta para o normal desenvolvemento do conxunto 

da actividade escolar. 
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12. Non se realizarán fotografías ou gravacións sen o permiso das persoas ás que se pretenda 

fotografar ou gravar. Coa inclusión das novas tecnoloxías dentro dos medios didácticos ao alcance 

da comunidade educativa escolar cabe a posibilidade de que nestes poidan aparecer imaxes dos 

alumnos/as durante a realización das actividades escolares. As familias do alumnado de novo 

ingreso no centro asinarán unha autorización para a publicación das devanditas imaxes. Esta 

autorización manterase vixente durante a escolarización do alumno/a no centro. 

5.6. Condutas contrarias ás normas de convivencia e medidas correctoras. 

Artigo 37. Clases de condutas contrarias á convivencia. 

1. As condutas contrarias á convivencia, tipificadas como faltas, clasifícanse nas seguintes:  

a) Condutas leves contrarias á convivencia. 

b) Condutas gravemente prexudiciais para a convivencia. 

Artigo 38. Principios xerais na aplicación de medidas correctoras. 

1. Porase especial énfase na prevención das condutas contrarias á convivencia mediante o 

desenvolvemento das actuacións e medidas incluídas no noso plan de convivencia e no protocolo 

para a prevención, detección e tratamento das situacións de acoso escolar.  

2. Os procesos de corrección das condutas do alumnado contrarias á convivencia escolar forman 

parte do seu proceso educativo e debe comprender que se corrixe ou castiga unha conduta, non á 

persoa, polo que as correccións que se apliquen polo incumprimento das normas de convivencia 

deben reunir os seguintes requisitos:  

a) Ter carácter educativo e recuperador.  

b) Garantir o respecto dos dereitos de todo o alumnado e procurar a mellora da convivencia no 

centro docente.  

c) Contribuír a que a alumna ou o alumno corrixida/o asuma o cumprimento dos seus deberes e 

mellore as súas relacións con todos os membros da comunidade escolar e se integre no centro 

educativo.  

d) Ser proporcionais á gravidade da conduta corrixida.  

3. Procurarase que o diálogo e a conciliación serán as estratexias habituais e preferentes para a 

resolución de conflitos no ámbito escolar.  

4. Nos casos en que fose necesario, realizarase a oportuna asistencia e orientación psicopedagóxica 

ás vítimas e ás persoas agresoras.  

5. Garantiráselle ao alumnado vítima de situacións de acoso escolar a protección da súa integridade 

e dignidade persoais e do seu dereito á educación, e deberá primar sempre o interese da vítima 

sobre calquera outra consideración no tratamento destas situacións. Esta protección garantirase 
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mediante medidas cautelares que impidan a ameaza, o control ou o contacto entre vítima e 

causantes da situación de acoso, se así parecese oportuno.  

6. O incumprimento das normas de convivencia será valorado antes da imposición da corrección 

tendo presente a idade e as circunstancias persoais, familiares ou sociais do alumnado corrixido.  

7. Ningunha alumna ou alumno poderá ser privada/o do exercicio do seu dereito á educación nin, 

para o caso da educación obrigatoria, do seu dereito á escolaridade. 

8. Non poderán imporse correccións contrarias á integridade física e á dignidade persoal do 

alumnado.  

9. Para o caso de alumnado menor de idade non emancipado/a, as persoas proxenitoras ou 

representantes legais deste deberán ter puntual información sobre as correccións de condutas que 

lles afecten, nos termos previstos no Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro e nestas normas de organi-

zación e funcionamento. 

Artigo 39. Gradación das medidas correctoras. 

Para a gradación das medidas correctoras previstas neste documento,  tomaranse en consideración 

especialmente os seguintes criterios:  

1. O recoñecemento espontáneo do carácter incorrecto da conduta e, de ser o caso, o cumprimento 

igualmente espontáneo da obriga de reparar os danos producidos. 

2.  A existencia de intencionalidade ou reiteración nas condutas.  

3. A difusión por calquera medio, incluídos os electrónicos, telemáticos ou tecnolóxicos, da 

conduta, as súas imaxes ou a ofensa.  

4.  A natureza dos prexuízos causados.  

5.  O carácter especialmente vulnerable da vítima da conduta, de tratarse alumno/a, en razón da súa 

idade, da recente incorporación ao centro ou calquera outra circunstancia que se considere 

propiciadora desta vulnerabilidade. 

Artigo 40. Reparación de danos causados. 

1. O alumnado está obrigado a reparar os danos que cause, individual ou colectivamente, de forma 

intencionada ou por neglixencia, ás instalacións e materiais dos centros, incluídos os equipamentos 

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

cargo do custo económico da súa reparación. Así mesmo, está obrigado a restituír o subtraído ou, se 

non fose posible, a indemnizar o seu valor. As nais e pais ou as titoras ou titores legais serán 

responsables civís nos termos previstos pola lexislación vixente.  

2. Cando, por calquera razón, o anterior  non sexa posible (non se identifica ao causante/s, por 

exemplo), o centro non lle financiará as actividades complementarias e extraescolares nas que 

participen as persoas, grupo ou grupos afectados. 
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3. Cando se incorra en condutas tipificadas como agresións físicas ou morais, deberá repararse o 

dano moral causado mediante a presentación de escusas e o recoñecemento da responsabilidade dos 

actos, ben en público ou en privado, segundo corresponda pola natureza dos feitos, e de acordo co 

que determine a resolución que impoña a corrección da conduta.  

4. O réxime de responsabilidade e reparación de danos establecidos nos dous parágrafos anteriores 

é compatible coas correccións disciplinarias que, de ser o caso, correspondan. 

Artigo 41. Ámbitos de corrección. 

1. Deben corrixirse as condutas do alumnado contrarias á convivencia escolar que se produzan en 

calquera tipo de actividade que se leve  a cabo dentro do recinto escolar, durante a realización de 

actividades complementarias e extraescolares que se desenvolvan fóra do citado recinto, nas 

actividades docentes que se poidan desenvolver por medios telemáticos, así como durante a 

prestación dos servizos de comedor e transporte escolar.  

2. Así mesmo, poderán corrixirse as condutas do alumnado contrarias á convivencia producidas 

fóra do recinto escolar, pero que estean directamente relacionadas con conflitos de convivencia e 

afecten outros membros da comunidade educativa, impedindo unha solución ou prolongando e 

agravando esa situación de conflito. 

Artigo 42. Condutas leves contrarias á convivencia. 

Son condutas leves contrarias á convivencia as que se enumeran a continuación:  

1. As agresións físicas ou psíquicas, as inxurias ou ofensas e as ameazas  e coaccións contra os 

demais membros da comunidade educativa que non alcancen a gravidade requirida para ser 

consideradas como condutas gravemente prexudiciais para a convivencia.   

2. Os actos de discriminación 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, non alcancen a gravidade requirida para ser 

consideradas como condutas gravemente prexudiciais para a convivencia.   

3. Os actos individuais ou colectivos de desafío á autoridade do profesorado e ao persoal de 

administración e de servizos, ou calquera outro persoal que preste un servizo nas instalación do 

centro ou transporte escolar, que non constitúan unha indisciplina grave. 

4. A utilización non permitida do equipo informático individual ofrecido ao alumnado dentro do 

proxecto E-Dixgal ou, cando sexa o caso, para o seguimento das clases telemáticas en caso de 

confinamento,  segundo as condicións establecidas pola Consellería de Educación, que se 

comunicarán debidamente ás familias, e no recollido no protocolo do uso do equipamento Edixgal 

do noso centro. 
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5. Os danos menores causados de forma intencionada ou por neglixencia leve ás instalacións e aos 

materiais do centro, incluídos os equipamentos informáticos e o software, ou aos bens doutros 

membros da comunidade educativa ou de terceiros, así como a súa subtracción. 

6. Calquera acto inxustificado que perturbe o normal desenvolvemento das actividades do centro, 

incluídas as de carácter complementario e extraescolar, ou dificulten a prestación de servizos 

complementarios. 

7. As actuacións prexudiciais para a saúde e integridade persoal dos membros da comunidade 

educativa do centro ou a incitación a elas. 

8. Portar calquera obxecto, substancia ou produto que sexa perigoso para a saúde ou integridade 

persoal do alumnado ou dos demais membros da comunidade educativa, ou que perturbe o normal 

desenvolvemento das actividades docentes, complementarias ou extraescolares, cando non constitúa 

conduta gravemente prexudicial para a convivencia de acordo coa alínea j) do artigo 15 da Lei 

4/2011.  

9. A falta de asistencia inxustificada a clase e as faltas reiteradas de puntualidade, ben no ensino 

presencial ou a distancia, se fora o caso. 

10. A reiterada asistencia ao centro ou ás sesións telemáticas sen o material e equipamento precisos 

para participar activamente no desenvolvemento das clases. 

11. Non respectar os períodos establecidos para a devolución dos libros, CDs, DVDs e outros 

materias prestados pola biblioteca do centro, ou non devolver os materiais en perfecto estado.  

12. Calquera outra conduta de carácter leve que sexa contraria as normas básicas de respecto, 

convivencia e traballo necesarias nun centro de ensino.  

Artigo 43. Medidas correctoras das condutas leves contrarias á convivencia. 

1. Levaranse a cabo en función do reflectido nos artigos 43, 44 e 45 do Decreto 8/2015, do 8 de 

xaneiro (DOG do 27 de xaneiro): 

CORRECCIÓN 

PERSOAS COMPETENTES PARA 

APLICALAS 

a. Amoestación privada ou por escrito 
Os profesorado, titor/a e xefe/a de estudos e 

director/a oído o alumno/a. 

b. Comparecencia inmediata ante o xefe/a de 

estudos. 

Os profesores/as, titor/a e director/a oído o 

alumno/a 

c. Realización de traballos específicos no 

horario lectivo. 

O titor/a, profesorado, xefe/a de estudos 

director/a 

d. Realización, en horario non lectivo, de tarefas 

dirixidas a mellorar as actividades do centro ou 

reparar o dano causado 

O titor/a, profesorado, xefe de estudos e 

director/a 
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e. Suspensión do dereito a participar nas 

actividades extraescolares ou complementarias 

do centro (ata dúas semanas). 

Xefe/a de estudos e director/a. 

f. Suspensión do dereito de asistencia a 

determinadas clases por un prazo máximo de 

tres días (realizando os deberes ou traballos que 

eviten interrupción no proceso formativo). 

Director/a (comunicando esta sanción á familia 

antes de facela efectiva, así como á comisión de 

convivencia). 

g. Suspensión do dereito de asistencia ao centro 

por un prazo máximo de tres días lectivos 

(realizando os deberes ou traballos que eviten 

interrupción no proceso formativo). 

Director/a (comunicando esta sanción á familia 

antes de facela efectiva, así como á comisión de 

convivencia). 

 

2. Atendendo á gradación das medidas correctoras, a reiteración de condutas corrixidas cunha 

amoestación por escrito, cando alcancen un número de tres, suporá a aplicación do establecido na 

alínea g do punto anterior. 

3. Cando o número de faltas inxustificadas de asistencia a unha determinada materia supere  o  

250% da carga lectiva semanal, o alumno/a podería perder (a criterio do profesor e seguindo o 

protocolo deseñado ao efecto) o dereito á avaliación continua, debido a imposibilidade de 

aplicación desta, coa obriga de presentarse con toda a materia á proba final de xuño.  

4. A ausencia colectiva dun grupo sen causa xustificada, será corrixida polo profesor 

correspondente cunha amoestación escrita, ou comunicando o feito ó xefe de estudios para que os 

alumnos comparezan diante del. 

5. A reparación dos danos producidos nas instalacións ou mobiliario do centro, de forma 

intencionada ou neglixente, serán sufragados polo autor/es. En todo caso, os pais/nais ou 

representantes legais  dos alumnos/as serán responsables civís nos termos previstos na leis. 

6. Cando, pola razón que fora, isto non sexa posible, o centro non lle financiará as actividades 

complementarias e extraescolares nas que participen as persoas, grupo ou grupos afectados. 

Ademais os implicados neste tipo de accións, comparecerán ante o xefe de estudos que aplicará, se 

procede, a corrección correspondente. 

7. A limpeza das mesas das aulas será encargada aos alumnos/as por calquera profesor. Ao remate 

do curso, o titor/a comprobará e actuará para que os seus titorandos as deixen en bo estado para o 

curso seguinte. 

8. O profesor/a  que observe a utilización de aparatos gravadores, reprodutores, teléfonos móbiles, 

cámaras e outros obxectos que perturben o curso normal das clases, amoestará ao alumno/a 
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verbalmente ou por escrito, segundo o seu criterio, e poderá incautarllo segundo as condicións 

recollidas no artigo 55.4 deste documento. 
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Artigo 44. Solicitude de revisión e execución de medidas.  

1. O alumnado ao que se lle aplique as medidas correctoras dunha conduta contraria ás normas de 

convivencia recollidas nas alíneas f) e g) do artigo 43 deste documento ou, de ser o caso, se fosen 

menores non emancipadas ou emancipados, as persoas proxenitoras ou representantes legais 

destas/es poderán mostrar o seu desacordo coa súa aplicación, no prazo de dous días lectivos, 

mediante escrito dirixido á dirección do centro que, logo de analizar e valorar as alegacións 

presentadas, ratificará ou rectificará a medida correctora.  

2. A resolución que impoña algunha das medidas correctoras a que se refire o número 1 deste artigo 

44, así como as restantes recollidas no artigo 43 deste documento, pon fin á vía administrativa e 

será inmediatamente executiva. 

Artigo 45. Prescrición de condutas leves contrarias á convivencia e das súas correccións. 

1. As condutas leves contrarias á convivencia, prescriben ao mes da súa comisión.  

2. O prazo de prescrición comezará a contar desde o día en que a conduta se leve a cabo, salvo 

cando se trate dunha conduta continuada, caso en que o prazo de prescrición non empezará a 

computar mentres esta non cese.  

3. As medidas correctoras das condutas leves contrarias á convivencia prescriben aos catro meses 

da súa imposición. 

Artigo 46. Condutas gravemente prexudiciais para a convivencia. 

Son condutas gravemente prexudiciais para a convivencia no noso centro as que se enumeran a 

continuación: 

1. As recollidas da alínea 1 á 7 do artigo 42 deste documento (condutas leves contrarias á 

convivencia), cando alcancen a gravidade requirida no dito precepto. A saber: as condutas 

tipificadas como agresión, inxuria ou ofensa na alínea 1; os actos de discriminación da alínea 2; os 

actos de indisciplina da alínea 3; o uso incorrecto do equipamento mencionado na alínea 4; os danos 

da alínea 5; os actos inxustificados da alínea 6 e as actuacións prexudiciais descritas na alínea 7.  

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

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

comunidade educativa, ou que perturbe o normal desenvolvemento das actividades docentes, 

complementarias ou extraescolares, cando constitúa conduta gravemente prexudicial para a 

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

3. A gravación, manipulación ou difusión por calquera medio de imaxes ou informacións que 

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

imaxe dos demais membros da comunidade educativa.  

4. A gravación das clases telemáticas por parte do alumnado co uso dos seus propios medios, e 

particularmente a súa difusión en redes sociais, aplicacións de mensaxería instantánea ou a través 

de calquera canle telemática. 



IES BECERREÁ. PLAN DE CONVIVENCIA. NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO.  

 

 
31 

5. As actuacións que constitúan acoso escolar consonte o establecido polo artigo 28 da Lei 4/2011.  

6. A suplantación de personalidade en actos da vida docente e a falsificación, alteración ou 

subtracción de documentos académicos.  

7.  Os danos graves causados de forma intencionada ou por neglixencia grave ás instalacións e aos 

materiais dos centros docentes, incluídos os equipamentos informáticos e o software, ou aos bens 

doutros membros da comunidade educativa ou de terceiros, así como a súa subtracción.  

8. Os actos inxustificados que perturben gravemente o normal desenvolvemento das actividades do 

centro, incluídas as de carácter complementario e extraescolar.  

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

comunidade educativa do centro ou a incitación a elas.  

10. Portar calquera obxecto, substancia ou produto gravemente perigoso para a saúde ou integridade 

persoal de calquera membro da comunidade educativa. En todo caso, reputarase indisciplina grave a 

resistencia ou negativa a entregar os obxectos a que se refire o punto terceiro do artigo 11 da Lei 

4/2011 cando é requirido para iso polo profesorado.  

11. A reiteración, nun mesmo curso escolar, de condutas leves contrarias á convivencia.  

12. O incumprimento das sancións impostas. 

Artigo 47. Medidas correctoras das condutas gravemente prexudiciais. 

1. Levaranse a cabo en función do reflectido nos artigos 39 e 41 do Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro 

(DOG do 27 de xaneiro): 

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

desenvolvemento das actividades do centro.  

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

por un período de entre dúas semanas e un mes.  

c) 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, o alumnado deberá realizar os 

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

d) 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, o alumnado deberá realizar os deberes ou 

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

2. Aquelas condutas que atenten contra a dignidade persoal doutros membros da comunidade 

educativa que teñan como orixe ou consecuencia unha discriminación ou acoso baseado no xénero, 

orientación ou identidade sexual, ou unha orixe racial, étnica, relixiosa, de crenzas ou de 

discapacidade, ou que se realicen contra o alumnado máis vulnerable polas súas características 

persoais, sociais ou educativas, terán a cualificación de condutas gravemente prexudiciais e levarán 

asociadas como medidas correctoras as establecidas na alínea d) do punto primeiro deste artigo. 
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Artigo 48. Aplicación das medidas correctoras  

1. A dirección do centro, por proposta da persoa que instrúa o procedemento corrector e oída a 

comisión de convivencia, imporá as correccións enumeradas no artigo 47 deste capítulo de 

conformidade cos procedementos previstos no capítulo IV do título III do decreto 8/2015, do 8 de 

xaneiro. 

2. En calquera caso, ademais de seguir o procedemento segundo o anteriormente indicado, o 

director/a comunicará á comisión de convivencia e ao consello escolar a resolución adoptada nos 

mesmos termos que o sinalado para a comunicación ao alumnado ou ás familias (por escrito e no 

prazo dun día tras recibir a proposta da persoa instrutora, segundo o artigo 52.2 deste documento). 

3. Unha alumna ou un alumno poderá ser readmitida/o nas clases ou no centro antes de cumprir 

todo o tempo de suspensión se a dirección constata que se produciu un cambio positivo na súa 

actitude e na súa conduta, para o cal consignará por escrito no correspondente expediente as razóns 

ou motivos que permitiron apreciar o antedito cambio na súa actitude e na súa conduta. 

Artigo 49. Procedementos de corrección das condutas gravemente prexudiciais para a 

convivencia no centro. 

1. A corrección de condutas gravemente prexudiciais para a convivencia do centro require a 

instrución dun procedemento corrector e poderá realizarse mediante dous procedementos 

diferentes: conciliado ou común.  

2. Utilizarase un ou outro procedemento dependendo das características concretas da conduta que se 

vaia corrixir, das circunstancias en que se produza e da idade, as circunstancias persoais, familiares 

ou sociais do alumnado e os seus antecedentes en relación coa convivencia escolar.  

3. Correspóndelle á dirección do centro decidir a instrución e o procedemento que se vai seguir en 

cada caso, logo da recollida da necesaria información.  

4. A dirección do centro informará o profesorado titor/a da alumna ou alumno corrixida/o e ao 

consello escolar das condutas gravemente prexudiciais para a convivencia que fosen corrixidas. 

5. No centro docente quedará constancia da corrección das condutas gravemente prexudiciais para a 

convivencia coa finalidade de apreciar a reincidencia de condutas, de ser o caso.  

Artigo 50. Determinación do procedemento de corrección. 

Para determinar o procedemento máis axeitado a cada caso, a dirección do centro seguirá o 

establecido no artigo 47 do capítulo IV do Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro (DOG do 27 de 

xaneiro), no que se recomenda, sempre que concorran as circunstancias necesarias, propiciar a 

corrección das condutas gravemente prexudiciais para a convivencia mediante o procedemento 

conciliado. Así mesmo, sempre que sexa posible, deberá intentarse a conciliación entre a alumna ou 

o alumno e os outros membros da comunidade educativa cuxos dereitos fosen lesionados, e a 

reparación voluntaria dos danos materiais ou morais producidos. 
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Artigo 51. Desenvolvemento dos procedementos de corrección.  

1. Realizarase seguindo o establecido nos artigos 48, 49, 50, 51, 52 e 53 do capítulo IV do decreto 

referido anteriormente. 

2. A dirección do centro encomendará a instrución dos procedementos correctores a un membro do 

profesorado con destino definitivo e varios cursos de permanencia no centro, xa que terá un bo 

coñecemento do mesmo e da súa comunidade educativa.  

3. No procedemento conciliado actuará unha persoa mediadora se as partes aceptan a participación 

da mesma neste proceso e seguindo o procedemento habitual e recomendado para a mediación en 

conflitos escolares. 

4.- As funcións que desempeñará a persoa mediadora neste procedemento serán as seguintes:  

a) Contribuír ao proceso de conciliación, colaborando coa persoa instrutora para lograr o 

achegamento estre as persoas afectadas.  

b) Axudar a que cada unha das persoas afectadas comprenda cales son os intereses, necesidades e 

aspiracións das outras partes para chegar ao entendemento.  

c) Colaborar para que as persoas involucradas  alcancen un consenso na medida correctora que se 

vaia a aplicar. 

d) Apoiar o adecuado cumprimento do acordado no procedemento conciliado. 

Artigo 52. Resolución do procedemento de corrección, reclamacións e execución de medidas. 

1. Á vista da proposta do instrutor/a e oída a comisión de convivencia, a dirección do centro ditará a 

resolución escrita do procedemento de corrección que considerará polo menos os seguintes 

contidos:  

a) Feitos probados.  

b) De ser o caso, circunstancias que reduzan ou acentúen a responsabilidade.  

c) Medidas correctoras que se vaian aplicar. 

d) Posibilidade de solicitar ante o consello escolar, no prazo de dous días lectivos desde a recepción 

da resolución, a revisión da medida correctora imposta.  

2. A dirección do centro notificaralle por escrito á alumna ou ao alumno ou, de ser menor de idade 

non emancipada/o, ás persoas proxenitoras ou representantes legais desta/e a resolución adoptada 

no prazo dun día lectivo a partir da recepción da proposta da instrutora ou do instrutor, e remitiraa á 

xefatura territorial correspondente.  

3. As correccións que se impoñan por parte da dirección do centro en relación coas condutas 

gravemente prexudiciais para a convivencia poderán ser revisadas polo consello escolar por 
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instancia das alumnas ou dos alumnos ou, de ser o caso, das persoas proxenitoras ou representantes 

legais destas/es, de acordo co establecido no artigo 127.f) da LOMCE, para os centros públicos.  

4. Arbitraranse medidas para o seguimento dos causantes da situación de acoso que impidan a 

continuación de eventuais condutas acosadoras.  

5. As correccións que se impoñan por este procedemento serán inmediatamente executivas. 

Artigo 53. Compromisos educativos para a convivencia.  

1. En todos os casos de condutas contrarias á convivencia, mesmo cando non haxa conciliación por 

non ser aceptadas as desculpas pola persoa ou persoas prexudicadas, poderase suspender a 

aplicación das medidas correctoras adoptadas se a alumna/o corrixida/o ou, de ser o caso, as persoas 

proxenitoras ou representantes legais desta/e  asinan un compromiso educativo para a convivencia.  

2. Será de aplicación preferente nos casos de condutas gravemente prexudiciais para a convivencia 

e a decisión de concedelo estará en función de que exista ou se intúa unha posibilidade de cambio 

de conduta. 

3. O protocolo de actuación para a firma dun compromiso educativo, así como o seguimento e 

avaliación do mesmo, quedan expresados no apartado 4.4. do Plan de convivencia do centro. 

4. No compromiso educativo para a convivencia deberá figurar de forma clara e detallada a que se 

compromete a alumna/o ou, de ser o caso, as persoas proxenitoras ou representantes legais desta/e, 

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

aquelas/es se comprometen a levar a cabo, persoalmente ou mediante a intervención de institucións, 

centros docentes ou persoas adecuadas. Igualmente, deberán constar os mecanismos de 

comunicación e coordinación co centro, así como outros compromisos que poida acordar o centro 

educativo coa familia ou o alumno/a (Anexo I, modelo de compromiso educativo). 

5. A falta de cumprimento dos compromisos adquiridos por parte do alumno/a ou, de ser o caso, dos 

proxenitores ou representantes legais desta/e, determinará a aplicación inmediata das medidas 

correctoras suspendidas.  

Artigo 54. Prescrición de condutas e de correccións.  

1. As condutas gravemente prexudiciais para a convivencia no centro, tipificadas neste documento, 

prescriben aos catro meses da súa comisión. 

2. O prazo de prescrición comezará a contar desde o día en que a conduta se leve a cabo, salvo 

cando se trate dunha conduta continuada, caso en que o prazo de prescrición non empezará a 

computar mentres esta non cese.  

3. En caso das condutas gravemente prexudiciais para a convivencia, interromperá a prescrición a 

iniciación, con coñecemento do interesado/a, do procedemento para a corrección da conduta, e 

reiniciarase o cómputo do prazo de prescrición no caso de producirse a caducidade do 

procedemento.  
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4. As medidas correctoras previstas para as condutas gravemente prexudiciais para a convivencia 

nos centros docentes prescriben ao ano da firmeza en vía administrativa da resolución que as 

impón.  

Artigo 55. Condición de autoridade pública do profesorado.  

1. No exercicio das funcións directivas e organizativas, docentes e de corrección disciplinaria, o 

profesorado ten a condición de autoridade pública e goza da protección recoñecida a tal condición 

polo ordenamento xurídico.  

2. No exercicio das funcións de corrección disciplinaria, os feitos constatados polo profesorado e 

que se formalicen por escrito en documento que conte cos requisitos establecidos 

regulamentariamente teñen presunción de veracidade, sen prexuízo das probas que na súa defensa 

poida sinalar ou achegar o alumnado ou os seus representantes legais cando sexa menor de idade.  

3. O profesorado está facultado para requirir ao alumnado, dentro do recinto escolar e tamén 

durante a realización de actividades complementarias e extraescolares, a entrega de calquera 

obxecto, substancia ou produto que porte e que estea expresamente prohibido polas normas do 

centro, resulte perigoso para a súa saúde ou integridade persoal ou a dos demais membros da 

comunidade educativa ou poida perturbar o normal desenvolvemento das actividades docentes, 

complementarias ou extraescolares.  

4. O requirimento previsto no punto anterior, obriga ao alumno/a requirido á inmediata entrega do 

obxecto, que será depositado polo profesorado na dirección do centro coas debidas garantías, 

quedando á disposición da nai ou pai ou da titora ou titor, se a alumna ou alumno que o porta for 

menor de idade, ou da propia alumna ou alumno, se for maior de 18 anos, unha vez terminada a 

xornada escolar ou a actividade complementaria ou extraescolar, todo iso sen prexuízo das 

correccións disciplinarias que poidan corresponder 

Artigo 56. Uso do nome do centro. 

Non se utilizará o nome do centro por parte de terceiros para a organización de calquera actividade 

allea ao mesmo e as súas finalidades educativas. 
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I. INTRODUCIÓN 

As interaccións e relacións entre iguais inciden no desenvolvemento social dos nenos e 

adolescentes, pero non sempre estas relacións son de carácter positivo. O fenómeno 

denominado acoso escolar adquire, nos últimos anos, interese social debido ao aumento 

e gravidade dos feitos e ao contorno onde se produce, o educativo.  Son moitas as 

manifestacións da violencia na nosa sociedade, hoxe en día a ninguén lle resulta alleo a 

existencia de casos de violencia doméstica, acoso moral no traballo, acoso inmobiliario 

nin o fenómeno educativo do acoso escolar . 

O fenómeno do “bullying” ou acoso escolar vén definido como “unha conduta de 

persecución física e/ou psicolóxica que realiza un alumno ou alumna contra 

outro/a, ao que elixe como vítima de varios ataques”. Trátase, polo tanto, dunha 

situación continuada no tempo e de grande intensidade, na que unha das partes se sente 

poderosa e asume o papel de agresor ou acosador, en tanto que a outra, máis vulnerable, 

asume o papel de vítima ou acosada. Polo tanto, malia a alarma social creada por veces 

nos medios, non debe confundirse unha situación de acoso con pelexas puntuais ou con 

situacións nas que as dúas partes se atopan en situacións de igualdade.   

En calquera caso, a existencia dos conflitos esixe de todos, e particularmente do sistema 

educativo, unha aprendizaxe para o seu entendemento, a súa xestión e a súa resolución, 

dentro dun marco de convivencia e cultura da paz. 

 

II. IDENTIFICACIÓN DO ACOSO ESCOLAR 

As dinámicas de funcionamento, tanto do grupo amplo que forma o alumnado do centro 

coma do grupo limitado á aula, poden favorecer relacións negativas como o acoso. 

Outros conflitos escolares non son acoso: meterse un co outro de xeito amigable e sen 

intención de facer dano ou as discusións e incluso as pelexas entre alumnado a un 

mesmo nivel, situados, polo tanto, nun equilibrio de forzas.  

É importante, xa que logo, diferenciar o acoso escolar doutras situacións disruptivas 

puntuais, que presentan a miúdo unha abordaxe diferente, aínda que requiren tamén 

dunha resposta efectiva. 
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No artigo 28 da Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da 

comunidade educativa, defínese o acoso escolar dicindo: Para os efectos desta lei, 

considérase acoso escolar calquera forma de vexación ou malos tratos continuados no 

tempo dun alumno ou alumna por outro ou outra ou outros, xa sexa de carácter verbal, 

físico ou psicolóxico, incluído o illamento ou baleiro social, con independencia do 

lugar onde se produza. Terán a mesma consideración as condutas realizadas a través 

de medios electrónicos, telemáticos ou tecnolóxicos que teñan causa nunha relación 

que xurda no ámbito escolar. 

1) Criterios de identificación do acoso escolar. 

Para poder considerar un comportamento como acoso escolar, deben cumprirse tres 

criterios diagnósticos, que deben darse simultaneamente, prescindindo da personalidade 

da posible vítima. 

Os criterios son: 

1. A existencia de intención de facer dano. Debe existir unha vítima concreta, 

indefensa e unha persoa agresora que lle fai dano conscientemente. 

2. A repetición das condutas agresivas. A agresión crea na vítima a expectativa de 

poder ser branco de ataques novamente.  

Existencia dunha acción agresiva repetida, durante un período longo de tempo e de 

forma recorrente. Os comportamentos de abuso preséntanse reiteradamente no tempo. 

É un tipo de violencia difícil de identificar, isto é debido a que o acoso case sempre 

permanece oculto para as persoas adultas, pero o alumnado si ten coñecemento dos 

sucesos. 

3. A duración no tempo, co establecemento dun esquema de abuso de poder 

desequilibrado entre a vítima e a persoa agresora ou persoas agresoras.  

Presenza de desigualdade de poder (desequilibrio de forzas) entre a persoa máis forte e a 

persoa máis débil. É unha situación desigual, de indefensión para a vítima. Hai un 

desequilibrio e un abuso de poder que impide que a persoa acosada poida saír por si 

mesma da situación. 

Xunto a estas características, tamén destaca a presenza da lei do silencio e o esquema 

dominio-submisión. En situacións de acoso os escolares non adoitan comunicarlle o 
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que está a pasar aos adultos. Por outra parte, o desequilibrio de poder que existe entre o 

agresor e a súa vítima transfórmase nun patrón de comportamento, onde o agresor 

exerce o poder sobre a vítima, a cal se somete ao seu ditado. 

Intentando delimitar a influencia do grupo no problema que nos ocupa, podemos 

identificar seis tipos de persoas implicadas nos fenómenos de acoso: agresor, 

reforzador do agresor,axudante do agresor, defensor da vítima, alleo e vítima. O 

reforzador e o axudante adoptan roles máis próximos ao agresor mentres que o defensor 

se pon de parte da vítima. 

2) Tipos de acoso escolar. 

Para poder identificar unha situación de acoso, é necesario coñecer tanto as súas formas 

coma as súas consecuencias.  

Respecto das formas de acoso, temos que ter presentes manifestacións de maltrato tanto 

verbal –a través de insultos, alcumes, desprestixio...– coma físico contra a persoa vítima 

ou os seus obxectos persoais. Tamén hai que ter en conta posibles situacións de 

intimidación, tales como ameazas, chantaxes, roubos… e, por último, situacións de 

illamento. 

TIPOS OU MANIFESTACIÓNS DO ACOSO. 

Exclusión e marxinación social 
Activa Pasiva 

Non deixar participar Ignorar 

Agresión verbal: 

Directa Indirecta 

Insultar, poñer 

alcumes ofensivos... 

Falar mal de alguén ás 

súas costas 

Agresión física: 

Directa Indirecta 

Pegar 
Agachar, romper ou 

roubar cousas. 

Maltrato mixto: 

Ameazas, 

chantaxe 

Acoso sexual físico 

(actos). 

Acoso sexual verbal 

(comentarios) 

Ameazar para meter 

medo. Ameazar con 

armas. Obrigar a 

facer algo con 

ameazas (chantaxe). 
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- Exemplos de manifestación cando se produce exclusión e marxinación social: 

Minan a autoestima da persoa e fomentan a súa sensación de temor, rexeitamento, 

marxinación, humillación, ridiculización das súas opinións, burlas, 

acoso ou xestos de asco, desprezo ou agresividade dirixidos contra a vítima, pretende 

illar á persoa do resto do grupo e compañeiras ou compañeiros, no grupo e no centro. 

Exclusión, non dirixirlle a palabra, difusión de rumores e calumnias contra a vítima e o 

seu aspecto … na súa presenza ou na súa ausencia, comentarios relativos sobre o grupo 

ao que pertence (sexo, raza, relixión …), outros. 

- Exemplos de manifestación cando se produce agresión verbal: Palabras insultantes, 

humillacións, alcumes, ameazas, provocacións, desprestixio ou difusión de falsos 

rumores, menosprezos e ridiculización en público, resaltar defectos físicos, outros. 

- Exemplos de manifestación cando se produce agresión física: Incomodar 

(descolocarlle as cousas, tirar da roupa), intimidacións (ameazas de violencia física, 

amago de pegarlle ...), manifestase a través de agresións leves ou graves directas 

(asustar, golpes illados, empurróns, patadas, puñados, beliscos, golpes, tundas, pegar...), 

extorsións, furtos, roubos, danar as pertenzas da vítima, agocharlle as cousas (maltrato 

indirecto). 

Algunhas destas manifestacións de acoso poden exercerse a través das novas 

tecnoloxías da información e da comunicación (TIC): teléfono móbil, redes sociais... 

(ciberacoso). 

- Exemplos de manifestación a través das TIC: mensaxes de móbil ofensivas, 

intimidatorias ou non desexadas; correos electrónicos ofensivos, intimidatorios ou non 

desexados; utilización da súa imaxe sen permiso, gravacións de sucesos co móbil sen 

permiso, outros. 

Os momentos e os lugares, e mesmo os medios, nos que pode producirse o acoso son 

múltiples: durante o recreo e nos patios; na fila; nos baños, nos corredores …; na aula, 

cando a profesora ou o profesor mira o encerado para dar unha explicación ou mentres 

se atende a algunha alumna ou alumno; nos cambios de clase; no comedor; no 

transporte escolar; nas entradas o saídas do centro; no exterior do centro; a través do 

móbil (mensaxes, chamadas anónimas …); por internet, a través das redes sociais, chat 

ou correo electrónico, outros. 
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Polas características da vítima pode haber manifestacións específicas de acoso: racista, 

homofóbico, sexista, dirixido a alumnado con discapacidade... 

3) Consecuencias do acoso escolar. 

A posibilidade da existencia de acoso escolar moitas veces manifestase no cambio de 

conduta da persoa que o está a sufrir, polo tanto haberá que estar alerta, tanto no centro 

educativo como na familia. Amósanse a continuación unha serie de posibles 

indicadores que, entre outros, poden poñer de manifesto a existencia desta situación: 

RELACIÓNS SOCIAIS  

- Cambios nos tempos de chegada e saída do centro educativo.  

- Cambios nos itinerarios de ida e volta ao centro educativo.  

- Cambios na súas relacións persoais (compañeiros/as non habituais) dentro do centro 

educativo. 

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

educativo. 

- Busca acompañarse de persoas adultas.  

- Busca da soidade dentro do centro educativo. 

- Busca da soidade fóra do centro educativo. 

- Abandono de actividades que antes lle interesaban sen razón aparente. 

- Descoida o seu aspecto físico.  

- Comentarios negativos sobre a súa clase ou o seu centro educativo.  

- Prefire quedar na casa a saír. 

 

ESTADOS DE ÁNIMO 

 

- Estados de ansiedade. 

- Preocupación. 

- Pechamento sobre si mesmo/a. 

-Desconfianza. 

- Desinterese. 

- Tendencia á tristeza e a chorar facilmente. 

- Nerviosismo repentino. 

- Dificultades de comunicación nas tarefas. 
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- Dificultades de comunicación nas relacións de grupo. 

- Cambio nas rutinas relacionadas co sono. 

- Cambio nas rutinas de alimentación. 

- Cambios de humor. 

- Molestias físicas (vómitos, dores...). 

- Inseguridade, desconfianza en si mesmo/a. 

- Negativa a falar sobre a situación. 

- Actuacións agresivas. 

- Actuacións agresivas (malas contestacións, agresividade con irmáns/ás ou outros 

membros da unidade familiar...)  

 

OUTRAS ACTITUDES: COMPORTAMENTO E/OU TAREFAS ESCOLARES. 

 

- Actitude negativa ante as tarefas escolares. 

- Dificultades de concentración nas tarefas escolar. 

- Diminución da calidade dos seus traballos. 

- Desaparécenlle pertenzas escolares ou persoais. 

- Fai actividades ou tarefas que non lle corresponden. 

- Actitude pasiva xeral (tenta pasar sempre desapercibido/a). 

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

- Prefire traballar só/soa. 

- Baixa no seu rendemento escolar. 

- Diminución da autoestima. 

- En actividades de grupo non é elixido/a. 

- Non se presta para participar en actividades voluntarias. 

- Desinterese en actividades a realizar fóra do horario habitual. 

- Pide máis cartos do habitual. 

- Deixa de recibir visitas, chamadas ... de amigos/as. 

- Nerviosismo nos momentos de saír da casa. 

- Nerviosismo ante o teléfono, uso de Internet, móbil ... 

- Rompe pertenzas, traballos... sen razón. 

- Desinterese en actividades que antes lle interesaban (deporte, cine, música...). 

- Non quere falar das súas relacións. 
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Respecto da vítima, son múltiples os síntomas que pode sufrir, pero fundamentalmente 

concrétanse nunha perda de confianza e autoestima, fobia ao centro, ansiedade e 

depresión e incluso problemas físicos como consecuencia da somatización. Para a 

identificación destes síntomas resulta fundamental a colaboración das familias. 

As consecuencias que poden reflectirse nunha situación de acoso ou maltrato entre 

iguais poden ser: 

· Para a vítima: pode traducirse en fracaso escolar, trauma psicolóxico, risco físico, 

insatisfacción, ansiedade, infelicidade, problemas de personalidade, risco para o seu 

desenvolvemento equilibrado. 

· Para a persoa ou persoas agresoras: pode ser a antesala dunha futura conduta delituosa, 

unha interpretación da obtención de poder baseada na agresión, que pode perpetuarse na 

vida adulta, e incluso unha supravaloración do feito violento como socialmente 

aceptable e recompensado. 

· Para os/as compañeiros/as observadores/as: pode conducir a unha actitude pasiva e 

compracente ante unha inxustiza e unha modelación equivocada da valía persoal. 

O acoso entre escolares é utilizado polos agresores como unha forma de demostrar o seu 

poder, utilízano sempre con persoas que saben que non se van defender.  

Para erradicar as situacións de acoso escolar, debemos ter presente o seguinte: 

1. Intervir ao primeiro sinal, para que a violencia non sexa grave nin se repita. 

2. A amizade e a integración como prevención: o traballo propio da aula debe permitir 

que todo o alumnado teña un grupo de amigos. Isto permitirá, ao mesmo tempo, 

mellorar a calidade de vida nas escolas e aprender habilidades sociais. 

3. Existen tres papeis que hai que previr, intervindo con toda a comunidade educativa: o 

de persoa agresora, o de vítima e o de persoa espectadora pasiva, que coñece a violencia 

pero non fai nada para evitala. 
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III. ESTRATEXIAS DE PREVENCIÓN. 

A posta en marcha de medidas para a prevención de situacións de violencia escolar nos 

centros educativos deberá partir dun diagnóstico da situación da convivencia escolar 

nos centros educativos. Unha vez coñecidos estes datos, será cando poidamos establecer 

actuacións dirixidas a unha prevención máis axeitada a nosa situación particular. 

A prevención debería formularse dende varios niveis: 

· Prevención inespecífica, asumida de xeito amplo pola comunidade educativa no marco 

xeral da convivencia no centro. 

· De atención específica, intervindo directamente co alumnado e coas familias 

implicadas en situacións de acoso escolar. 

· De asesoramento e apoio técnico especializado para tratamentos máis específicos. 

Todas as medidas preventivas deben: 

· Fomentar o desenvolvemento social do alumnado e o avance da institución escolar no 

seu conxunto. 

· Incluírse nos documentos internos do centro que correspondan. 

· Levarse a cabo de xeito coordinado polos equipos docentes, co liderado do equipo 

directivo e o apoio do departamento de orientación. 

· Transmitirse a todos os sectores da comunidade educativa. 

1) Estratexias organizativas e de prevención no centro. 

Entre as posibles estratexias organizativas e de prevención que contribúen á mellora do 

clima xeral do centro, consideraremos as seguintes: 

· Destacar,  na elaboración e revisión dos documentos do centro, os valores e normas 

que pretenden desenvolver actitudes prosociais de igualdade, respecto e diálogo, 

fomentando o consenso na toma de decisións. 

· Potenciar o funcionamento da comisión da convivencia do centro, considerando as 

nosas circunstancias particulares (consello escolar de 6 membros). 
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· Promover un modelo de dirección que favoreza a participación e a comunicación dos 

problemas, prestando o equipo directivo a súa colaboración co resto de profesorado en 

calquera cuestión relacionada coa convivencia escolar. 

· Solicitar o apoio e o asesoramento do departamento de orientación ante os indicios ou 

situacións que poden derivar en posible acoso. 

· Manter as reunións semanais dos titores co departamento de orientación, co obxecto de 

deseñar accións conxuntas para a mellora da convivencia no centro, entre outras 

cuestións.  

· Impulsar a formación e actuación de alumnado mediador xa iniciada, e outras 

estratexias de tratamento e resolución de conflitos. 

· Difusión á comunidade educativa, a través de diferentes medios e especialmente os 

telemáticos, do Plan de convivencia e das NOF e dando a coñecer orientacións básicas 

sobre o acoso e a súa prevención, como xa se está a facer desde a páxina web do centro 

e nas xuntanzas coas familias a comezo de curso. 

· Impulsar nas concrecións curriculares para os distintos cursos o desenvolvemento de 

todas as competencias básicas, en especial a competencia social e cidadá. 

· Analizar e valorar na comisión de convivencia, no consello escolar e no claustro, os 

informes trimestrais de convivencia, para ter unha visión global da nosa situación e a 

súa evolución ao longo dun curso e introducir as modificacións necesarias na regulación 

da convivencia do centro. 

· Establecer canles para a denuncia de situacións de acoso con garantía de 

confidencialidade: caixa de reclamacións, queixas e suxestións; taboleiro de denuncias e 

queixas vía telemática, correo electrónico de solicitude de axuda, comunicación ao 

titor/a ... 

· Manter a vixilancia (gardas) en zonas comúns nos tempos de lecer: aseos, corredores, 

recreos, entradas e saídas... 

· Promover encontros, conferencias e obradoiros para a toda a comunidade educativa, 

orientados á construción dunha convivencia positiva, mantendo a nosa participación no 
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Plan Director para a Convivencia nos Centros Educativos, no que se abordan cuestións 

relativas á convivencia e ao coñecemento e uso máis axeitado das TIC. 

· Fomentar a participación na formación para todos os membros da comunidade 

educativa sobre a prevención e resolución de conflitos, da forma que sexa máis factible 

para cada un dos colectivos da nosa comunidade educativa. 

2) Estratexias de prevención na aula. 

· Manter a inclusión, no plan de acción titorial, da análise de normas de convivencia en 

cada clase, facendo fincapé nas normas contra o acoso entre os compañeiros ou 

compañeiras, nas que se sensibilice sobre o dano que produce. 

· Realizar actividades de titoría programadas no grupo referidas a: 

- relacións no grupo, 

- fomento da amizade, 

- tarefas colaborativas, 

- sensibilización fronte ao maltrato (respecto pola diferenza, promover a empatía 

emocional, rachar con mitos como o do chivato, aprender a ofrecer e pedir axuda, 

diferenciar entre amigos/as e compañeiros/as...), 

- conciencia da importancia do coidado das relacións afectivas e emocionais dos 

adolescentes, 

- análise das relacións interpersoais, dos sentimentos e dos conflitos. 

· Traballar, nas experiencias cotiás da vida académica, habilidades sociais asertivas e de 

autocoñecemento que capaciten o alumnado para dar respostas axeitadas en diferentes 

contextos: 

- Educar para as relacións interpersoais igualitarias baseadas na valoración mutua e no 

respecto. 

- Exercitar técnicas de autocontrol, empatía e resistencia á frustración. 

- Desenvolver a través de métodos cooperativos habilidades prosociais e destrezas para 

a xestión das emocións. 

- Formar alumnos/as para a mellora da convivencia en xeral: equipos de mediación, 

axudantes de recreo... 

- Facilitar que o alumnado poida comunicarse co profesorado polas canles xa habituais 

no noso centro. 

- Manter e potenciar os contactos coas familias que permita o intercambio de 

información e a posibilidade de establecer unha colaboración formativa axeitada.Deben 

ser conscientes de que hai factores de risco familiares que inflúen nos comportamentos 

de acoso escolar, como o uso do castigo físico e humillante, a resolución agresiva de 
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conflitos, a permisividade co uso da agresión, a distancia emocional ou a baixa 

supervisión parental. 

- Concienciar ao alumnado, en particular ao de nova incorporación ao centro 

(Secundaria ou Bac), da importancia no cumprimento das normas mínimas de 

convivencia que se deben respectar para crear un entorno axeitado para o 

desenvolvemento persoal. 
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IV. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN. 
A persoa responsable da dirección do centro ou, de ser o caso, calquera outro membro 

do equipo directivo por delegación expresa daquel dirixirá todas as actuacións que se 

deriven do desenvolvemento do presente protocolo. 

Aínda que os modelos preventivos de carácter xeral no ámbito de centro e de aula son a 

mellor vía para que os problemas de convivencia se reconduzan de xeito positivo e se 

garanta unha axeitada convivencia escolar, non obstante, en ocasións, xorden episodios 

graves coma o acoso. 

Unha vez detectados indicios da existencia no centro dunha posible situación de acoso 

escolar, é necesario coñecer cales son as medidas que deben ser adoptadas, posto que 

unha intervención rápida e efectiva que implique a toda a comunidade escolar 

(alumnado, familia e docentes) pode evitar un agravamento da situación. Para isto, é 

conveniente ter establecido un claro plan de actuación onde se recolla un conxunto de 

medidas destinadas a frear e paliar a situación de acoso. 

O protocolo de actuación ten por obxecto que o profesorado dun centro educativo saiba 

como actuar nos posibles casos de acoso, pois é imprescindible que se actúe de xeito 

inmediato e decidido tanto co alumnado implicado (vítima, agresor ou agresores e 

espectadores) coma coas súas familias. 

O seguimento dun protocolo estandarizado é prescritivo para os centros escolares e 

contribúe a organizar a intervención, concretando as fases e dimensións que se deben 

prever, proporcionando pautas de actuación ou orientacións en situacións nas que se 

require un procedemento sistemático para a identificación e resolución do problema. 

Este documento precisa da corresponsabilidade da comunidade educativa na xestión dos 

conflitos, o que supón a revisión e optimización das canles de información, 

comunicación e participación, a revisión e actualización dos documentos institucionais e 

o fomento das relacións con outros axentes sociais (servizos sociais, sanitarios, 

policiais, xurídicos...). 

Para favorecer o repartimento de responsabilidades e a coordinación na acción, 

proponse adoptar diferentes fases: fase primeira, coñecemento, identificación e 

comunicación da situación; fase segunda, recollida de información e rexistro; fase 

terceira, análise da información e adopción de medidas; fase cuarta, seguimento e 
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avaliación das medidas adoptadas e rexistro. Recóllense, ademais, unha serie de 

documentos de apoio en anexos para facilitar as distintas intervencións no 

desenvolvemento do protocolo e deixar constancia das intervencións realizadas. 

Recórdase que toda a información que figure en todos os documentos empregados e que 

se recolla nas diferentes fases do protocolo terá carácter confidencial. 

Primeira fase.  

Coñecemento da situación. Identificación e comunicación. 

É esencial analizar as características específicas de cada caso dispoñendo da 

información máis completa posible: antecedentes, persoas implicadas, frecuencia e 

gravidade dos feitos, idade, tipo de maltrato, actitude das familias... 

O acoso escolar ten que ser comunicado a outras persoas que non estean involucradas. 

O acoso mantense co silencio dos que o exercen, de quen o padece e de quen o ve e non 

o remedia. 

Que facer cando unha alumna ou un alumno se sinte vítima de acoso escolar ou ben 

a familia, o profesorado ou algún compañeiro ou compañeira detecta unha situación 

deste tipo? 

 1) Comunicación sobre unha posible situación de acoso escolar (anexo I). 

Calquera membro da comunidade educativa (alumnado, profesorado, familias, persoal 

non docente) que teña coñecemento ou sospeitas, por calquera medio, dunha situación 

de acoso sobre algún alumno ou alumna ten a obrigación de poñelo en coñecemento da 

persoa ou persoas directamente responsables do menor no noso centro, quen lle 

trasladará a información ao director/a. É imprescindible coidar a confidencialidade e a 

discreción nos procesos de comunicación. 

Esta primeira comunicación da situación poderá facerse de diferente forma, dependendo 

da persoa que sexa coñecedora desta: 

· Alumnado: caixa de reclamacións, queixas e suxestións do centro (RQS), aula 

de titoría, comunicación verbal a un adulto, comunicación a través de correo electrónico 

... 
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· Familia: caixa de reclamacións, queixas e suxestións do centro (RQS), atención de 

titoría a pais/nais, comunicación verbal ao profesorado do centro ou á persoa 

responsable da dirección e membros do equipo directivo. 

· Profesorado: comunicación á persoa titora dos alumnado implicados e/ou á persoa 

responsable da dirección ou membros do equipo directivo. 

· Persoal de administración e servizos: comunicación ao titor do alumnado implicado 

e/ou á persoa responsable da dirección e membros do equipo directivo. 

· Persoas alleas ao centro: comunicación directamente á persoa responsable da 

Dirección ou membros do equipo directivo. 

A continuación, rexistrarase de forma escrita a comunicación desta posible situación de 

acoso escolar mediante o emprego do anexo I. Neste documento recóllese información 

sobre a persoa ou persoas que primeiro teñen coñecemento da situación e de como se 

produce esta, así como do alumnado implicado nesta. 

En calquera caso, o receptor ou receptora da información sempre informará o director 

ou directora ou, na súa ausencia, a algún membro do equipo directivo. 

 2) Medidas urxentes de protección á presunta vítima. 

Ao mesmo tempo, a persoa responsable da dirección do centro establecerá as medidas 

urxentes oportunas de protección á presunta vítima. Debe primar sempre o interese da 

presunta vítima sobre calquera outra consideración. 

Entre estas medidas urxentes adoptaranse as seguintes: 

· Vixilancia específica das persoas indicadas. 

· Supervisión e vixilancia naqueles lugares onde poida producirse o suposto acoso. 

· Medidas cautelares que impidan o contacto entre a suposta vítima e a persoa ou 

persoas causantes da posible situación de acoso. 

· Comunicación e solicitude de colaboración ás familias do alumnado implicado. 

· Asignación dunha persoa responsable de atención e apoio á presunta vítima. 

 3) Designación dunha persoa responsable da atención e apoio á presunta 

vítima (anexo II). 

A persoa titular da dirección do centro designará unha persoa responsable da atención á 

presunta vítima entre o profesorado do propio centro. 
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Procurarase, cando sexa posible, que a designación recaia sobre unha persoa coa que a 

vítima garde unha relación de confianza e proximidade, tal como recolle o artigo 30.2.c) 

da Lei 4/2011. Normalmente será unha persoa con formación e sensibilidade coa 

temática. Pode ser o orientador ou orientadora do centro, un profesor/a membro da 

comisión de convivencia, un membro do equipo directivo ou calquera outro profesor/a 

próximos. Mesmo, se fora o caso, podería terse en conta a preferencia da vítima ao 

respecto. 

No mesmo nomeamento, esta persoa será convocada para recibir a información 

pertinente, reunión da que se redactará a acta. 

 4) Primeira comunicación ás familias do alumnado implicado (anexos III e 

IV). 

Posteriormente, a persoa responsable da dirección do centro, e coa debida cautela, 

poñerá a situación en coñecemento das familias do alumnado implicado, para o que 

empregará a vía de comunicación máis rápida posible, transmitindo tranquilidade e 

buscando sempre a colaboración das familias. Paralelamente realizarase esta 

comunicación por escrito a través dos anexos III e IV. 

Nesta comunicación, as familias do alumnado implicado deben ser informadas da 

situación e dos feitos ocorridos e, de ser o caso, das medidas iniciais que se están 

adoptando provisionalmente para minimizar os feitos e evitar unha nova situación. 

Tamén se lle comunicará a posibilidade de requirir novamente a súa colaboración para 

recadar información que contribúa a esclarecer os feitos. 

 5) Nomeamento dunha persoa responsable da tramitación (anexo V). 

A dirección do centro designará unha persoa responsable da tramitación do protocolo 

(coas mesmas condicións que para punto 3 deste capítulo) e no mesmo nomeamento 

será convocada para recibir a información pertinente, reunión da que se redactará a acta. 

Entre a información facilitada nesta primeira reunión estará a relativa aos feitos e a 

todos os trámites realizados pola dirección do centro ata o momento deste nomeamento; 

a copia dos partes de incidencia e das medidas correctoras de todo o curso que lle afecte 

ao alumnado implicado; os datos de absentismo escolar e o informe dos titores deste 

alumnado. 
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Esta persoa, nomeada entre o profesorado do centro,  será a encargada de comunicarse 

con todos os suxeitos implicados, de recadar a información necesaria e comunicarlla 

nunha reunión, da que se redactará a acta, á dirección do centro para adoptar as medidas 

oportunas e, de ser o caso, será tamén a persoa responsable da tramitación do 

correspondente procedemento disciplinario se definitivamente se conclúe en que se trata 

dun caso de acoso escolar. 

En todas as súas actuacións, esta persoa deberá ter en consideración que, en caso de 

incoarse un expediente disciplinario, o prazo máximo para a súa resolución será de doce 

días lectivos dende que se tivo coñecemento dos feitos, tal como recolle o artigo 25.7 da 

Lei 4/2011. 

O seu nomeamento debe ser coñecido polo profesorado titor do alumnado implicado, de 

forma que se facilite a colaboración entre estes e a comunicación de calquera incidencia 

relevante que puidese acaecer con respecto á situación denunciada. 

 6) Comunicación a outros profesionais educativos e/ou outros axentes 

externos (anexo VI). 

Si se considera necesario e oportuno, e sempre en función da valoración inicial, a persoa 

responsable da dirección do centro poderá requirir a colaboración de calquera membro 

da comunidade educativa e doutras instancias externas ao centro (sociais, sanitarias, 

xudiciais ...). 

 

Cantas actuacións se desenvolvan realizaranse sempre tendo presente a imprescindible 

confidencialidade de todo o proceso. 
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Segunda fase.  

Recollida de información. Rexistro (anexo VII). 

Trátase dunha fase na que o principal obxectivo é o de recadar os datos necesarios para 

dilucidar se os feitos denunciados constitúen ou non unha situación de acoso escolar. 

No caso de incoarse expediente disciplinario, toda a información recollida nesta fase 

formará parte deste expediente, polo que haberá que tomar en consideración os prazos 

establecidos no artigo 25 da Lei 4/2011. 

Para a recollida e rexistro da información, tal como se indicou ao principio deste 

documento, achéganse unha serie anexos. 

A información debe recollerse dun xeito discreto, por escrito e a través de diversas 

fontes e procedementos: observación directa e vixilancia das zonas de risco para 

seleccionar datos sobre as características da interacción do alumnado, agresións 

existentes e situacións nas que se producen...; entrevistas individuais con citas previas 

ao alumno ou alumna acosado/a, alumnado acosador, familia do alumno ou alumna 

acosado/a e familia do alumnado acosador, titor/a e profesorado de aula, compañeiras 

ou compañeiros e, se é preciso, persoas relacionadas co centro (coidadoras comedor, 

persoal de limpeza ...), persoas dependentes doutras institucións ...  

Os procedementos empregados nesta fase deberán axustarse á idade e madureza dos 

entrevistados e garantir a confidencialidade da información facilitada, e recollerán 

cando menos: 

- Datos identificativos do centro e alumnado afectado. 

- Persoa que recolle a demanda. 

- Persoa que comunica a situación. 

- Recollida inicial de datos sobre o tipo e gravidade do acoso denunciado. 

- Lugares onde se produce o acoso, aínda que se producise fóra das instalacións do 

centro. 

- Feitos observados. 
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1) Entrevista individual á vítima. Citación do alumno ou alumna acosado/a a 

unha entrevista (anexo VIII). 

O obxectivo desta entrevista será proporcionarlle apoio e protección á alumna ou 

alumno que o sofre, rachar co illamento social que permitiu a aparición do acoso e, ao 

mesmo tempo, obter a súa información ao respecto. Cando o alumno ou alumna 

entrevistado sexa menor de idade, procederá que esta entrevista se produza en presenza 

dun adulto. 

Será necesario revisar a información dispoñible e ter en conta que posiblemente lle 

custe falar do tema e que incluso o negue. É importante que nesta primeira toma de 

contacto se xere nun clima de confianza, polo que, se é necesario, deberá repetirse ata 

que o alumno se encontre en disposición de trasladar o alcance do problema.  

A entrevista debe comezarse de xeito indirecto e ir centrándose progresivamente no 

tema. Haberá que manter unha actitude comprensiva e amosarse receptivo. No remate 

desta debe transmitirse unha actitude tranquilizadora e comunicar explicitamente a 

busca de solucións e o compromiso para atallar o problema detectado, intentado 

trasladar ao alumno/a confianza na solución ao seu problemas, pero coa prudencia de 

evitar a carga de responsabilidades tanto ao acosado/a como ao acosador/a e as súas 

familias. 

2) Entrevista individual á persoa ou persoas responsable/s do acoso. Citación 

do alumnado acosador a unha entrevista (anexo IX). 

O obxectivo desta entrevista será o de recoller a información dende o punto de vista da 

persoa ou persoas agresora/s, amosar a postura do centro de intolerancia cero ante as 

agresións (sen prexulgar e culpabilizar) e que tome ou tomen conciencia das 

consecuencias da súa conduta para a vítima e para eles ou elas mesmo/as, sen confundir 

“charla aleccionadora” con entrevista. Cando o alumno ou alumna entrevistado sexa 

menor de idade, procederá que esta entrevista se produza en presenza dun adulto. 

É conveniente que as entrevistas sexan individuais, pois, no caso de varias persoas 

acosadoras, o grupo tendería a minimizar o problema e diluír a responsabilidade entre os 

seus membros, dificultando a admisión da súa culpa. 
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Os datos achegados pola persoa responsable ou persoas responsables do acoso servirán 

para constatar os feitos e valorar se realmente está exercendo de acosador ou acosadora. 

3) Entrevista individual ás persoas observadoras/espectadoras. Citación dos 

demais alumnos ou alumnas implicados/as a unha entrevista (anexo X). 

Recollida de información das persoas “espectadoras/observadoras”, que son os 

membros da comunidade educativa que poden coñecer os feitos pero non participan 

activamente nestes. Cando o alumno ou alumna entrevistado sexa menor de idade, 

procederá que esta entrevista se produza en presenza dun adulto.  

Trátase de contrastar a información achegada por estas persoas coa obtida da persoa 

acosada e da persoa ou persoas acosadora/s, coa finalidade de poder garantir a 

veracidade dos feitos. 

No caso de que sexa máis dunha persoa, as entrevistas deben ser realizadas de forma 

individual. 

4) Entrevista individual ás familias. Citación para entrevista ás familias da 

persoa acosada e da persoa ou persoas acosadora/s e (anexo XI e XII). 

Trátase de dar a coñecer e recoller información sobre os feitos denunciados, se son 

coñecidos polos pais e, de ser o caso, que medidas tomaron ata esa data ao respecto. 

É preciso informar da postura firme do centro sobre a intolerancia absoluta de cara ás 

agresións e procurar a colaboración das familias, contándolles os seguintes pasos da 

intervención para a atallar o problema.  

Estas entrevistas son necesaria para tranquilizar ás familias e para que saiban cal é a 

situación dos feitos. Os datos achegados servirán para completar a información e 

servirán na adopción de medidas conxuntas. Tamén serán informados das medidas 

adoptadas para a súa protección, no caso do acosado/a, e no caso das familias do 

acosador/a, das posibles medidas provisionais que se puidesen adoptar e que lle afecten 

ao seu fillo ou filla, amosándolles a postura firme do centro de intolerancia ás agresións 

e facéndolles ver as consecuencias deste tipo de condutas, pero sen prexulgar nin 

culpabilizar. 
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 5) Solicitude de asesoramento e/ou apoio técnico do departamento de 

orientación do centro (anexo XIII). 

A persoa responsable da tramitación poderá solicitar asesoramento e/ou apoio técnico 

da persoa que ocupe a xefatura de orientación do centro cando o considere necesario e 

oportuno para o desenvolvemento do proceso. 

6) Solicitude de asesoramento a outros profesionais educativos e/ou 

organismos ou axentes externos, especialmente no caso de ciberacoso (anexo XIV). 

Cando se considere oportuno, a persoa responsable da tramitación, poderá solicitar 

asesoramento a outros profesionais educativos como son os Equipos de Orientación 

Específicos e a Inspección Educativa, en calquera momento do proceso. 

Ademais, a complexidade das situacións de ciberacoso pode derivar na necesidadede 

consulta e asesoramento a organismos ou axentes externos ao centro (Axencia Española 

de Protección de Datos,  Unidades de delitos telemáticos, ...  

Unha vez rematado o proceso de recollida de información, rexistraranse nun documento 

todos os datos relevantes para proceder á súa análise. 
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Terceira fase.  

Análise da información e adopción de medidas. 

1) Análise da información (anexo XV). 

Antes de adoptar calquera medida é necesario contrastar a información recollida, na 

fase anterior, de varias fontes. Resulta imprescindible ordenar adecuadamente as 

actuacións e garantirlles a información aos implicados sobre o proceso desenvolvido ata 

o momento e a discreción no tratamento dos datos e da información obtida. Trátase de 

atopar coincidencias e diverxencias entre os datos obtidos das diversas fontes de 

información. 

Unha vez recadada toda a información sobre os feitos acontecidos, deberá ser 

comunicada polo responsable da tramitación á dirección do centro, quen precisará se a 

situación detectada é ou non un caso de posible acoso e, de ser o caso, acordará as 

medidas que cómpre adoptar, sempre de acordo coas previsións recollidas nas normas 

de convivencia incluídas nas normas de organización e funcionamento do centro (NOF) 

e no regulado na Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da 

comunidade educativa e na normativa que a desenvolve, con respecto ás condutas 

contrarias á convivencia e as correccións que correspondan ao seu incumprimento. 

Cando se confirme a situación de acoso escolar, debemos distinguir entre as medidas 

que se adopten aquelas tendentes á protección da vítima, as medidas correctoras da 

persoa ou persoas agresora/s e as referidas á comunicación da situación aos organismos 

correspondentes. 

As actuacións que constitúan acoso escolar considéranse condutas gravemente 

prexudiciais para a convivencia e non poderán ser corrixidas sen a previa instrución 

dun expediente disciplinario. Unha vez iniciada a tramitación deste procedemento, a 

persoa titular da dirección do centro notificarallo: 

- Ao alumnado implicado e ás súas familias, no caso de ser menores de idade. 

- Ao servizo de Inspección Educativa correspondente. 

- Ao profesorado titor do alumnado implicado. 

Cando as situacións conflitivas transcendan dos recursos e competencias do sistema 

educativo ou cando os órganos responsables do centro sintan que non poden abordar o 
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problema, poderá solicitarse axuda externa e poñelo en coñecemento dos servizos 

competentes (Policía Nacional, Garda Civil, Fiscalía de Menores, servizos sociais…), 

aspecto este último que será de obrigado cumprimento nos casos de especial gravidade e 

aqueloutros recollidos na lexislación establecida para o efecto, tal como se indica no 

punto  deste documento referido a aspectos xurídicos da responsabilidade do centro. 

 2) Adopción de medidas (anexo XVI). 

Con independencia de que proceda ou non a instrución dun expediente disciplinario, 

unha vez analizada a información, a persoa responsable da tramitación elaborará unha 

proposta de medidas que haberá que poñer en marcha no centro, nas aulas afectadas e co 

alumnado implicado e coas súas familias. 

Esta proposta recollerase por escrito e indicaranse as medidas, os axentes implicados, os 

recursos utilizados, a temporización e o seu seguimento e avaliación. 

A persoa responsable da dirección do centro, tomando en consideración esta proposta, 

ditaminará as medidas definitivas que hai que adoptar, para o que solicitará a 

colaboración do Departamento de Orientación e da comisión de convivencia do centro. 

As medidas que teñan que impoñerse deberán ter un carácter educativo, tendente á 

reflexión e toma de conciencia dos feitos, ao cambio de actitude e á reparación do dano 

causado, de ser o caso; ademais terán que garantir o respecto dos dereitos do alumnado 

e procurar a mellora das relacións de todos os membros da comunidade educativa. 

  2.1) Medidas de protección á vítima. 

Con independencia das medidas adoptadas con carácter urxente para protexer a persoa 

acosada, referidas no punto 2) da primeira fase, e considerando as peculiaridades do 

noso centro e a nosa experiencia no tratamento dos problemas de convivencia en xeral, 

as máis axeitadas parecen as seguintes:  

· Control, nas gardas de lecer, das persoas implicadas (acosada e acosadora/s) para que 

non se reproduza o problema. 

· Solicitude de colaboración familiar para o control e seguimento dos seus fillos ou das 

súas fillas. 
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· Asignación dunha “persoa responsable de apoio e atención á vítima” á que a vítima 

poida acudir cando o necesite. 

· Concertar encontros periódicos para facer seguimento da situación, tanto coa persoa 

responsable de apoio, como co equipo directivo e orientador/a. 

· Titoría individualizada (para a persoa ou persoas acosadora/s e da vítima) e grupal da 

súa clase, proporcionando pautas de autoprotección, educación en habilidades sociais, 

mellora do autoconcepto e da autoestima … 

· Actividades para desenvolver nas titorías do centro enfocadas á mellora das 

habilidades sociais: capacidade para facer amigos, integrarse en actividades de grupo, 

ser asertivos, expresar as propias opinións... 

· Solicitude de colaboración ao alumnado para a organización de grupos de axuda entre 

iguais para acompañar a vítima, sobre todo nos intres e lugares de maior risco (entradas, 

saídas, corredores...). 

· Apertura de expediente disciplinario á persoa ou persoas agresora/s (no caso de que se 

confirme o acoso) ou outras actuacións cando o caso, por ser extremo, así o demande 

(caso constitutivo de delito ...). 

  2.2). Medidas reeducadoras para a persoa ou persoas agresora/s. 

Como actuacións complementarias ás medidas correctoras concluídas logo do oportuno 

expediente disciplinario, é preciso desenvolver coa persoa ou persoas agresora/s 

medidas reeducadoras coma as seguintes: 

· Elaboración por parte do departamento de orientación de cada centro docente dun 

programa de habilidades sociais. 

· Desenvolvemento de procedementos conciliados para a resolución de conflitos. A 

opción pola conciliación suspende o inicio do procedemento disciplinario de corrección 

da conduta, que se retomará no caso de que a conciliación sexa infrutuosa. 

· Formación e actuación de equipos de mediadores. 
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· Formación específica sobre as consecuencias da conduta: pedirlle perdón á vítima, 

participar en programas de mediación, traballos escritos de reflexión e concienciación 

sobre os feitos, as súas consecuencias e o xeito de compensar os danos. 

· Desenvolvemento da capacidade de empatía, poñernos no lugar do outro. Os agresores 

poden coñecer as emocións que sente a vítima, amosan empatía cognitiva; pero non son 

capaces de compadecerse, non amosan empatía emocional (sentir cos demais). 

· Solicitude de colaboración familiar para  o cumprimento e control das medidas 

adoptadas. 

  2.3). Medidas correctoras para a persoa ou persoas agresora/s  

  (anexos XVII e XVIII). 

Unha vez confirmada a situación de acoso, requirirase da tramitación do oportuno 

procedemento disciplinario conforme o regulado no artigo 25 da Lei 4/2011, e serán 

de aplicación, de ser o caso, as medidas correctoras correspondentes establecidas na 

devandita norma e no Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, que a desenvolve. 

Para a tramitación deste expediente disciplinario, a dirección do centro facilitaralle á 

persoa que o tramite a seguinte documentación: 

· Normativa de referencia. 

· Esquema cos pasos e prazos a seguir para a súa tramitación (anexo XVII). 

· Modelos do procedemento e proposta de resolución do expediente disciplinario, sexa 

mediante un procedemento común ou, de ser o caso, mediante un procedemento 

conciliado de corrección (anexo XVIII). 

As condutas gravemente prexudiciais para a convivencia nos centros docentes poden ser 

corrixidas de acordo coas medidas reguladas no artigo 21 da Lei 4/2011 do artigo 39 do 

Decreto 8/20015, do seguinte xeito: 

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

ao desenvolvemento das actividades do centro. 

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

do centro por un período de entre dúas semanas e un mes. 
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d) 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, o alumnado 

deberá realizar os deberes ou traballos que se determinen para evitar a interrupción no 

proceso formativo. 

e) 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, o alumnado deberá 

realizar os deberes ou traballos que se determinen para evitar a interrupción no proceso 

formativo. 

Para a aplicación destas medidas terase en conta a graduación recollida no artigo 23 da 

Lei 4/2011 e os seguintes criterios: 

· Ter en conta a gravidade das condutas e as idades dos agresores. 

· Ir encamiñadas a conseguir o arrepentimento dos agresores, chegando a pedirlle 

perdón á vítima. 

· Estar relacionadas co tipo de agresións producidas, permitíndolles reflexionar sobre a 

súa conduta aos protagonistas das agresións. 

· Respectar o principio de confidencialidade. 

· Intervención coordinada dos profesionais tanto no ámbito do centro educativo coma 

do centro coas familias ou servizos externos cando sexa o caso. 

 3. Outras medidas. 

Co grupo-clase e co alumnado espectador/observador: 

· Campañas de sensibilización, mediación e apoio entre compañeiros e compañeiras, 

programas de habilidades sociais, de comunicación e empatía… 

· Actividades que posibiliten o rexeitamento e a denuncia explícita de condutas 

violentas na convivencia entre iguais: analizar a diferenza entre a conduta solidaria de 

denunciar a inxustiza e o ser acusón. 

· Desenvolver estratexias de axuda entre iguais e traballos cooperativos. 

· Analizar as consecuencias dos comportamentos. 

· Realizar actividades de adestramento para actuar ante diferentes situacións de 

maltrato. 
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As experiencias educativas cotiás que se producen nun centro son unha boa ferramenta 

para desenvolver as medidas apuntadas, aproveitando as oportunidades que se poden 

producir na xornada escolar para a súa aplicación transversal nunha situación real. 

Coas familias: 

· Contribuír ao crecemento persoal dos seus fillos ou fillas a través do diálogo e da 

educación en valores, desenvolvendo unhas axeitadas normas de convivencia no 

contorno familiar en consonancia coas do centro e coordinada con este. 

· Recoñecer o seu papel como axentes educativos, xunto co profesorado e en 

coordinación con este, actuando como portadores de aspectos significativos para o 

desenvolvemento integral dos seus fillos ou fillas. 

· Fortalecer a implicación da familia na vida escolar e a responsabilidade na toma de 

decisións educativas conxuntas sobre os seus fillos e as súas fillas, considerando que no 

noso caso, a implicación familiar é mellorable en moitos casos 

Co equipo docente: 

· Formación para saber como detectar e intervir, dun xeito coordinado e unificado, na 

aula ante situacións de acoso escolar en particular, e de conflitos de convivencia en 

xeral. 

· Apoiar e facilitar o labor do profesorado titor. 

· Colaborar coa dirección do centro na xestión dos problemas de convivencia e apoiar e 

facilitar o labor da persoa responsable da tramitación do protocolo e da persoa 

responsable de apoio e atención á vítima, no desenvolvemento das funcións para as que 

foron nomeadas. 

· Promover a implicación do alumnado na xestión de determinados conflitos (alumnos 

axudantes ou mediadores). 

 4. Comunicación á Inspección Educativa (anexo XIX). 

A persoa responsable da dirección do centro realizará esta comunicación áInspección 

Educativa, que se producirá nos seguintes casos: 
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· Cando se confirma a situación de acoso escolar e se procede á tramitación do 

correspondente procedemento disciplinario. 

· Cando haxa coñecemento da existencia de denuncia policial ou denuncia xudicial. 

· Cando o solicite, de oficio, a propia Inspección Educativa. 

Esta comunicación recollerá, cando menos: 

· A información obtida no centro. 

· As actuacións realizadas e as datas nas que se levaron a cabo. 

· A información complementaria que se considere relevante ao respecto. 

 

Cuarta fase.  

Seguimento das medidas adoptadas. Rexistro (anexo XX). 

Unha vez adoptadas as medidas previstas, é necesario continuar levando a cabo, a través 

do director ou directora do centro, ou da persoa na que delegue, un seguimento da 

situación, coa intencionalidade de que non se volva producir e de observar os cambios 

reais no comportamento individual do alumnado protagonista da situación de acoso, no 

grupo onde tivo lugar (clima de aula e de centro), tempo no que se mantén o efecto das 

intervencións. 

Este seguimento levarase a cabo coa intención de comprobar o cumprimento e a 

pertinencia das medidas adoptadas, tanto das de carácter urxente, no momento de 

coñecemento da situación, coma das restantes establecidas no desenvolvemento do 

protocolo. 

A este efecto, débense programar encontros periódicos, especialmente coa vítima, para 

comprobar se a actuación foi eficaz: xa non hai maltrato, mellorou a situación da vítima 

e a persoa ou persoas agresora/s modificaron a súa actitude e condutas. 

A dirección debe responsabilizarse de que se leven a cabo as medidas previstas e 

informará á Inspección Educativa do seu grao de cumprimento, segundo a 

temporalización prevista. 
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ESQUEMA DE ACTUACIÓN NAS CATRO FASES DO PROTOCOLO DE 

ACTUACIÓN 

 

 

 



IES DE BECERREÁ. PROTOCOLO DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN E TRATAMENTO DO ACOSO 
ESCOLAR E CIBERACOSO. 
 

31 
 

V. RECOMENDACIÓNS PARA UNHA ACTUACIÓN EFICAZ POR PARTE 

DO PROFESORADO  E DEMAIS MEMBROS DA COMUNIDADE 

EDUCATIVA. 

Unha vez detalladas as catro fases do protocolo de actuación e os procedementos a 

seguir en cada unha delas, compre reflectir aquí unha serie de indicacións a seguir polo  

profesorado en particular, e membros da comunidade educativa en xeral, unha vez 

que se expón a un caso de acoso escolar no centro, co obxectivo de facer un tratamento 

eficaz dun problema global, máis alá das actuacións prescriptivas marcadas pola 

normativa sobre esta cuestión. 

- Evitar non dar importancia ás manifestacións dos afectados (“son cousas de nenos”, 

“non é para tanto” ...). 

- Non minimizar ou ignorar as queixas do alumnado. Debemos evitar a sensación de 

“veno pero non fan nada”. Para o alumnado non é o mesmo sentirse escoitado que 

atendido. 

- Non asignar a responsabilidade dos feitos a quen os padece. Esta é sempre de quen 

exerce condutas de acoso, rexeitando, pola nosa parte, calquera tipo de agresión ou 

violencia. 

- Evitar facer pública a identidade do alumnado acosado ou das persoas confidentes, 

actuando coa maior discreción posible para evitar represalias. 

- Non enfrontar a quen sufre con quen agride. A persoa acosada está en situación de 

desvantaxe. Convén sixilo e cautela para impedir novas vinganzas, ameazas  ou 

agravios.   

- Non forzar prematura e artificialmente unha situación de perdón ou arrepentimento, xa 

que a persoa que sufre o acoso pode non ter disposición, nese momento, para iniciar o 

proceso de reparación do dano causado. 
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VI. O CIBERACOSO. 

A presenza de internet no mundo escolar, relacionada co aumento do uso das novas 

tecnoloxías da comunicación, é imparable, o mesmo que noutros moitos campos. As 

vantaxes destes medios son evidentes, pero tamén poden presentar inconvenientes e, no 

caso que nos ocupa, certos riscos. 

O ciberacoso enténdese como aquelas situacións de acoso escolar nas que se empregan 

como medio as tecnoloxías da información e da comunicación (TIC). 

No artigo 28 da Lei 4/2011 proponse unha extensión da definición do acoso escolar, 

indicando que terán a mesma consideración as condutas de acoso realizadas a través de 

medios electrónicos, telemáticos ou tecnolóxicos que teñan causa nunha relación que 

xurda no ámbito escolar. 

Tamén no punto 2 do artigo 12 da citada lei se recolle que: 

Así mesmo, poderán corrixirse disciplinariamente as condutas do alumnado que, 

aínda que realizadas fóra do recinto escolar, estean motivadas ou directamente 

relacionadas coa vida escolar e lles afecten aos seus compañeiros ou a outros 

membros da comunidade educativa e, en particular, as actuacións que constitúen 

acoso escolar consonte o establecido polo artigo 28. 

As posibles condutas contrarias ás normas de convivencia realizadas mediante o 

uso de medios electrónicos telemáticos ou tecnolóxicos que teñan conexión coa 

actividade escolar considéranse incluídas no ámbito de aplicación desta lei e 

demais normativa que a desenvolva. 

Ademais, na mesma Lei 4/2011, no seu artigo 15, establécense entre as condutas 

gravemente prexudiciais para a convivencia a gravación, a manipulación e a difusión 

por calquera medio de imaxes ou informacións que atenten contra o dereito á honra, a 

dignidade da persoa, a intimidade persoal e familiar e a propia imaxe dos demais 

membros da comunidade educativa. 

Tecnoloxías como internet e a telefonía móbil resultan ser ferramentas de grande 

importancia para a formación, a socialización, o ocio e o desenvolvemento de nenos e 

nenas e de adolescentes, pero, de igual xeito, a súa enorme potencialidade ao servizo de 
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persoas con intención de facer dano pode supoñer a aparición de situacións nas que os 

menores ou as menores se ven lesionados/as polas accións doutras persoas.  

Para combater este fenómeno, os docentes debemos intentar que que as novas 

tecnoloxías sexan unha fonte de experiencias positivas para o alumnado, procurando 

que coñezan a tipoloxía dos perigos que leva consigo a rede, a sintomatoloxía que lles 

axudará a detectar os problemas, as boas prácticas que axudan a previr estas situacións e 

a maneira de buscar solucións. 

 1) Definición de ciberacoso. 

O ciberacoso é o uso das redes sociais, correo electrónico, blogs e outros ámbitos das 

tecnoloxías da información e da comunicación (TIC) en prexuízo dunha ou máis 

persoas, ou da súa imaxe pública. 

Se comparamos isto con casos típicos de acoso escolar, veremos que, por unha parte, o 

ciberacoso non supón agresións físicas, pero, por outra, ten moito máis alcance tanto na 

difusión espacial coma na temporal, cunha continuidade que pode ser permanente e non 

limitada ao horario escolar. 

O ciberacoso supón o uso e difusión de información lesiva ou difamatoria (insultos, 

difamacións, ameazas, intimidación, seguimento persistente, envío reiterado de correos 

a alguén que non desexa recibilos, exclusión, boicot, humillacións, spam, distribución 

de datos e imaxes persoais, roubo e suplantación da identidade …) en formato 

electrónico a través de medios de comunicación como o correo electrónico, a 

mensaxería instantánea, as redes sociais, a mensaxería de texto a través de teléfonos ou 

dispositivos móbiles, a publicación de vídeos e fotografías en plataformas electrónicas 

de difusión de contidos, e calquera outra que poida xurdir con características similares. 

Normalmente distínguense tres tipos de perigos aos que están expostas as persoas con 

internet: perigos persoais, acceso a contidos inapropiados e adicción. O ciberacoso entra 

no primeiro tipo. 

Nos últimos tempos, diversos factores veñen propiciando unha maior presenza do 

ciberacoso nos centros escolares: incorporación máis temperá ao uso das TIC, emprego 

masivo de novos contornos de socialización intensiva carentes de medidas de 
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privacidade proporcionais, maior relevancia de contidos audiovisuais, amplas 

posibilidades de accesibilidade … Contamos cunha xeración de nativos dixitais. 

Este ciberacoso, ou acoso por medio das tecnoloxías da información e da comunicación, 

presenta unhas características singulares: anonimato, inmediatez, efecto en cadea, alta 

dispoñibilidade e diversidade de canles e procedementos empregados. 

Aínda que o ciberacoso pode parecer difuso, en tanto que se perpetra en moitas ocasións 

fóra do espazo físico do centro escolar, este, ao ter coñecemento da situación e sempre 

que estean implicados algúns dos seus alumnos ou alumnas, ten a obriga de actuar coa 

mesma consideración de acoso escolar, sempre que as condutas realizadas a través de 

medios electrónicos, telemáticos ou tecnolóxicos teñan conexión coa vida escolar. 

 2) Criterios de identificación do ciberacoso. 

O ciberacoso caracterízase polos seguintes aspectos: 

1. A situación perdura no tempo. Quedan excluídas as accións puntuais que, aínda que 

puidesen ser un delito, non constitúen ciberacoso. 

2. Adoita existir contacto ou relación previa no mundo físico entre vítima e persoa ou 

persoas acosadora/s. 

3. Existe intención de causar dano, aínda que non sempre se dá nos primeiros estadios 

do proceso. 

4. Realízase mediante o emprego de medios TIC. Pode tratarse de internet ou calquera 

dos servizos asociados; teléfono móbil, redes sociais, plataformas de difusión de 

contidos, foros, blogs… 

 3) Tipos de ciberacoso. 

O ciberacoso pode concretarse en: 

- Fustrigamento: cando se envían imaxes ou vídeos denigrantes sobre unha persoa, 

virus informáticos, mensaxes ameazantes … 

- Exclusión: cando se usan contornos públicos para mandar comentarios despectivos ou 

rumores difamatorios co fin de provocar unha resposta expansiva, cando se lle nega o 

acceso a foros ou plataformas sociais á vítima … 
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- Manipulación: cando se utiliza información para difundila de xeito inapropiado entre 

os membros das redes sociais, cando se accede coa clave doutra persoa e se realizan 

accións que poden prexudicala no seu nome … 

Unha vez que se verificou unha posible situación de ciberacoso, o centro educativo 

deberá traballar de xeito inmediato e simultáneo en tres liñas de actuación: valoración, 

comunicación e accións de protección. 

 4) Protocolo de actuación. 

Ante situacións de ciberacoso será de aplicación o establecido no protocolo de acoso 

escolar que se desenvolve neste documento, para o que se terán en consideración as 

seguintes particularidades: 

· É imprescindible conservar as probas do ciberacoso durante todo o tempo, sexa cal 

fose a forma na que se manifeste. Para esta conservación poderán capturarse pantallas 

en modo imaxe e vídeo, imprimir páxinas, copiar ficheiros... aspecto que deberá 

realizarse antes de iniciar calquera actuación coa posible persoa/as agresora. 

· Tratar de identificar as posibles persoas autoras do ciberacoso (atopar o seu enderezo 

IP, acudir a especialistas en informática ...), pero, en todo caso, sen lesionar os dereitos 

de ningunha persoa. 

· Contactar coa compañía do medio empregado para cometer o acoso (compañía de 

teléfono, propietario do dominio ou sitio web etc.), coa finalidade de coñecer o 

procedemento que cómpre seguir para obter a información necesaria. 

· Se é o caso, denunciar o acoso ás forzas e corpos de seguridade do Estado que 

dispoñen de unidades de delitos informáticos (Policía Nacional, Garda Civil e Policía 

Autonómica). 

· Todas estas accións deberán estar enmarcadas na máis absoluta discreción e 

confidencialidade. 

Para valorar este tipo de condutas tomaranse en consideración os seguintes aspectos: 

- Características e natureza das accións analizadas e dos dispositivos tecnolóxicos 

utilizados na comisión dos feitos. 

- Natureza e difusión das accións. 
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- Facilidade/dificultade para deter o ciberacoso. 

- Tempo de exposición da vítima ao ciberacoso. 

- Idade e características psicolóxicas da vítima e da persoa ou persoas presunta/s 

agresora/s. 

- Repercusión e impacto na vítima. 

· A información recollida deberá detallar, ademais: 

- Relación co ámbito escolar. 

- Natureza, intensidade, difusión e gravidade da situación coñecida. 

- Efectos producidos. 

 5) Estratexias preventivas. 

Ante situacións de ciberacoso serán válidas moitas das estratexias establecidas no 

protocolo de acoso escolar desenvolvidas neste documento, aínda que tamén teremos en 

conta algunhas máis específicas e particulares do ciberacoso. 

Profesorado e centro. 

· Coñecer o funcionamento da web, en especial das redes sociais, para dominar o medio 

e poder aconsellar ao alumnado e as familias. 

· Aplicar medidas de seguridade nos equipos informáticos escolares (controlar o 

software instalado, as contas de usuario, o almacenamento de documentos, quen utiliza 

os equipos en cada hora, etc.). 

· Establecer normas de uso dos equipos na aula (definir que pode e que non pode facer o 

alumnado, como debe organizar o seu material, respectar o material doutro alumnado, 

onde pode ou non pode acceder, etc.). 

· Empregar sistemas de control e filtrado (facer revisións periódicas, monitorizar os 

equipos do alumnado mentres traballan –co seu coñecemento–, filtrar e bloquear 

páxinas, contidos ou programas non desexados, etc.). 

· Realizar un uso didáctico e controlado das redes en sentido positivo, como actividade, 

incluíndo as boas prácticas, a seguridade e a prevención como contidos. 

· Detección de problemas: documentarse sobre a sintomatoloxía dos problemas e estar 

atento a calquera indicio de ciberacoso ou malas prácticas. 
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· Establecer normas e medidas de uso común das aulas compartidas polo alumnado e 

dotadas de material TIC de uso cotiá (aulas de informática, aulas Abalar ...). 

Alumnado. 

· Aconsellar que controlen a súa identificación e a circulación dos seus datos persoais 

(alias, ingreso en grupos etc.). Resulta o máis importante como prevención. En 

concreto, algunhas recomendacións habituais son: 

- Non crear contas en foros e redes sociais cos datos persoais, senón utilizando 

alias. Comunicar a propia identidade de forma privada só a aqueles outros 

membros cos que hai confianza e interesa que nos identifiquen. 

- Non establecer citas ou outras actividades presenciais con persoas que non 

coñecesen antes persoalmente, isto é, fóra da rede. 

- Non comunicar o domicilio, datos de contacto, datos bancarios, etc., tampouco 

datos persoais de terceiras persoas. 

- Sondar periodicamente a rede mediante un buscador, para saber se os seus datos 

persoais ou imaxes figuran nalgunha web. 

· Consellos para non acosar: aproveitar o papel dos docentes para conciencialos de que a 

web non é o lugar apropiado para resolver diferenzas con outras persoas, e que a 

emisión de mensaxes hostís remata sendo prexudicial para todos. Promover o respecto e 

a prudencia. 

· Consellos para non ser acosado: ser prudente e respectuoso ao empregar a web para 

comunicarse cos demais. Moitas veces os conflitos comezan por malentendidos ou 

comentarios inoportunos. Non expoñerse excesivamente aos comentarios dos demais 

contando cousas persoais. Pedir axuda inmediatamente a familiares e profesorado ante 

as primeiras evidencias de acoso. 

· Consellos para non tolerar o acoso: mentalizarse de que o acoso é un problema de 

todos, e non admitir que outros teñan actitudes negativas ou exerzan presión sobre 

terceiras persoas. Mostrarse conciliador e denunciar sen demora calquera caso de acoso 

do que se teña coñecemento. 
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Pais e familiares 

· Adecuar as medidas de seguridade e control á vulnerabilidade dos seus fillos/as, 

dándolles de máis autonomía a cambio de responsabilidade segundo se fagan máis 

maduros/as. 

· Aceptar internet como un instrumento que pode resultar beneficioso se se utiliza ben. 

Non botarlle a culpa de todos os males ante calquera desacordo cos seus fillos/as. 

· Tratar de negociar e respectar conxuntamente unha serie de condicións para o uso da 

web (horario, tipo de contidos), tanto mediante os ordenadores coma os móbiles. 

· Se fose posible, promover que o alumnado non manexe o ordenador pechado no seu 

cuarto, senón en estancias que comparta con outras persoas. Evitar forzalo a que nos 

permita ver a pantalla, é moito máis efectivo ter confianza para preguntarlle con quen se 

comunica e que nos conte de forma natural que é o que fai na rede. O ideal é darlle 

apoio, implicarse nos seus proxectos, ou mesmo facerse membro das mesmas redes 

sociais. 

· Estar atentos a calquera síntoma de desacougo, cambios de humor repentinos, etc., 

sobre todo se coinciden cos accesos á web. 

· Sondar periodicamente a rede mediante un buscador para detectar imaxes, datos 

persoais ou comunicacións dos seus fillos ou das súas fillas. 

Resulta moi beneficioso manter un contacto profesorado-familia para comunicar 

calquera síntoma de acoso que se detecte no alumnado e tomar medidas canto antes. 
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VII. A RESPONSABILIDADE DO CENTRO. ASPECTOS XURÍDICOS.  

 1) Responsabilidade do centro. 

A regulación legal da responsabilidade patrimonial das administracións públicas 

establecida na Constitución (artigo 106.2), recóllese na actualidade na Lei 30/92, do 26 

de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento 

administrativo común, desenvolvida no Real decreto 429/1993, do 26 de marzo, polo 

que se aproba o Regulamento dos procedementos das administracións públicas en 

materia de responsabilidade patrimonial e pola Lei 4/1999 que modifica a Lei 30/92, do 

26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento 

administrativo común. No artigo 139 da citada LRX-PAC disponse, nas alíneas 1 e 2, o 

seguinte: 

1. Os particulares terán dereito a ser indemnizados polas administracións públicas 

correspondentes de toda lesión que sufran en calquera dos seus bens e dereitos, 

agás nos casos de forza maior, sempre que a lesión sexa consecuencia do 

funcionamento normal ou anormal dos servizos públicos. 

2. En todo caso, o dano alegado haberá de ser efectivo, avaliable economicamente 

e individualizado con relación a unha persoa ou grupo de persoas. 

De acordo co establecido no artigo 1903 do Código civil: 

As persoas ou entidades que sexan titulares dun centro docente de ensino non 

superior responderán polos danos e prexuízos que lles causen aos seus alumnos 

menores de idade durante os períodos de tempo no que estes se atopen baixo 

control ou vixilancia do profesorado do centro, desenvolvendo actividades 

escolares ou extraescolares e complementarias. A responsabilidade de que trata 

este artigo cesará cando as persoas nel mencionadas proben que empregaron toda 

a dilixencia dun bo pai de familia para previr o dano. 

Polo tanto, podería darse o caso de que os representantes legais do alumno ou alumna 

acosado/a lles esixise a responsabilidade civil aos titulares do centro polos danos 

morais sufridos polo alumno/a menor de idade. Non obstante, a dita posibilidade non é 

ilimitada, senón que cabe eximirse dela naqueles casos en que se acredite que se actuou 

coa dilixencia necesaria para evitar o dano. Nestes casos, é ao centro ao que lle 
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corresponde a carga da proba, é dicir, é preciso acreditar que se realizaron todas as 

actuacións necesarias para evitar a situación. 

Cando se detecta un posible caso de acoso escolar, o centro debe responder de xeito 

rápido e coherente ante a agresión. É esencial, polo tanto, unha actuación rápida unha 

vez que se detecten os primeiros signos de acoso, así como a adopción de medidas 

eficaces para deter o dano á vítima, amosar que procura a seguridade integral do seu 

alumnado e exercer a súa autoridade institucional, ao servizo do respecto e a dignidade 

da comunidade educativa. 

É necesario documentar todas as medidas e acordos adoptados, de xeito que, en caso de 

iniciarse un procedemento por responsabilidade civil, poida acreditarse que se actuou 

coa dilixencia debida. É preciso redactar as actas das reunións efectuadas, das 

entrevistas realizadas e recoller a sinatura dos entrevistados, en caso de menores de 

idade en presenza dun adulto do centro, cando se trate das primeiras dilixencias, e dos 

seus proxenitores cando se trate da tramitación dun expediente disciplinario. 

Igualmente, para acreditar o comportamento responsable do centro, resulta preciso a 

existencia e aplicación dun plan de convivencia que estableza un procedemento de 

prevención e detección de acoso, de xeito que sexa posible acreditar non só a aplicación 

de mecanismos rápidos e eficaces paliativos de situacións de acoso, senón tamén da 

realización de accións preventivas. 

Calquera membro da comunidade que teña constancia da existencia dun caso de 

maltrato debe comunicalo. Existe unha responsabilidade do centro e do profesorado de 

xeito individual, en canto garante da seguridade integral dos menores que acolle. 

Á marxe da responsabilidade civil, debemos considerar o establecido no artigo 30.4 da 

Lei 4/2011 no que se sinala que: 

As situacións de acoso escolar que se detecten serán comunicadas á Inspección 

Educativa, xunto coas medidas que se adopten para lles poñer fin. No caso de 

condutas de especial gravidade, informarase da situación e das medidas aos 

servizos sociais do correspondente concello, aos servizos especializados do 

departamento correspondente en materia de benestar e, de ser o caso, á Fiscalía de 

Menores para facilitar as medidas que lles corresponda adoptar nos seus 

respectivos ámbitos competenciais. 
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Así mesmo, o artigo 262 da Lei de axuizamento civil prevé que:  

Os que por razón do seu cargo, profesións ou oficios tivesen noticia dalgún delito 

público, estarán obrigados a denuncialo inmediatamente ao Ministerio Fiscal, 

tribunal competente, xuíz de instrución e, no seu defecto, ao funcionario de 

policía máis próximo. 

Igualmente, o artigo 13 da Lei orgánica 1/1996, de protección xurídica do menor, prevé 

que: 

Toda persoa ou autoridade, e especialmente aqueles que pola súa profesión ou 

función, detecte unha situación de risco ou posible desamparo dun menor 

comunicaralle á autoridade ou aos seus axentes máis próximos, sen prexuízo de 

prestarlle o auxilio que precise. 

Os centros docentes garantirán a confidencialidade dos datos persoais de conformidade 

coa Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter 

persoal, así como calquera outra información que puidese afectar á imaxe, dignidade e 

intimidade persoal de calquera membro da comunidade educativa e da propia institución 

educativa. 

Tamén serán tido sen conta os principios reitores da actuación dos poderes públicos de 

Galicia no exercicio das funcións de atención e protección á infancia e á adolescencia e 

o principio de corresponsabilidade e deber de colaboración, regulados na Lei 3/2011, do 

30 de xuño, de apoio á familia e á convivencia de Galicia. 

Será conveniente, ademais, informar os pais e nais da vítima tanto da agresión como da 

posibilidade de efectuar a correspondente denuncia dos feitos no organismo competente 

(anexos XXI e XXII) 

 2) Particularidades xurídicas do ciberacoso. 

Esta forma de acoso inclúe normalmente accións como o uso de datos persoais, os cales, 

segundo a Constitución española (art. 18.4), non poden ser usados sen o consentimento 

informado do seu titular para uns fins concretos. 
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A lei establece sancións significativas para aqueles que, para descubrir os secretos ou 

vulnerar a intimidade de outro sen o seu consentimento, se apoderen dos seus papeis, 

cartas, mensaxes de correo electrónico ou calquera outro documento ou efectos 

persoais, intercepte as súas telecomunicacións ou utilice artificios técnicos de escoita, 

transmisión, gravación ou reprodución do son ou da imaxe ou de calquera outro sinal de 

comunicación. 

A utilización de imaxe precisa consentimento do seu titular. Neste sentido a lei é 

notablemente sensible coa utilización de imaxes de menores e persoas consideradas 

incapaces de obrar xuridicamente. 

O ciberacoso pode ser constitutivo dun delito de: 

Ameazas: atópanse reguladas nos artigos 169 a 171 do Código penal, onde se dispón 

que a comisión deste tipo de delitos require: 

· Que exista unha ameaza. 

· Que a amenza consista en causar un mal. 

· Que exista unha condición para non causar o dito mal. 

Coaccións: atópanse reguladas nos artigos 172 e 173 do Código penal, onde se dispón 

que a comisión deste tipo de delitos require: 

· Que se obrigue a un terceiro a facer ou deixar de facer algo. 

· Que a dita obrigación se leve a cabo mediando violencia (en sentido amplo, 

física ou psíquica). 

Inxurias: atópanse reguladas nos artigos 206 a 210 do Código penal, onde se dispón que 

a comisión deste tipo de delitos require: 

· Que exista unha acción ou expresión. 

· Que se lesione a dignidade, a fama ou a propia estimación. 

Calumnias: atópanse reguladas no artigo 205 do Código penal, onde se dispón que a 

comisión deste tipo de delitos require: 

· Que exista a imputación dun delito. 

· Que a imputación sexa falsa. 

· Que a imputación sexa sobre un feito concreto. 
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· Que a imputación se realice sobre unha persoa identificada ou identificable. 

Suplantación de personalidade: a suplantación da personalidade unicamente é delito se a 

conduta encaixa perfectamente no tipificado como tal no artigo 401 do Código penal, é 

dicir, se o que se usurpa é o estado civil doutro. Se o que se fai é simplemente crear un 

perfil inventado ou con datos falsos, a conduta non encaixaría neste tipo penal e non 

podería ser considerada delito, polo que inventar datos falsos para participar nunha rede 

social non é constitutivo do delito de usurpación do estado civil. 

Entrar nunha conta ou perfil doutra persoa é unha conduta que de por si pode comportar 

graves consecuencias xurídicas. Ao acceder a unha conta allea, pode estar cometéndose 

un delito de lesión de privacidade considerado pola normativa como unha forma de 

descubrimento e revelación de secretos. Este delito establécese nos artigos 197 e 

seguintes do Código penal. Para acceder á conta ou perfil doutro, é probable que se 

tivesen que provocar danos en sistemas informáticos para saltar ou conseguir as claves e 

os contrasinais, estando así ante un delito de danos “redes, soportes ou sistemas 

informáticos” regulado no punto 2 do artigo 264do Código penal. 

A regulación penal aplica as seguintes normas en función da idade do suxeito autor do 

delito: 

· Lei orgánica 10/1995, do 23 de novembro, pola que se aproba o Código penal. Esta 

norma é de aplicación a suxeitos maiores de idade e, excepcionalmente, a suxeitos 

menores en idades comprendidas entre os dezaseis e dezaoito anos. 

· Lei orgánica 5/2000, do 12 de xaneiro, reguladora da responsabilidade penal dos 

menores aplicable aos maiores de catorce e menores de dezaoito anos. 

A resposta do dereito penal de menores debe atender á dobre dimensión sancionadora e 

educativa primando, nesta última, o interese superior do menor polo que algunhas 

condutas tipificadas como delitos poden quedar sen castigo. 
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ANEXOS 

· Anexo I. Comunicación sobre unha posible situación de acoso escolar 

· Anexo II. Designación dunha persoa responsable da atención e apoio á presunta 

vítima 

· Anexo III. Primeira comunicación á familia da presunta vítima 

· Anexo IV. Primeira comunicación á familia da persoa ou persoas presuntamente 

acosadora/s 

· Anexo V. Nomeamento dunha persoa responsable da tramitación (dilixencias previas e 

instrutora do expediente disciplinario sobre acoso escolar) 

· Anexo VI. Comunicación a outros profesionais educativos e/ou outros axentes 

externos 

· Anexo VII. Recollida inicial de información 

· Anexo VIII. Comunicación e cuestionario de entrevista á persoa acosada/vítima 

· Anexo IX. Comunicación e cuestionario de entrevista individual á persoa ou persoas 

acosadora/s 

· Anexo X. Comunicación e cuestionario de entrevista individual ás persoas 

observadoras ou espectadoras 

· Anexo XI. Comunicación e cuestionario de entrevista á familia da vítima 

· Anexo XII. Comunicación e cuestionario de entrevista á familia ou familias da persoa 

ou persoas agresora/s 

· Anexo XIII. Solicitude de asesoramento e/ou apoio técnico ao departamento de 

orientación do centro 

· Anexo XIV. Solicitude de asesoramento e/ou apoio técnico a outros organismos 

(especialmente en situacións de ciberacoso) 

· Anexo XV. Rexistro da análise da información 

· Anexo XVI. Proposta de medidas que se van adoptar 

· Anexo XVII. Esquema de tramitación do expediente disciplinario (tramitación e 

prazos) 

· Anexo XVIII. Modelos para o procedemento e proposta de resolución do expediente 

disciplinario (conciliado e común) 

· Anexo XIX. Comunicación á Inspección Educativa 
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· Anexo XX. Rexistro do seguimento e avaliación das medidas adoptadas 

· Anexo XXI. Denuncia a Servizos Sociais 

· Anexo XXII. Denuncia á Fiscalía de Menores 

 


