ÍNDICE
1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA E LEGAL
2. ANÁLISE DA CONVIVENCIA NO CENTRO
2.1 TRAXECTORIA HISTÓRICA
2.2 SITUACIÓN ACTUAL DA CONVIVENCIA NO CENTRO
2.2.1 CLIMA DE CONVIVENCIA
2.2.2 COÑECEMENTO DAS NOF E DE PROGRAMAS E
ACTUACIÓNS PARA MELLORAR A CONVIVENCIA
2.2.3 IMPLICACIÓN E PARTICIPACIÓN NA VIDA DO CENTRO E
NO SEU COIDADO
2.2.4 NIVEL DE INTEGRACIÓN E EMPATÍA COS DEMAIS
2.3 CONDUTAS CONTRARIAS Á CONVIVENCIA MÁIS
FRECUENTES
2.4 ACTUACIÓNS DESENVOLVIDAS POLO CENTRO
3. OBXECTIVOS
3.1 OBXECTIVOS XERAIS
3.2 OBXECTIVOS ESPECÍFICOS
4. ACTUACIÓNS A DESENVOLVER en relación aos obxectivos
5. NORMAS, DEREITOS E DEBERES
6. ACTUACIÓNS E PROGRAMAS XERAIS PARA A PREVENCIÓN E
XESTIÓN DOS CONFLITOS
6.1 MEDIACIÓN ESCOLAR
6.2 PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DO ACOSO ESCOLAR
6.3 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN EMOCIONAL E HABILIDADES
SOCIAIS
6.4 PROGRAMA DE ACOLLIDA
7. DIFUSIÓN,SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DO PLAN DE
CONVIVENCIA
7.1 DIFUSIÓN
7.2 SEGUIMENTO E AVALIACIÓN

1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA E LEGAL

Os centros educativos son espazos onde compartir vivencias, un lugar onde
xestionar os conflitos e transformalos nun proceso de ensino e aprendizaxe, un
sitio para aprender a cultura da paz, onde a democracia configura como a
fórmula de xestión para regular a participación e corresponsabilidade dos
membros da comunidade educativa.

O Plan de convivencia de centro enténdese como a ferramenta para que o noso
centro, desde a súa situación particular, estableza, aplique e avalíe as medidas
que se consideran máis axeitadas para promover procesos que permitan a
mellora das relacións a nivel de centro, co entorno, nas aulas e individualmente.
Inspírase nos seguintes principios:


Garantía dun ambiente educativo de respecto mutuo



Necesaria participación de todos os sectores afectados



Educación no respecto dos dereitos e liberdades fundamentais, na
igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na
igualdade de trato e non discriminación entre as persoas



Prevención e tratamento de acoso escolar mediante medidas eficaces



Recoñecemento do profesorado para previr e corrixir condutas



Promoción da resolución pacífica dos conflitos



Sensibilización

sobre

a

importancia

da

convivencia

para

o

desenvolvemento integral do alumnado

O marco normativo básico no que se basea o seguinte Plan de convivencia é
a Lei 4/2011 do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade
educativa (DOG 136, 15-7-2011) así como o Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro,
polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e
participación da comunidade educativa en materia de convivencia escolar (DOG,
27-01-15). No citado decreto establécese que o Plan de convivencia “é o
documento no cal se articula a convivencia escolar, que garante unha educación

no exercicio dos dereitos e das liberdades dentro dos principios democráticos de
convivencia, así como na prevención de conflitos e na súa resolución pacífica.”
2. ANÁLISE DA CONVIVENCIA NO CENTRO
2.1 TRAXECTORIA HISTÓRICA

O Equipo de Convivencia e Mediación do IES David Buján arranca no curso
2004-2005 na formación do profesorado e xa no 2005-2006 en colaboración co
alumnado e coas familias.

Concienciados de que a simple aplicación do Regulamento de Réxime Interno
non solucionaba de ningún xeito a conflitividade, un grupo de profesorado sentiu
a urxencia de investigar outras formas de afrontar os problemas, mediante
estratexias de resolución non violenta. A conclusión máis relevante consistiu en
que a mediación escolar, por riba de solucionar algunhas situacións de
enfrontamentos puntuais, adestra ao alumnado na implicación nos propios
conflitos e a procurar unha saída propia que revele madurez como cidadáns e
cidadás preparados para a vida social adulta.

A día de hoxe, xuño de 2016, temos un total de 60 rapazas e rapaces da E.S.O
e do Bacharelato, dos que unha grande porcentaxe queren ser mediadores e
mediadoras, e a 6 profesoras e 1 profesor implicados no equipo.
2.2 SITUACIÓN ACTUAL DA CONVIVENCIA NO CENTRO
2.2.1 CLIMA DE CONVIVENCIA: Na actualidade o clima de
convivencia no centro é bo. Non se observan serios problemas,
aparecendo de cando en vez algún de forma esporádica, que
se resolve fundamentalmente co diálogo e con algunha medida
disciplinaria de carácter menor. Aínda que nalgunha ocasión
tense que tomar algunha medida máis profunda.

Os problemas aparecen principalmente nos primeiro cursos de
ESO, e fundamentalmente con alumnos/as pouco motivados
polos estudos. Digamos que non ocorren feitos que alteren
gravemente a convivencia, pero si se producen a miúdo
desaxustes e condutas contrarias á norma que é necesario

corrixir porque interrompen o normal desenvolvemento das
clases, afectan negativamente ao clima de convivencia e
deterioran materiais e recursos do centro.
Danse tres tipoloxías principais de conflito no ámbito escolar:
o As

disrupcións

(alumnado

que

impide

co

seu

comportamento o desenvolvemento normal da clase), a falta
de respecto e a falta de disciplina son as máis frecuentes.
o Os actos vandálicos.
o Os malos tratos ou illamento entre iguais.
2.2.2 COÑECEMENTO

DAS

NOF

E

DE

PROGRAMAS

E

ACTUACIÓNS PARA MELLORAR A CONVIVENCIA: Nos
últimos anos levouse a cabo un intento de dar difusión ás
alternativas non punitivas en caso de conflito, entre o alumnado
e o profesorado. Aínda que queda moito camiño por andar, xa
son moitos os alumnos que piden una mediación.
2.2.3 IMPLICACIÓN E PARTICIPACIÓN NA VIDA DO CENTRO E
NO SEU COIDADO: A implicación na vida do centro do
alumnado

é

positiva.

En

xeral

son

participativos

e

colaboradores. O alumnado do Centro mantén unha dinámica
de traballo colaborativa e solidaria como podemos comprobar
na súa implicación no Grupo de Mediación e Convivencia (máis
de 50 alumnas e alumnos son mediadores voluntarios), no seu
traballo como voluntarios na Biblioteca (dentro do programa de
Bibliotecas Solidarias) ou na súa participación maioritaria en
distintos

proxectos

baseados

na

solidariedade

e

na

colaboración con ONGs.
En canto ó profesorado existe un grupo de traballo de
convivencia e mediación, formado por cinco pofesores e
profesoras no que tamén participa a dirección do centro, aínda
qu consideramos que é necesario proporcionarlle máis
información sobre o estado xeral da convivencia no centro para
incrementar a súa implicación.
Respecto das familias cabe destacar como escasa a súa
participación e mesmo información en diversos aspectos da

vida do centro, excepto en momentos puntuais nos que acoden
ao instituto para informarse sobre a evolución académica dos
seus fillos e fillas.
En relación ao estado do centro e das instalacións, o coidado
podería mellorar evitando algúns danos intencionados como
pintadas en mobiliario e paredes, algúns desperfectos nos
materiais e o lixo no chan.
2.2.4 NIVEL DE INTEGRACIÓN E EMPATÍA COS DEMAIS:
Segundo se desprende dos sociogramas realizados nas
titorías, a maioría do alumnado afirma ter boas e numerosas
amizades no centro, especialmente a partir do seu segundo
ano, aínda que un 25% pensa que a súa relación cos demais
non é boa.

2.3 CONDUTAS

CONTRARIAS

Á

CONVIVENCIA

MÁIS

FRECUENTES:


Danos materiais, pintadas en paredes e mesas e lixo no chan.



Disrupcións na aula: falta de respecto ou cuestionamento da autoridade
do profesor/a.



Insultos e alcumes de tipo racista, sexista, homófobo ou sobre
características físicas.



Pequenas pelexas en espazos comúns (baños, patio, corredores,
transporte escolar...)

Prodúcense sobre todo na entrada e saída do centro, nas propias clases, nos
intercambios e no recreo cando non hai profesorado diante. As redes sociais
tamén son ámbitos nos que se rexistran con certa frecuencia condutas negativas.
2.4 ACTUACIÓNS DESENVOLVIDAS POLO CENTRO
As

principais

actuacións

relacionadas

coa

desenvolveron no centro foron:


Diversos grupos de traballo e campañas:

convivencia

que

se

a. Grupo de traballo: Formación do equipo de ConvivenciaMediación (curso 2004-05)
b. Grupo de traballo:” Estratexias de intervención para o alumnado
con TDAH”(curso 2012-13)
c. Grupo de traballo: “ (curso 2007-08)
d. Campaña (curso 2007-08)


Contratos-programa: liña de “Prevención do abandono temperán e do
absentismo escolar”:
a. Curso 2012-13: creación dun agrupamento extraordinario en 2º ESO
b. Curso 2013-14: elaboración e posta en práctica dun plan de atención
ao alumnado con materias pendentes que continúa vixente.



Contratos-programa: liña de “Mellora da convivencia nos centros”:
c. Curso 2014-15: continuación co programa alumnado-titor
d. Curso 2015-16: formación dun grupo de mediación
e. Curso 2016-17: mellora da convivencia e promoción da igualdade nos
centros
f. Curso 2017-18: mellora da convivencia e promoción da igualdade nos
centros



Plan director: desde hai cinco cursos, a través del impártense charlas
sobre:
a. Riscos de internet (2º e 3º ESO)
b. Drogas e alcohol (2º, 3º e 4º ESO)
c. Acoso escolar (1º e 2º ESO)
d. Violencia de xénero (3º e 4º ESO e bacharelato, por vez 1ª no curso
pasado)



Dentro do PAT:
a. Elaboración de diversos materiais como parte do programa de acollida
ao novo alumnado e familias
b. Obradoiro de técnicas de estudo (1º ESO)
c. Obradoiros temas transversais (4º ESO)

d. Programa de orientación académica e laboral que inclúe:


Charlas informativas no centro sobre diversos ciclos medios
impartidos nos concellos limítrofes (4º ESO)





Charlas sobre o sistema universitario de Galicia (2º Bach.)



Visitas aos campus universitarios da USC (2º Bach.)

Acollida do novo alumnado e das súas familias:
a. Xornada de portas abertas para alumnado de 6º de Primaria
b. Presentación de alumnado cos titores e titoras o 1º día do curso
c. Reunión do equipo directivo e os titores e titoras coas familias a
principios de curso no centro para efectuar unha presentación xeral.



Grupo de traballo para renovar o PEC no curso 2011-12.



Participación en diversos programas e proxectos con dinámicas de
traballo colaborativas e solidarias



Rede de centros solidarios unha iniciativa da Dirección Xeral de
Xuventude, Participación e Voluntariado que pretende descubrir o
voluntariado ao alumnado de educación secundaria, bacharelato,
formación

profesional e

de adultos de Galicia

e animalos a

comprometerse.


Plan Proxecta: Por 365 días de respecto e igualdade prevención da
violencia de xénero no ámbito educativo O obxectivo principal deste
programa é proporcionar ao alumnado formación e ferramentas que lles
permitan coñecer e recoñecer a violencia contra as mulleres, e actuar na
súa prevención, fomentando a autoestima, a autonomía, o coñecemento
da construción social das súas identidades sociais e a asignación de roles,
o que permitirá traballar na eliminación de estereotipos sexistas.



Plan Proxecta: Quérote + programa que tenta fomentar o espírito crítico
para favorecer a toma de decisións persoais de forma libre nos aspectos
vinculados coa convivencia entre os sexos e reflexionar sobre o uso das
tecnoloxías nesta convivencia.



Plan Proxecta: O mundo que queremos que pretende achegar o noso
alumnado á realidade dos países empobrecidos a través dunha proposta
educativa baseada na participación e na creatividade utilizando o
potencial das ferramentas comunicativas (no noso caso, o teatro da
oprimida) para sensibilizar e denunciar a situación de moitas mulleres no
mundo. (Participa todo o alumnado da ESO)



Pedaladas pola paz: proxecto de solidariedade cos refuxiados.



Pasaporte solidario

Non é posible avaliar o impacto que as medidas implantadas (mediación escolar,
o alumnado de integración, a formación do profesorado, etc.) produciron na
convivencia do noso centro, pois variou a distribución dos grupos, o profesorado,
o alumnado e as súas familias, mais é sinxelo apuntar, atendendo a unha
primeira revisión dos partes de conduta, dos expedientes disciplinarios e á
observación participante, que a conflitividade descendeu nestes últimos anos.

Porén, os proxectos mencionados levaron á implantación dunha serie de
medidas que agora é preciso manter, revisar ou adaptar a unha situación xa
diferente en canto a conflitividade, recursos humanos cos que se conta ou a
implicación dos axentes que interviron. Faise necesario definir unha serie de
obxectivos realistas e precisos que permitan a mellora continua na construción
da convivencia escolar.

3. OBXECTIVOS:
3.1 OBXECTIVOS XERAIS:
O plan de convivencia deberá contribuír á consecución dos seguintes obxectivos
xerais:
a) Facilitarlles aos órganos de goberno e ao profesorado instrumentos e
recursos en relación coa prevención da violencia e a mellora da
convivencia no centro.
b) Concienciar e sensibilizar a comunidade educativa sobre a importancia
dunha adecuada convivencia escolar e sobre os procedementos para

mellorala e acadar un ambiente educativo que permita o óptimo
aproveitamento dos recursos que a sociedade pon á disposición do
alumnado.
c) Fomentar nos centros educativos os valores, as actitudes e as prácticas
que permitan mellorar o grao de aceptación e cumprimento das normas e
avanzar no respecto á diversidade e no fomento da igualdade entre
homes e mulleres.
d) Facilitar a prevención, a detección, o tratamento, o seguimento, a
xestión e a resolución 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 comportamentos xenófobos e racistas.
f) Facilitar a conciliación ou a mediación 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) Fomentar e facilitar a participación, a comunicación e a cooperación
das familias no mantemento da convivencia nos centros docentes.
i) Establecer, incrementar e consolidar as relacións con entidades e
institucións do contorno que contribúan á construción de comunidades
educadoras e a unha convivencia de calidade que potencie os dereitos e
as liberdades fundamentais.
3.2 OBXECTIVOS ESPECÍFICOS:
Para os próximos cursos académicos establecemos os seguintes
obxectivos específicos:
1. Implicar a toda a comunidade educativa na resolución de conflitos
de forma construtiva.

1.1 Ofrecer maior protagonismo ao alumnado na resolución dos
seus

conflitos,

formando

novo

alumnado

mediador

e

coordinando estes servizos.
1.2 Mellorar a formación do profesorado para a xestión das
emocións na aula e na resolución pacífica de conflitos.
2. Promover o uso da Aula de Convivencia como lugar de encontro
3. Revisar e redactar, no marco do plano de acción titorial e en
colaboración co Departamento de Orientación

actividades

destinadas ao desenvolvemento persoal dos alumnos, cos
programas de habilidades sociais e emocionais.
3.1 Fomentar a axuda mutua, a solidariedade, o compañeirismo, a
colaboración, o respecto cara os demais como parte
fundamental para a mellora da convivencia.
3.2 Aprender a observar ao noso arredor para detectar e actuar en
casos de exclusión de alumnado
3.3 Potenciar a autoestima, a expresión de sentimentos como
forma de crecemento persoal e mellora das relacións
interpersoais.
3.4 Traballar estratexias para mellorar as habilidades sociais,
buscando o benestar persoal e de todas as persoas que nos
rodean.


Fomentar unha educación en valores para mellorar a
convivencia.



Formar persoas solidarias, comprometidas co seu
entorno.



Previr actitudes violentas no ámbito escolar.



Promover a igualdade de xénero, con vistas a erradicar
actitudes machistas.

4. Facilitar a integración de alumnado novo no centro.
5. Integrarnos en redes de centros educativos que traballen a
temática da convivencia escolar.
4. ACTUACIÓNS A DESENVOLVER

Para acadar os obxectivos específicos mencionados levaranse a cabo as
seguintes actuacións concretas:
Obxectivo 1. Implicar a toda a comunidade educativa na resolución de
conflitos de forma construtiva.
1.1 Ofrecer maior protagonismo ao alumnado na resolución dos
seus conflitos


Revisar o protocolo actual facendo fincapé na relación entre a
mediación e as normas de organización e funcionamento.



Seleccionar e formar ós novos/a mediadores.



Crear materiais para a concienciación da comunidade educativa,
tamén usando ás TIC.



Dinamizar o blogue de mediación dentro da páxina web do centro.



Estender a mediación escolar ás familias e ó profesorado.



Establecer unha hora de coordinación quincenal cos mediadores
e mediadoras.



Planificar e participar tanto en actividades relacionadas coa
mediación (encontros, viaxes, excursións...), como naquelas
relacionadas coa convivencia do centro, por exemplo, celebración
do Día da Paz, Día da muller, Día dos dereitos humanos, Día dos
dereitos da infancia, etc.



Formar ao alumnado de 1º de ESO e 2º ESO como alumnado



mediador.

1.2 Mellorar a formación do profesorado para a xestión das
emocións na aula e na resolución pacífica de conflitos.
Aínda que a formación do profesorado no tocante á convivencia
escolar é un obxectivo que se traballa transversalmente, apostarase
pola seguinte actividade:


Propoñer

grupos

de

traballo,

formación

en

centro,

etc,

relacionados coa temática da convivencia escolar, ou que
permitan ensaiar metodoloxías cooperativas, grupos interactivos
mixtos e comunidades de aprendizaxe, aprendizaxe-servizo,
mediación, xestión emocional da aula, ou calquera outra iniciativa
que poda facer mellorar ó centro.

Obxectivo 2. Promover o uso da Aula de Convivencia


Dinamizar o uso da Aula de Convivencia nos recreos e dotala dun carácter
de espazo propio do alumnado para traballar, socializar e tratar aspectos
da Convivencia.

Obxectivo 3. Revisar e redactar, no marco do plano de acción titorial
actividades relacionadas coa competencia social.


Actualización das actividades destinadas ó desenvolvemento persoal dos
alumnos, tamén daquelas ás que se refire a circular 8/2009: programa
básico de habilidades sociais.
o Búsqueda e incorporación de actividades ó plan de acción titorial da
temática da igualdade entre homes e mulleres, homofobia, racismo e
xenofobia. Valerse das asociacións da zona e outras para o
desenvolvemento destas.

Obxectivo 4. Facilitar a integración de alumnado novo no centro: Deseño,
desenvolvemento e avaliación dunhas xornadas de acollida:


Coñecéndonos á beira do río Mero: excursión de convivencia e xogos
cooperativos coa colaboración do OMIX do Concello, dirixida alumnado
de 1º de ESO, coa participación de alumnado do grupo de Convivencia e
Mediación, concretamente os compoñentes de Integración.



Actividades de transición entre etapas (co alumnado que chega novo):
visita ao IES do alumnado de 6º organizado polos mediadores, charla
coas familias no IES, charla co alumnado no seu colexio.



Actividades de acollida para o alumnado que chega novo ao longo do
curso.



Material para realizar dinámicas de grupo para o acollemento o primeiro
día de clase cos de 1º de ESO e cos de 1º de bacharelato.



Colaboración na elaboración de trípticos informativos para nais e pais, e
nas charlas coas familias no primeiro trimestre.



Colaboración na elaboración da carpeta de titores/as nos inicios de curso.

Obxectivo 5. Integrarnos en redes de centros educativos en torno á
temática da convivencia escolar


Planificar encontros anuais, de contar coa dotación económica necesaria,
con outros centros educativos, na procura de redes en torno á resolución
pacífica de conflitos. O programa pretenderá ofrecer formación ó
profesorado e ó alumnado asistente, así como procurar o intercambio de
experiencias entre iguais que se organizarán en diferentes obradoiros.

Obxectivo 6. Colaborar con outras entidades fóra do ámbito educativo


Corrección de condutas contrarias á convivencia mediante a colaboración
con

Servicios Sociais do Concello, ONGs… realizando actividades

solidarias

5. NORMAS, DEREITOS E DEBERES:
Estas normas aparecen detalladas no Proxecto Educativo de Centro (PEC)
na sección das Normas de Organización e Funcionamento (NOF), que foron
elaboradas coa participación dos diferentes sectores que conforman a
comunidade escolar e que terá carácter revisable Pódense consultar na seguinte
ligazón.
6. ACTUACIÓNS E PROGRAMAS XERAIS PARA A PREVENCIÓN E
XESTIÓN DOS CONFLITOS

6.1 MEDIACIÓN ESCOLAR
A mediación é unha estratexia de resolución pacífica, na que se ofrece a
persoas cun conflito sentarse xuntas cunha terceira parte neutral, algún
membro do Equipo de Mediación, falar do seu problema e intentar chegar
a un acordo dunha forma positiva e colaborativa.


como unha medida previa naqueles conflitos para os que as normas de
convivencia no centro educativo prevexan algún tipo de sanción, xa que
as diferentes accións que a mediación pon en marcha poden favorecer a
aprendizaxe das habilidades sociais necesarias para mellorar a
convivencia.



como unha medida para a resolución daqueles conflitos nos que non se
produce unha transgresión a ningunha norma de convivencia do centro,
pero nos que a mediación ofrece a posibilidade de abordalos de forma
pacífica e dialogada.



como unha medida posterior, reparadora, en casos de disfuncións á
convivencia, abordados segundo o previsto na normativa, pero nos que
ademais das medidas que o centro educativo adopte, a mediación se
presenta como unha oportunidade de reconstrución, reconciliación e
resolución.
Non todos os conflitos son susceptibles de tratarse a través da mediación.
O centro potenciará a formación en mediación dos membros da
comunidade educativa: profesorado, persoa responsable da orientación no
centro, alumnado, membros da comisión de convivencia, delegados e
delegadas de nais e pais e titores e titoras.
A utilización da mediación é un recurso que non exime de dar cumprimento
ao procedemento legal para as condutas graves, senón que o
complementa, facilita e dá coherencia educativa.
FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MEDIACIÓN NO CENTRO
Conflitos que se median
Teranse en conta as NOF como base para determinar en que situacións
non se intervirá e en cales se ofertará mediación, como vía de reparación
voluntaria dos danos ocasionados, de reconciliación entre as persoas, de
aprendizaxe de novos comportamentos e de acción preventiva. Se unha
vez empezada unha mediación se detecta que o conflito é grave, os
mediadores poden suspendela e comunicar os seus motivos aos
coordinadores da rede de mediación.
Non é aconsellable mediar cando:


alguén asiste coaccionado.



a situación tratada constitúe delito.



alguén necesita asistencia terapéutica.



non se colabora.



as persoas aínda están moi afectadas para falar.



problema principal non é mediable.



conflito merece unha atención máis xeneralizada.

Procuraremos non mediar en conflitos nos que participan persoas moi
próximas (compañeiros/as da clase, alumnado da propia titoría…),
deixando que se fagan cargo outros mediadores/as da rede.
a) Coordinadores do Equipo de mediación
Son persoas mediadoras (profesorado, alumnado, persoal non docente).
Teñen as seguintes funcións:


facer de referente visible da rede de mediadores do centro.



centralizar as solicitudes de

mediación que lle chegan

verbalmente ou por escrito, adxudicar día, hora e mediadores
para o encontro.


apoiar aos mediadores en todo momento.



recompilar as memorias de mediación.



convocar reunións da rede de mediadores (polo menos unha
trimestral), na que ademais de intercambiar experiencias, se
revisarán as mediacións feitas, facer prácticas sobre a base de
novas dramatizacións, reflexionar a partir de artigos e lecturas
pertinentes, decoración dos diferentes espazos do centro, facer
visitas a centros nos que tamén teñen un programa de
mediación ou intercambios con outros mediadores…



distribuír artigos, revistas... en colaboración coa biblioteca.



actualización da páxina web do centro no referente a mediación.



renovación da información no taboleiro de mediación.

b) Parellas de co-mediadores

Son dous os mediadores/as que farán a mediación. Partirase da
dispoñibilidade de cada persoa segundo os días da semana.
As parellas (alumno/alumno, alumno/adulto, adulto/adulto) poden ser fixas
ou non. Nun primeiro momento, é importante que todos os mediadores do
centro teñan a ocasión de practicar.
Traballar dúas persoas mediadoras á vez permite combinar as respectivas
habilidades, aprender unha da outra e revisar conxuntamente as sesións.
Tamén favorece o control da tensión inicial, serve de modelo de
comunicación e cooperación aos participantes do encontro e dificulta as
acusacións de partidismo.
Repartiranse as tarefas de forma clara, podendo organizarse de diferentes
maneiras:
a) Un leva a sesión e o outro toma notas e, ocasionalmente, intervén.
b) Cada

mediador/a

encárgase

dunha

fase

da

mediación,

alternándose.
c) Un diríxese máis a unha persoa e o outro á outra.
c) Renovación da rede de mediadores
Segundo vai variando o equipo inicial de mediación establécense canles de
renovación e formación de novos mediadores/as.
Impártense talleres de mediación periodicamente (ao comezo de cada
novo curso ao alumnado que se incorpora de novo ao centro e queira
formarse de forma voluntaria, sobre todo de 1º de ESO e 1º de
Bacharelato), ao profesorado de nova incorporación así como ás familias
do alumnado citado.
Esta formación correrá a cargo dos mediadores xa existentes no centro
(profesorado, alumnado, familia, persoal non docente).

Valoración dos resultados da acción da mediación no centro
Avalíase o programa
decisións nun futuro.

ao remate de cada curso para

tomar mellores

Recóllense datos sobre a cantidade de conflitos mediados, a súa tipoloxía
e os pactos alcanzados.
Convócanse sesións de supervisión do funcionamento da rede de
mediadores reaxustando todo o que sexa necesario, ademais de deixar
constancia da valoración persoal dos/as mediadores/as.
Tamén se entregará un cuestionario sinxelo a diferentes persoas da
comunidade educativa escollidas ao azar, procurando que estean
representados os diferentes sectores.
Dende a coordinación da rede de mediadores recolleranse os datos
necesarios para a elaboración dunha memoria final

deste período de

experimentación da mediación.
Redactarase un breve informe dirixido á dirección do centro que resuma o
traballo realizado e expoña as perspectivas de futuro.
Tamén se pode prever o recoñecemento que o centro pode ofrecer ás
persoas que actuaron como mediadores/as.
6.2 PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DO ACOSO ESCOLAR (nas NOF
, capítulo V apartado 4)

6.3 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN EMOCIONAL E HABILIDADES
SOCIAIS
O concepto de habilidade social ten como común denominador a
conduta interactiva. Referímonos a devandito concepto como a capacidade
que toda persoa posúe no momento de percibir, entender, descifrar e
responder a estímulos sociais en xeral e moi especialmente a aqueles que
proveñen da interacción cos demais, entendendo que a conduta
socialmente habilidosa debe situarse nun contexto social e cultural
concreto.
Baixo este prisma e sempre coa finalidade de ser dirixidos a promover as
capacidades cognitivas do alumnado, potenciando á vez os recursos
persoais e comunitarios, nestas intervencións educativas ofrécense unha

serie de programas de habilidades e de estratexias persoais que pretenden
facilitar a interrelación persoal, á vez que solucionar, mediante esta
interrelación, os diferentes problemas que se suscitan na vida escolar.
Así xurdiron diferentes modelos de competencia social, entendidos
como modelos proactivos, porque facilitan aos suxeitos uns elementos
condutuais que posteriormente poderán utilizarse como elementos de
prevención diante de posibles situacións de risco social.
As habilidades e competencias sociais son un conxunto de hábitos ou
estilos (que inclúen comportamentos, pensamentos e emocións) entre os
que están:


Asertividade



Empatía



Saber escoitar



Definir un problema



Avaliación de solucións



Negociación



Capacidade de desculpa…

As competencias socioemocionais permiten:


Mellorar o clima de convivencia da aula.



Favorecer o rendemento académico.



Mellorar as relacións interpersoais.

XUSTIFICACIÓN
Este programa xorde para atender a necesidade que presentan algúns dos
alumnos/as do noso centro e, ademais, como recurso e instrumento
fundamental e complementario de intervención no propio centro educativo,
que posibilite unha mellora das condicións de convivencia entre o alumnado

e unha oportunidade na oferta de alternativas para o alumnado máis
específico e con condutas disruptivas.

OBXECTIVOS XERAIS


Garantir o dereito á aprendizaxe, nun clima de convivencia, ao resto
dos compañeiros e compañeiras de clase.



Promover o desenvolvemento nas diferentes dimensións da persoa.



Mellorar o autoconcepto do alumnado.



Adquirir unha capacidade de reflexión sobre a conduta.



Axudar o profesorado na mellora do clima de convivencia na aula e no
centro.



Cooperar coas familias.

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS


Mellorar o autoconcepto do alumnado.



Desenvolver competencias sociais.



Reforzar aspectos curriculares.



Desenvolver actitudes positivas e de responsabilidade persoal.



Dialogar e traballar en situacións de interacción entre iguais, utilizando
as normas sociais básicas.



Orientar sobre estudos posteriores.



Tolerar, respectar e valorar as diferenzas individuais.



Ofrecerlle ao alumnado as formas adecuadas para resolver conflitos.



Que o alumnado teña a suficiente capacidade para tomar decisións
importantes (reflexionadas e críticas).

CONTIDOS


Os sentimentos, as habilidades sociais, os dereitos e deberes, as
regras ou normas, o autocoñecemento, o recoñecemento das

emocións nun mesmo e nos demais, o manexo das emocións
(autocontrol), os tipos de pensamento, os tipos de comportamento
(asertivo, agresivo e pasivo), dar queixas de forma axeitada, saber
dicir non, os conflitos, a toma de decisións…


A elección de delegado, a elaboración de normas de aula e centro, o
recoñecemento de diferentes pensamentos e emocións e aprender a
usalas de xeito positivo, a resolución de dilemas morais de xeito
cooperativo, o coñecemento e emprego na vida diaria de habilidades
sociais básicas, o desenvolvemento da capacidade de autocontrol do
propio comportamento, a realización dun sociograma, a práctica dun
roll-playing e dramatizacións, o adestramento cognitivo, moral e
emocional, o coñecemento dos propios sentimentos e dos sentimentos
dos demais, a definición e diagnóstico de problemas, a busca de
explicacións e toma de decisións...



O diálogo e comunicación (respecto da quenda de palabra e escoita
aos demais, creación dun ambiente de participación, diálogo e
respecto mutuo, crítica positiva), a colaboración e cooperación cos
demais

(axuda

mutua,

traballo

en

equipo,

importancia

da

solidariedade), a responsabilidade (desenvolvemento autónomo e
adecuado en diferentes situacións), o respecto e cumprimento das
normas propostas e aceptadas pola maioría (dereitos e deberes), o
respecto e aceptación das diferenzas individuais, a apertura á
participación cooperativa nas actividades propostas en beneficio
propio e do grupo, actitude crítica e responsable coas actuacións
propias e dos demais na prevención e resolución de conflitos e na
mellora da convivencia…


Apoio educativo; apoio e reforzo en competencias básicas.

METODOLOXÍA. ESTRATEXIAS DE INTERVENCIÓN


Todas a actividades se tratan con diferentes técnicas e metodoloxía;
as máis utilizadas serán:



Aprendizaxe cooperativa



Dinámicas grupais



Técnicas de modificación de conduta



Instrución e aleccionamento



Técnicas de avaliación inicial e final



Estratexias compañeiro/a – titor/a



Dinámicas atractivas en función da súa idade. Evolución progresiva
cara á adultez



Adaptar as habilidades a cada grupo e características do alumnado.

ACTIVIDADES ENFOCADAS A ADESTRAR


Habilidade de escoitar



Habilidade de negociar



Habilidade de desculparse



Habilidade de resistir presións



Outras habilidades:


que poida amosar acordo ou desacordo nun tema ante o
profesorado



reforzar ao alumnado que participa



aproveitar calquera conduta boa para reflectila



utilizar o eloxio de ideas e opinións, comportamentos, éxitos
académicos, aptitudes, amigos, personalidade…



adecuar a proxección do profesor ou profesora ao contexto



actitude de flexibilidade/firmeza



emprego de reforzos positivos



traballo en equipo entre profesorado



contacto continuo entre profesionais implicados, especialmente co
departamento de orientación.



favorecer un ambiente positivo….

TEMPORALIZACIÓN
As sesións realizásense en horario lectivo ao longo do curso,
preferiblemente durante as titorías para a ESO. O número de sesións será
o que titores/as consideren conveniente, sempre tendo en conta o avance
ou non do alumnado, as súas necesidades e a opinión do equipo docente
que lle imparte clase.
AVALIACIÓN
A avaliación levarase a cabo ao longo de todo o proceso para coñecer
como se está desenvolvendo e introducir as modificacións oportunas para
a mellora do programa. Nela participarán alumnado, profesorado e
Departamento de Orientación. Por unha banda, O Departamento de
Orientación e o profesorado, nas súas clases, avaliarán os seguintes
indicadores de comportamento:


O modo de iniciar e manter conversacións e de escoitar aos demais.



O xeito de expresar e responder a manifestacións.



A mellora da convivencia na aula e/ou no recinto escolar.



A adquisición de habilidades



Diminución de condutas disruptivas



A diminución de chamadas de atención por parte do alumnado



A forma de dirixirse aos demais e de establecer relacións interpersoais



Valorar os resultados obtidos, os cambios producidos na competencia
social do alumnado e a súa repercusión na mellora da convivencia no
centro, logo da aplicación do programa.

Finalmente, de xeito opcional, o alumnado poderá realizar un diario persoal
que recolla o contido tratado en cada sesión e a avaliación desta.

6.4 PROGRAMA DE ACOLLIDA

O deseño dun programa de acollida axeitado aos distintos membros da
comunidade educativa é un punto de partida fundamental para un bo comezo e
unha posterior evolución positiva da convivencia no centro.
A continuación detállanse os protocolos de acollida elaborados para os
distintos membros da comunidade educativa:
6.4.1 Acollida do alumnado
OBXECTIVOS


Potenciar as habilidades de relación interpersoal, posto que o
contexto escolar constitúe un dos contornos máis relevantes para
o desenvolvemento social do alumnado.



Promover a competencia social do alumnado e mellorar as súas
relacións interpersoais porque delas deriva un efecto positivo no
rendemento académico.

ACOLLIDA AO FUTURO ALUMNADO DE 1º ESO (1ª toma de contacto co noso centro)
ACTUACIÓNS





QUEN

ACTIVIDADES

Reunións iniciais 
co profesorado
Informes

Solicitudes
de
matrícula


Departamentos de 
Orientación
Profesorado
titor
dos colexios
Equipos directivos

Xornada
de
portas abertas

no noso centro
para o alumnado
de 6º e o seu
profesorado

Equipo
directivo, 
Departamento de
orientación e ex 
alumnado
dos
diferentes centros.

CANDO

Recollida
de
información
sobre 3º trimestre
antecedentes
escolares,
persoais,
familiares e sociais máis significativos,
(sobre todo en casos necesidades
educativas específicas)
3º trimestre
Acollemento, información máis relevante e
aclaración de dúbidas
Visita guiada polo centro

ACOLLIDA XERAL DE TODO ALUMNADO
ACTUACIÓNS


QUEN

Reunións
de 
presentación

Titores/as

ACTIVIDADES

CANDO


Presentacións que inclúan:
-fotocopias horario do grupo e profesorado

1º día de curso
setembro

-fotocopias trípticos das normas de convivencia
e dos dereitos e deberes de alumnado e
familias; comentar o máis destacable
-información sobre as faltas de asistencia e a
súa xustificación

-materiais necesarios: informar do que se teña
coñecemento ou indicar que deben esperar
instrucións do profesorado de cada materia
ALUMNADO DE INCORPORACIÓN TARDÍA AO SISTEMA EDUCATIVO GALEGO
ACTUACIÓNS


QUEN

Entrevista inicial 
co
Equipo
directivo







Equipo directivo




ACTIVIDADES

Departamento
Orientación,
Xefatura
estudos
profesorado
afectado
Alumnado
axudante

Entrevistas para
diagnóstico
e
elaboración de
Informe e Plan
de Actuación
Visita
ás 
instalacións do
centro
Presentación do
titor/a
e
profesorado
Información ao 
grupo
e
alumnado
“axudante” ( se
fora o caso) da
súa chegada

de 
de
e

Alumnado
mediador

Recollida
de
información
sobre Solicitude
antecedentes escolares, características escolarización
persoais, familiares e sociais, necesidades
educativas
especiais,
experiencias,
expectativas académicas etc.

Estudo de documentación académica,
diagnóstico inicial e proposta de Plan de Momento
Actuación
chegada

Información sobre o centro: características Período inicial
xerais, estudos que vai cursar, medidas de estancia no
educativas que se van tomar no seu caso, centro, variable
servizos dos que dispón o centro,
instalacións...



Reunións co alumno/a e familia



Incorporación á aula

Presentación ao
grupo



Incorporación ás
medidas
planificadas
ALUMNADO DE INCORPORACIÓN AO CENTRO PASADO O INICIO DO CURSO










QUEN

Entrevistas

Reunións
iniciais
coa
familia
e
alumno/a
Cuestionarios
Informes
Reunións co
titor/a
e
equipo
docente

Información
ao grupo e
alumnado

“axudante”
(se fose o
caso) da súa
chegada

Equipo directivo

ACTIVIDADES

CANDO



Recollida
de
información
sobre
antecedentes
escolares,
persoais,
familiares
e
sociais,
necesidades
educativas
especiais,
experiencias,
expectativas académicas etc.

Momento
de
chegada
e
incorporación
ás clases



Darlle información sobre o centro:
características xerais, os estudos que vai a
seguir, medidas educativas que se van
tomar no seu caso, servizos dos que
dispón o centro, instalacións...




Información ao equipo docente
Incorporación á aula

Xefatura de estudos
Alumnado axudante

da





ACTUACIÓNS

CANDO



Presentación
ao grupo



Incorporación
ás medidas
planificadas



Departamento
de
Orientación, titor/a e
equipo docente

2. Acollida ás familias e titores/as legais
OBXECTIVOS


Informar ás familias e titores/as legais sobre as normas de
organización, funcionamento e convivencia de centro, incluídas as
modificacións que poidan xurdir dun curso a outro.



Fomentar a súa participación na vida do centro e a súa implicación
tanto na mellora xeral da convivencia como no proceso educativo
dos seus fillos e fillas.

ACOLLIDA ÁS FAMILIAS E TITORES/AS LEGAIS
ACTUACIÓN QUEN

ACTIVIDADES

CANDO

Charla informativa:
Xornada de
portas
abertas para
as familias de
alumnado de
6º
de
primaria

- Información sobre a ESO
Equipo
directivo,
Departamento
de
orientación e membros
da ANPA.

- Información sobre o noso centro
- Como e cando se fai a matrícula
- Información sobre axudas para libros,
transporte e comedor escolar.
Visita guiada polo centro

3º trimestre

Charla informativa ás familias.
Dirección e orientación:
- Descrición xeral da oferta educativa do
centro e das súas instalacións e servizos.
- Información xeral sobre as normas de
organización,
funcionamento
e
Setembro-outubro
convivencia, incidindo nas novidades e nos
aspectos máis conflitivos (dar folletos de
Normas de convivencia e mais Dereitos e
deberes de alumnado e familias).
Equipo
directivo,
Recepción
- Validacións, actividades de reforzo e becas
de
familias de Departamento
e actividades extraescolares.
todo
o Orientación e titores/as
- Canles de participación para as familias.
alumnado en
- Presentación
do
Departamento
de
Orientación
xeral
Titorías:
- Horario e profesorado do grupo
- Horario de titorías
- Aclaracións de dúbidas sobre materias,
itinerarios ou oferta educativa
- Aspectos básicos das normas para a
realización de exames
- Procedemento para a xustificación de faltas
e as saídas do centro en horario lectivo
- Información sobre folgas
- Funcionamento xeral das actividades
extraescolares
(autorizacións,
pagamento…)

3. Acollida ao profesorado
OBXECTIVOS


Facilitarlle ao novo profesorado o coñecemento dos aspectos
básicos do funcionamento do centro dun xeito máis cómodo e áxil.



Favorecer a súa integración na vida do centro e fomentar a súa
implicación nela.

ACOLLIDA PROFESORADO QUE CHEGA A PRINCIPIO DE CURSO
ACTUACIÓN

QUEN

ACTIVIDADES

CANDO

Benvida e información
xeral sobre o centro

Equipo directivo,
Conserxes
e
Administrativa

Presentacións, orla do profesorado,
documentación, visita guiada polas
instalacións do centro.

Momento de chegada

Equipo directivo/
Dinamizador/a da
convivencia

Folletos de normas de convivencia e
dereitos e deberes; táboa de funcións
da titoría se procede e carpeta xeral
de documentación do centro en
formato electrónico

Introdución
xeral dos
principais
documentos
organizativos do centro e
dos diferentes programas
e proxectos que se
desenvolven.

Inicio de curso

Incorporación
ao
departamento didáctico

Xefe/a
de
departamento

Materias que imparte, grupos,
programación didáctica, recursos
materiais
do
departamento,
reunións…
Inicio de curso

ACOLLIDA PROFESORADO SUBSTITUTO
Protocolo similar ao anterior excepto a temporalización, que se adaptará ao momento de chegada. No caso de
que sexa o Xefe/a de departamento a persoa substituída será outro membro do departamento o que realice a
tarefa de acollida.

7. DIFUSIÓN,

SEGUIMENTO

E

AVALIACIÓN

DO

PLAN

DE

CONVIVENCIA
7.1 DIFUSIÓN
O equipo directivo e a Comisión de convivencia garantirán a difusión do
Plan de convivencia, particularmente a través dos seguintes mecanismos e
vías:


reunións informativas: Consello escolar, claustro, inicio de curso coas
familias, titorías, Xunta de Delegados/as, ANPA e representantes das
institucións ou organismos públicos ou privados dedicados á cultura
no contorno do centro.



espazo específico na web do centro dedicado á convivencia



os trípticos mencionados no apartado anterior e diversas campañas.

Os momentos fundamentais para facer esta difusión serán:
-

ao inicio do curso: informarase da concreción anual do plan de
convivencia para o curso

-

ao longo do curso: en calquera momento no que se se dispoña
de nova información, avances ou acordos relevantes para a
toma de decisións, a proposta de actividades e/ou para reforzar
a implicación das persoas no proceso e impulsar novas
incorporacións

-

ao final do curso:

presentarase un resumo do elaborado,

ademais das propostas de mellora e os compromisos para o
seguinte curso.

7.2 SEGUIMENTO E AVALIACIÓN
Despois de establecermos os obxectivos e deseñar e aplicar as
accións pertinentes para a súa consecución, é necesario realizarmos un
seguimento e avaliación do Plan para valorar o traballo feito, a súa
accesibilidade e a súa eficacia, ademais de propoñer novas accións, se
fose o caso. Coñecer de cerca a posta en práctica do plan de convivencia
permitiranos detectar os desaxustes ou dificultades e, así, poder
corrixilos.
Responsables
A Comisión de convivencia efectuará un seguimento periódico e
sistemático deste e, xa que na súa composición están representados
todos os sectores da comunidade educativa, serán os seus membros os
encargados de recoller a información de cada un dos seus estamentos
para a súa análise, valoración e propostas de realizar os axustes
necesarios de xeito inmediato.
Despois, a persoa responsable da dinamización de convivencia
elaborará, en coordinación coa Xefatura de estudos, informes trimestrais
sobre as actuacións desenvolvidas, ademais das correccións e medidas
disciplinarias para presentar ante o Consello escolar.
Así mesmo, redactará, en coordinación co resto de membros da
Comisión de convivencia, unha memoria anual na que se analice a
situación da convivencia e conflitividade no centro e se recollan as
iniciativas desenvolvidas, así como as propostas de mellora que se
estimen oportunas; esta memoria será trasladada ao Consello escolar e
á Inspección educativa.

Ao comezo de cada curso escolar, revisarase o Plan para analizar
a evolución do estado da convivencia no centro e incorporar as propostas
de mellora recollidas na memoria do curso anterior.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN E DOCUMENTOS
Para avaliar o Plan de convivencia tómanse como referente as actuacións
desenvolvidas. Cada unha delas contará con diferentes responsables e uns
prazos concretos. Teranse en conta distintas fontes de información:
documentos, rexistros, informes, medios materiais, recursos humanos e os
instrumentos necesarios que faciliten a súa sistematización. Rematados os
prazos, analízase o grao de consecución.
Para sistematizar e axilizar a avaliación e o seguimento do Plan,
deseguido figuran os documentos modelo que se poden empregar.

Criterios de avaliación anual do Plan de convivencia
Criterios
1. Evolución do número, tipo e
gravidade dos conflitos respecto do
curso anterior

2. Alcance do Plan de convivencia

3.Cumprimento dos obxectivos
propostos no Plan de convivencia

4. Renovación
convivencia

do

Plan

de

5.
Desenvolvemento
das
actividades incluídas no Plan de
convivencia
6. Implicación no plan dos
diferentes sectores da comunidade
educativa

Cuestións que se deben ter en conta
1. Existen informes anuais nos que se recollan clasificados os
conflitos detectados?
2. Como se considera a evolución do número, tipo e gravidade dos
conflitos respecto do curso anterior?
3. Os obxectivos do plan de convivencia determínanse a partir de
informes anuais e outras evidencias contrastables?
1. Recolle valores e actitudes (acollida, coeducación, competencia
social, comunicación, educación emocional, educación para a paz,
inclusión, mediación, símbolos identitarios)?
2. Recolle resolución de conflitos (absentismo, conflitos leves,
conflitos graves)?
3. Afecta á organización escolar (estrutura e xestión dos recursos,
participación, normas)?
1. Alcanzáronse os obxectivos propostos no plan de convivencia?
2. O plan de convivencia deu resposta a aspectos que inciden na
convivencia escolar nos tres ámbitos de actuación (aula, centro e
contorno)?
1. Existe un procedemento de renovación anual do plan de
convivencia?
2. O plan avalíase anualmente e fanse propostas de mellora?
1. Faise un seguimento periódico do plan?
2. As actividades desenvolvéronse coa temporización prevista?
3. O desenvolvemento das actividades produciu os efectos
esperados?
1. Cal é o grao de implicación do profesorado na prevención e
resolución de conflitos?
2. Cal é o grao de implicación do persoal de administración e
servizos na prevención e resolución de conflitos?
3. Implicouse o alumnado nas actuacións de mediación?

7. Funcionamento da Comisión de
convivencia do centro

8. Coordinación dos órganos do
centro para a mellora da
convivencia

9.
Actividades formativas á
comunidade
educativa
para
mellora da convivencia
10. Existencia e coñecemento de
protocolos propios de actuación en
situacións de conflito, incluíndo
condutas reprobables acaecidas
fóra das aulas, en función de
características específicas.
11. Existencia, e coñecemento, de
protocolos
de
actuación
encamiñados
á
detección,
prevención
e
tratamento
de
situacións de acoso

12. Existencia dun protocolo de
funcionamento
da
aula
de
convivencia inclusiva

13. Existencia de procedementos
conciliados de resolución dos
conflitos

14. Existencia e coñecemento de
propostas de acción específicas
encamiñadas
a
favorecer
a
inclusión, así como a mellora da
convivencia a través do éxito
académico

4. Cal foi o grao de colaboración das familias nas diferentes
actuacións de corrección levadas a cabo no centro?
1. Cantas veces se reuniu ao longo do curso?
2. Cales foron os principais temas tratados?
3. Realizou o seguimento do plan de convivencia?
4. Colaborou na planificación de medidas preventivas e na
resolución de conflitos no centro?
1. Existe a figura de coordinador da convivencia no centro?
2. Dáse resposta ás súas necesidades formativas?
3. Cal foi a colaboración do/a xefe/a de estudos, dos/as titores/as
e da comisión de coordinación pedagóxica co departamento de
orientación no desenvolvemento das actividades previstas no plan
de convivencia?
4. Cal foi a colaboración do/a xefe/a de estudos, dos/as titores/as
e da comisión de coordinación pedagóxica co departamento de
orientación no desenvolvemento na aplicación do plan de acción
titorial?
5. Cal foi o grao de colaboración e coordinación do departamento
de orientación e o EOE?
1. Realizáronse actividades formativas dirixidas á mellora da
convivencia?
2. Cal foi a resposta e a implicación nas actividades dos diferentes
sectores da comunidade educativa?
1. Existen protocolos claros e definidos de actuación?
2. Recóllense nestes os documentos nos que o profesorado
formalice por escrito os feitos constatados?
3. Existe un procedemento de actualización dos protocolos?
4. Os ditos protocolos son coñecidos e as versións actualizadas
están á disposición de todos os membros da comunidade
educativa afectados por eles?
1. Existen protocolos claros e definidos de actuación?
2. Inclúen estes protocolos o illamento ou baleiro social e o acoso
informático?
3. Recóllense neles os documentos nos que o profesorado formalice
por escrito os feitos constatados?
4. Os ditos protocolos son coñecidos por todos os membros da
comunidade educativa?
5. A dirección do centro nomea a unha persoa responsable da
atención á vítima?
1. Existe un protocolo?
2. Hai profesorado nomeado especificamente para a organización e
atención da aula de convivencia?
3. Está elaborado, e utilízase na aula de convivencia, un programa de
habilidades sociais?
1. Existe máis dun procedemento conciliado de resolución de conflitos
de convivencia?
2. O alumnado e as familias solicitan utilizar procedementos
conciliados?
3. Cando se utilizaron os ditos procedementos, favoreceron a
resolución do conflito?
1. Existen protocolos de actuación ante o absentismo e o abandono
escolar temperán?
2. Existen mecanismos de detección temperá nos casos de
desatención familiar ou situacións externas ao centro que teñan
repercusión sobre a escolarización do alumnado?
3. Entre os obxectivos do plan de convivencia recóllese favorecer os
cambios metodolóxicos que potencien o éxito académico?
4. Demandáronselles propostas de actuación para a mellora do éxito
académico aos departamentos didácticos e á comisión de
coordinación pedagóxica?
5. Os departamentos didácticos e a comisión de coordinación
pedagóxica fixeron propostas neste sentido?

15. Existencia dun programa
específico para o desenvolvemento
da competencia social e cidadá

16. Valoración global da situación da
situación da convivencia escolar no
centro

6. Desenvolvéronse accións específicas encamiñadas a favorecer a
inclusión e a mellora da convivencia a través do éxito académico?
1. Está elaborado o programa de habilidades sociais?
2. Trátase de forma transversal a competencia social e cidadá?
3. Elabóranse programas nos que se traten contidos como aprender
a pensar, educación emocional, educación en valores e habilidades
sociais?
1. Establecéronse mecanismos para medir o grao de satisfacción da
comunidade educativa coa situación da convivencia no centro?
2. Cal é o grao de satisfacción da comunidade educativa en relación
coa convivencia no centro?
3. Cales son as propostas de continuidade e mellora?

Modelo de informe de seguimento e avaliación anual do Plan de convivencia
Criterio
Evolución do número, tipo e gravidade dos conflitos
respecto do curso anterior
Moi negativa: 0 Moi positiva: 10
Alcance do plan de convivencia
Non hai plan: 0 Alcance moi amplo:10
Cumprimento dos obxectivos propostos no plan de
convivencia
Non se cumpriu ningún: 0 Cumpríronse todos:10
Renovación do plan de convivencia
Non se renova: 0 Renóvase anualmente:10
Desenvolvemento das actividades incluídas no plan de
convivencia
Non se desenvolveu ningunha: 0 Desenvolvéronse todas:
10
Implicación no plan dos diferentes sectores da
comunidade educativa
Non hai implicación: 0 Implicación total: 10
Funcionamento da Comisión de convivencia do centro
Moi deficitario: 0 Excelente:10
Coordinación dos órganos do centro para a mellora da
convivencia
Non existiu coordinación: 0 A coordinación foi moi alta: 10
Actividades formativas para membros da comunidade
educativa dirixidas á mellora da convivencia
Non existen: 0 Fixéronse un gran número: 10
Existencia, e coñecemento, de protocolos propios de
actuación en situacións de conflito, incluíndo condutas
reprobables acaecidas fóra das aulas, en función de
características específicas
Non existen: 0 Existen e aplícanse con eficacia:10
Existencia, e coñecemento, de protocolos de actuación
encamiñados á detección, prevención e tratamento de
situacións de acoso?
Non existen: 0 Existen e aplícanse con eficacia:10
Existencia, e coñecemento, de protocolos de actuación
encamiñados á detección, prevención e tratamento de
situacións de acoso?
Non existen: 0 Existen e aplícanse con eficacia:10
Existencia dun protocolo de funcionamento da aula de
convivencia inclusiva.
Non existe: 0 Existe e é moi eficaz: 10
Existencia de procedementos conciliados de resolución
dos conflitos
Non existen: 0 Existen e aplícanse con eficacia: 10

Puntuación
(0 a 10 puntos)

Observacións

Existencia, e coñecemento, de propostas de acción
específicas encamiñadas a favorecer a inclusión, así
como a mellora da convivencia a través do éxito
académico
Non existen: 0 Existen e aplícanse con eficacia: 10
Existencia
dun
programa
específico
para
o
desenvolvemento da competencia social e cidadá
Non existe: 0 Existe e é moi eficaz: 10
Valoración global da situación da situación da convivencia
escolar no centro
Moi negativa: 0 Moi positiva: 10
PUNTUACIÓN TOTAL

ANEXOS PARA A REALIZACIÓN DE TRABALLOS SOCIAIS
ANEXO I [PIII-3]
CONVOCATORIA DE REUNIÓN

Don/a………………………………………………………………………….xefe/a de estudos

Convoca a:
Don/a…………………………………………………………...pai/nai/titor/a

legal

do

alumno/a

………………………………………………………………………………………...

A unha reunión para tratar sobre medidas correctoras a aplicar ao seu fillo/a. (Artigo 22
apartado h) LEI 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa)

Data da reunión:
Lugar da reunión:

Cambre,…….de……………..de 20……

Asdo.: O/A xefe de estudos

ANEXO II [PIII-3]
ACTA DA REUNIÓN

Lugar………………………………………………..
Data…...de………………de 20…….
Hora de comezo……………
Hora de remate…………….

Reunidos dunha parte dona………………………………………………………………como

directora e

don……………………………………………………..como xefe de estudos do IES David Buján, e doutra parte
don/dona……………………………………………………...

pai/nai/titor/a

legal

do

alumno/a………………………………………………………………...

Ä vista das medidas correctoras a aplicar ao mencionado alumno/a. (Artigo 22 apartado h). Lei
4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa)

ACORDAN
Propoñer que o centro actúe como meiador entre o pai/nai/totor/a legal e a
institución…………………………………..para que esta acepte que dito alumno/a realice nas súas

dependencias servizos á comunidade durante os días…………do mes de…………., como medida
correctora vinculada á suspensión temporal do seu dereito de asistencia ao centro.

O pai/nai/titor/a legal autoriza e acepta esta medida, asumindo as responsabilidades que da
mesma se deriven.

O pai/nai/titor/a legal

Asdo.:……………..

A directora

Asdo.:…………..

O xefe de estudos

Asdo.:……………..

ANEXO III [PIII-3]
ACTA DA REUNIÓN ENTRE A PERSOA RESPONSABLE DA INSTITUCIÓN DE ACOLLIDA E O
PAI/NAI OU TITOR/A LEGAL

Lugar:……………………………………………(nome do centro onde se realiza a reunión)
Data:………..de…………………de 20….
Hora de comezo:………………………..
Hora de remate:…………………………
PERSOAS AISTENTES:
Don/a…………………………………………………………como responsable da institución
Don/a……………………………………………………………………

pai/nai/titor/a

legal

do

alumno/a………………………………………………………………………………………..e
Don/a…………………………………………………………………….como representante do IES David Buján, en
calidade de testemuña do acordó e supervisor do desenvolvemento do mesmo.

Á vista das medidas correctoras a aplicar ao mencionado alumno/a (Artigo 22 apartado h) LEI
4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa)

ACORDAN:
o

Aceptar que o alumno/a realice tarefas sociocomunitarias durante os días…………….
nesta institución.

o

Rexeitar a proposta. A dirección do centro proporá unha medida correctora alternaivade
acordó co Artigo 22 da LEI 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da
comunidade educativa

O pai/ nai/titor/a legal autoriza e acepta esta medida, asumindo as responsabilidades que da
mesma deriven.
O responsable da institución

O pai/nai/titor/a legal

O/A representante do

centr

Asdo.:………………………

Asdo.:………………

Asdo.:……………………

ANEXO IV [PIII-3]
SEGUIMENTO E VALORACIÓN FINAL DA PERSOA RESPONSABLE DA INSTITUCIÓN

D/Dª……………………………………………………………………………………….
Director/a da Institución…………………………………………………………………..
á vista da suspensión temporal dode reito de asistencia ao centro vinculado á realización de
traballos do IES David Buján de Cambre
CERTIFICA
A valoración de dito alumno/a nos seguintes ítems:
o

Asistencia regular á institución durante o periodo de expulsión.

o

Puntualidade na asistencia diaria ao centro

o

Xusteificación, de ser o caso, das faltas de aisstencia e/ou puntualidade

o

Realización de tarefas encomendadas

o

Actitude positiva de cara ás tarefas encomendadas

o

Iniciativa particular para a realización de tarefas e traballos varios

Por todo o arriba sinalado, a VALORACIÓN FINAL de todo o proceso é:
POSITIVA

NEGATIVA

En ……………………………..a……de…………………..de 20….

Asdo.: Sr./Sra. Director/a da Institución ………………………………………………….

Recibido por D/Dª…………………………………………………………………………..
En representación do IES David Buján de Cambre
En……………………a…..de…………………de 20…

Asdo.: Responsable do IES David Buján de Cambre………………………………………

ANEXO V [PIII-3]
VALORACIÓN FINAL DA INTERVENCIÓN E INFORMACIÓN AOS PAIS/NAIS OU TIROES
LEGAIS

O ALUMNO/A………………………………………………………………………………..
Concluído o período de suspensión temporal do seu dereito de asistencia ao centro vinculada á
realización de traballos comunitarios na Institución………………………………………….
VALORA A EXPERIENCIA

POSITIVA

NEGATIVA

Polas seguintes razóns:

En……………………..a……de……………..de 20…

Asdo.: o alumno/a………………………………………………………..

O DIRECTOR/A OU XEFE/A DE ESTUDOS informa aos país/nais ou titores legais do alumnado
que, á vista de que a valoración da Institución na que o seu fillo/a realizou o trballo comunitario
foi:………………….., CONSIDERA………………….os obxectivos educativos perseguidos coa medida
adoptada.
En……………………..a……...de…………..de 20…

Asdo.: O director/a…………………………………………………….

Recibido por D/Dª……………………………………………………………………………….
En…………………..a……de……………..de 20…

Asdo.: pai/nai ou titores legais………………………………………………………………

