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PLAN DE CONVIVENCIA 
IES Blanco Amor 

 
O Plan de Convivencia Escolar ten por obxectivo desenvolver 

hábitos e potenciar valores propios dunha cidadanía responsable e 

dunha convivencia cívica como parte fundamental para o 
desenvolvemento persoal e social do alumnado. Para iso, ademais de 

promover hábitos valiosos de boa convivencia, cómpre previr e intervir 
axeitadamente nos conflitos que xorden no ámbito escolar.Para iso 
proponse o desenvolvemento de habilidades sociais e diversos sistemas 

de mediación e prevención, así como diversas medidas reeducadoras, 
promovendo que incluso as propias sancións propostas teñan esta 

función.  
 

 

1. PROPOSTAS PARA MELLORAR A CONVIVENCIA 
 

1.1. Medidas preventivas 
 

Co presente plan de convivencia búscase promover a boa 
convivencia entre as persoas que formamos parte da comunidade 

educativa. Asumindo que nunha convivencia axeitada os responsables 
somos todos os membros da comunidade educativa, recoñecemos que, 
de xeito especial,  os adultos (pais e profesores)  somos quen temos a 

responsabilidade de formar e establecer pautas de actuación 
coherentes,   maduras  e de sentido común. 

A prevención diríxese cara aquelas condutas gravemente 
prexudiciais para a convivencia e condutas leves contrarias á 
convivencia (tipificadas no DOG do venres 15 de xullo de 2011 que 

figuran no capítulo II  sección 1ª, artigos 15 e 16).   
As medidas serán formativas e / ou informativas. Aplicaranse tamén 

medidas de xestión e organización moitas das cales están xa en 

funcionamento na actualidade e que gardan relación cos diferentes 
subprocesos traballados no seu día no Plan de mellora. 

 
a. Actuacións preventivas dos membros da comunidade educativa 
 

Estas actuacións estarán guiadas polo Observatorio de 
Convivencia, quen estará encargado de propor e dinamizar cursos e 

actividades. As  liñas xerais de actuación preventiva serán: 
 
a.1. Alumnos 
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       A convivencia é unha aprendizaxe máis dentro do seu curriculum. 

A súa  educación en valores e sensibilización debe realizarse 
fundamentalmente dentro do ámbito familiar. No Centro 

implementarase esta tarefa e farase  a través de diferentes canles: 
  

 Orientación 

 Titoría 

 Actividades de información impartidas por 

profesionais sobre temas que poidan ter un 
efecto en condutas que atenten contra a 

convivencia escolar (uso inadecuado das novas 
tecnoloxías ou acoso moi especialmente). 

 Nas programacións traballaranse as 
competencias e habilidades sociais que 

permitan ao alumnado reflexionar sobre as 
actitudes que melloren a convivencia. 

 

a.2. Profesores 
 
O colectivo docente debe presentar unha actitude coherente e 

unitaria para evitar transmitir mensaxes contraditorias. A súa 

actuación debe buscar e propiciar: 
 

 A aprendizaxe cooperativa 

 A autoestima do alumnado menos integrados 

 Un clima de confianza 

 O reparto de tarefas e responsabilidades 

 O rexeitamento de  actitudes negativas do grupo. 

 O establecemento de normas claras de 

funcionamento no Centro tanto no transcurso da 
súa actividade docente como en outros momentos 

 O respecto mutuo entre profesor e alumno no uso 

dunha linguaxe axeitada e desprovista de 
expresións inadecuadas sexan estas do tipo que 

sexan (sexistas, inxuriosas, discriminatorias …). 

Ademais, debe ser quen de detectar aquelas condutas que poidan 

incidir negativamente na convivencia, e levar a cabo as accións 
necesarias para corrixilas (vid. apartado de medidas correctoras).  
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a.3. Familias 
 

   A colaboración da familia resulta fundamental na aplicación do plan 

de convivencia1. A través fundamentalmente dos titores e profesores, así 
como nas reunións e contactos co equipo directivo debe quedar claro 
que precisamos da colaboración das familias e que esperamos delas:  

  

 Que sexan modelos positivos para os seus fillos. 

 

  Que cooperen co Centro en casos de indisciplina e agresividade e 

na corrección de condutas contrarias ás normas de convivencia, 
liberdade e respecto mutuo. 

 

  Que non desautoricen ó profesor diante dos seus fillos. 

 

 Que fomenten nos seus fillos valores de esforzo persoal,  de  

autonomía e de respecto cara os demais. 
  

 Que eviten a sobreprotección dos fillos. 

 Que inculquen actitudes de respecto e coidado dos bens públicos, 

facéndolles entender que o IES é lugar de traballo e participación 
e como tal debe ser coidado. 

 
b. Medidas preventivas  
 
  b.1. Medidas previas á incorporación do alumno ó Centro 
 

 Alumnos de primeiro de ESO    
Resulta de moita axuda coñecer as posibles situación de 

conflito que se establezan entre os rapaces especialmente 
no último ano escolar da primaria, pois nese ano a miúdo 
xorde o xerme do que máis adiante pode xerar conflitos de 

certa gravidade, incluídas as situación de acoso. Proponse 
as seguintes medidas: 

 
- Recoller a información fornecida polos Centros adscritos 

sobre o alumnado de nova incorporación mediante unha 

ficha na que figuren non só datos académicos senón, 
sobre todo, cuestións relevantes para a súa educación, 

como son aspectos salientables da familia, integración, 
marxinación e causas da mesma, situacións de conflito 
con outros compañeiros. Esta información 

                                                           
1
 Ver a relación coas familias na acción titorial. 
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convenientemente xestionada facilitará a organización 

dos  grupos e será facilitada aos titores.  
- Nos casos nos que non se conte con esta información, 

con alumnado procedente doutros Centros, sería de 
utilidade unha entrevista persoal con cada alumno. 

- Responsables: orientador, xefe de estudos e director. 
 

 Alumnos que se incorporan noutros niveis educativos  

 
- Para aqueles alumnos dos que non se teñen datos, sería 

aconsellable ter unha entrevista persoal. De ser preciso, 

o centro de ensino do que procede axudaría a completar 
o perfil do alumno.      

- Responsable: orientador, xefe de estudos e director.  
 

    
b.2. Medidas no Centro: detección dos problemas 

 
 Acollida do alumnado 

 
- Ten especial importancia a primeira reunión dos titores 

cos pais e nais do alumnado, sobre todo se é con 
proxenitores de alumnado de nova incorporación. Nesta 

reunión, nomeadamente cos cursos máis baixos, o titor 
poderá obter unha información importante para prever 

posibles situacións de conflito.  
- Na enquisa pasada ós país nesta primeira reunión 

deberá inserirse algunha pregunta que estivese en 

relación con este tema (problemas de socialización do 
neno/a, dificultade para establecer relación…). 

- Esta mesma pregunta deberá trasladarse ás enquisas 

que tamén se deben pasar  ós alumnos nestes primeiros 
días, moi especialmente nos niveis de 1º e 2º da ESO. 

- Responsables: Orientador, director e titor 
 
 

 A titoría 
   

- Na medida do posible tenderá a manterse un mesmo 
titor para 1º e 2º da ESO, podendo así ter un 
coñecemento moi exhaustivo dos alumnos, incorporar 

normas e corrixir  deficiencias paulatinamente.  
- Responsable: equipo directivo (fai os grupos e distribúe 

titorías). 
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 Os departamentos didácticos 
 

- Incorporarán nas súas programacións competencias 

cuxo contido leve ó alumno a reflexionar sobre as 
actitudes de respecto ós demais, á aceptación da 
diferenza, ó respecto ás persoas e ó medio físico no que 

se atopa. 
- Deberán formular propostas na CCP para mellorar a 

convivencia no centro e detectar posibles condutas 

problemáticas. 
- Responsables: o profesorado dos diferentes 

departamentos didácticos 
 

 Os espazos compartidos: recreos e corredores 
 

- A separación de alumnos de 1º e 2º ciclo tal e como se vén 

facendo pode ser un mecanismo importante para evitar 
conflitos.  

- Os recreos deben ser vixiados con atención e as incidencias 
anotadas convenientemente no libro de gardas. 

- Deberá ser regulada o comportamento a seguir polo alumnado 

nos cambios de hora. A saída masiva ós corredores, aínda que 
non teñan que cambiar de aula, produce un enorme ruído e 
estres, facendo desapacible a convivencia.  

- Responsables: profesores, especialmente os de garda. 
 

 A xestión de medios electrónicos, telemáticos e tecnolóxicos 
       

- A incorporación das tecnoloxías da información e o 
coñecemento (TICs) ó ámbito educativo multiplica tamén as 
posibilidades de risco para a convivencia e para o acoso. Por 

iso, deberíase prohibir o funcionamento no Centro de calquera 
ferramenta allea á practica docente (móbil especialmente).  

- Responsable: equipo directivo 
 
 

 As actividades extraescolares 
   

- As actividades extraescolares son unha inmellorable 
ocasión para ampliar o coñecemento sobre o 
comportamento do alumnado e as súas formas de 

relación. Nestas actividades pódense promover de modo 
eficaz a mellora da convivencia e das relacións. 

- Tódolos profesores deben cubrir un parte de incidencias, 

sempre que sexa necesario, no que se sinalen as 
condutas que dificulten o desenvolvemento normal das 

mesmas e identifiquen ós infractores. 
- Responsable: profesorado e vicedirección. 
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 Caixa de correo (‘buzón’) de suxestións e queixas 
    

- Constitúe unha ferramenta esencial para obter datos e 
información sobre condutas especialmente graves, como 

o acoso ou outras situacións conflitivas  que moitas 
veces non se perciben a simple vista.  

- Para evitar o seu uso inaxeitado e indiscriminado, o titor 

dará unhas pautas que regulen o seu uso sobre todo no 
primeiro ciclo. 

- Responsable: Equipo directivo 
 

 Observatorio de convivencia2 
 

- O dinamizador será nomeado pola dirección do centro e estará 

formada por Xefatura de Estudos e profesores voluntarios. 
- A súa principal función será canalizar as iniciativas de todos os 
sectores da comunidade educativa para mellorar a convivencia e 

mediar en todos os conflitos nos que sexa requirida.Así mesmo 
promoverá actividades e cursos de formación e información 

tendentes a prever condutas inaxeitadas e conflitivas. 
- Deberá informar á CCP, ao Claustro de profesores e ao Consello 
Escolar do estado da convivencia no centro e das actividades 

realizadas e as previstas. 
- Responsable: Dinamizador do Observatorio de Convivencia, xefe de 
estudos e orientador.  

 
 Departamento de Orientación 

 
-Realizará propostas para a mellora e aplicación do Plan 
-Asesorará, cando a problemática o requira, nos procedementos 

de alteracións do comportamento, acoso e intimidación. 
- Poñerá a disposición dos titores material didáctico para levar a 

cabo as actividades do Plan. 
-Informará os alumnos respecto á súa futura actividade laboral. 
- Cooperará nas relacións titores-familia. 

- Responsable : Xefe do departamento de orientación 
 

 
 
 

                                                           
2 Órgano colexiado que ten por obxectivo reflexionar e investigar respecto do estado da 

convivencia no centro, deseñando estratexias para o fomento da cultura de paz e para 

mellorar o clima de convivencia.  Deben formar parte del o director, o xefe de estudos, 
de un a catro representantes do profesorado, o orientador, un alumno, un pai ou nai, 

un membro do persoal non docente e, ocasionalmente en función do tema, titores e 

persoal especializado do Concello.  
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c. Documentos útiles para levar a cabo a prevención  
 

Dirixido ao alumnado 
 

 Enquisa inicial (moi especialmente nos alumnos de 1º e 2º de 

ESO.)  

 Partes de aula nos que estarán sistematizados as posibles 

incidencias para evitar apreciacións subxectivas e de difícil 

valoración por parte de xefatura de estudos. 

 Informes do titor obtidos a partir das reunións periódicas do 

grupo de profesores. 

 Informes de avaliación. 

 Documento para a caixa de correos (buzón), no que o alumno 
anota suxestión de diversa índole e no que haberá que 

incorporar un apartado convivencia no que se especifique 
para facerllo máis doado que causas graves poden e deben 

ser comunicadas no caso de utilizar este procedemento. 

Dirixido aos pais e nais 
 

 Enquisa inicial. 

 Informes das reunións na hora de titoría. 

 Informes das reunións que os pais manteñen con outros 
profesores na hora de atención a pais. 

 
d. A relación entre profesores 
 

Para manter ou mellorar a convivencia entre profesores proponse: 
- Coidar o proceso de acollida de profesores.  
- Mantemento de espazos que serven como catarse e 

mutuo encontro como a cafetería de profesores 
- Facilitar o fluxo de información entre os profesores, 

especialmente entre os que imparten nunha mesma 
aula ou entre do profesor titular ó substituto en caso 

de baixa laboral. 
- Favorecer momentos lúdicos de encontro mediante 

excursións, comidas, etc. 
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1.2. Aula de convivencia 

 
 

A finalidade esencial da Aula de Convivencia é comezar a dar un 
tratamento personalizado aos chamados ‘alumnos obxectores’ e aos 

alumnos que presentan comportamentos disruptivos resolver os 
conflitos que causan.  

- Entendemos por  ‘alumno obxector’ aquel alumno que 
opta por non estudar e que non quere seguir 
estudando nin amosa interese polas materias.  

- Pola súa banda, entendemos que un alumno presenta 
un comportamento disruptivo cando, 

sistematicamente, actúa de xeito inadecuado e 
molesto chegando a dificulta o normal exercicio da 
docencia.  

 Características que adoitan presentar ambos tipos de alumnado son 
as seguintes: 

- Non sabe nin quere escoitar. 

- Non sabe relacionarse cos demais (agás cun pequeno 
grupo de iguais) 

- Non ten capacidade para recibir críticas. 

- Parecen sempre dispostos a crear conflitos. 

- Amosa unha actitude habitual de pasividade: evita dicir 

o que pensa, sente, quere ou opina. 

- Non cree nos seus propios dereitos persoais. 

- Non respecta aos demais (agás os máis fortes). 

- Abúrrense na clase porque non queren facer nada 

- Non lles interesa ningún tema nin ningunha asignatura. 

  
A finalidade desta Aula de Convivencia é dar un tratamento e 

resolución ao mal comportamento estes alumnos, de xeito construtivo e 

positivo para o alumnado e o profesorado.  
 

Partindo do convencemento de que o conflito, en si mesmo, non é un 
problema, senón unha oportunidade para o crecemento,trátase de crear 
un novo espazo para aprender a resolver conflitos de xeito reflexivo, 

dialogado e transformador (polo tanto, cómpre un espazo especial para 
este traballo, (aula de desdobre a carón do Salón de Actos)3. 

 

 
 

 
 
 

 

                                                           
3
 Ver Anexo I 
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2. NORMAS BÁSICAS E SANCIÓNS 
 

2.1. Normas básicas de convivencia na aula e no Centro 
 

O principio básico sobre o que se sustentan todas as normas do 

Centro é o seguinte: Os membros da comunidade escolar 
participarán e colaborarán activamente na mellora da convivencia 
escolar e na consecución dun adecuado clima de estudo no Centro. 

Aceptamos os valores de responsabilidade e respecto como 
fundamento da nosa convivencia.  

Para levalos a cabo, establécense as seguintes normas xerais: 
 

 

Respecto ás demais persoas 
 

a. Respectar a identidade, integridade e dignidade persoais de 
todos os membros da comunidade educativa, así coma as 
normas concretas que se vaian establecendo por consenso no 

na aula.  
b. O alumno seguirá as directrices do profesorado respecto da 

súa educación e aprendizaxe. 
c. Respectarase a autoridade do profesorado no exercicio das 

súas competencias. 

d. O trato será amable e educado. Cando alguén se dirixa a outra 
persoa, escoitaraa e responderalle sempre axeitadamente. Nas 
conversas e diálogos respectase a quenda de palabra. 

 
Respecto do comportamento no Centro 

 
e. Asistir a clase con puntualidade e co material preciso. 
f. Conservar e facer un bo uso das instalacións e dos materiais do 

Centro. 
g. Manter o móbil e outros aparellos electrónicos apagados dentro 

do recinto do Centro.  
h. Evitar saír o corredor nos cambios de clase. 
i. Dentro do recinto escolar e tamén durante a realización de 

actividades complementarias e extraescolares, non poderán nin 
portarse nin utilizar obxectos, substancias ou produtos que 
estean expresamente prohibidos polas normas do Centro (como 

tabaco, alcol, etc.) ou que resulten perigosos para a súa saúde ou 
para a integridade persoal do propio alumno ou dos demais 

membros da comunidade educativa, ou que podan perturbar o 
normal desenvolvemento das actividades docentes, 
complementarias ou extraescolares.  

j. Cooperar activamente coas actividades propostas polo Centro. 
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Ademais destas medidas xerais, os titores consensuarán con 

cadanseus grupos as normas concretas de aula, con revisión trimestral.  
 

2.2. Medidas correctoras e protocolos de actuación 
 
 

 A primeira medida á hora de corrixir ou reorientar un 
comportamento inapropiado é a intervención do propio 

profesor ou profesora.  

- Comezará indicando claramente qué comportamento é o 

axeitado e reforzará os comportamentos positivos, 
contrarios aos que quere erradicar.  

- De non surtir efecto o anterior, corrixirá verbalmente, o 

comportamento inadecuado. Se se quere exemplaridade, 
a corrección pode ser pública (sempre nun ton moderado 
e educativo). Se se pretende a corrección particular do 

alumno concreto, farase en privado.  

- De non ser eficaz o anterior, pódese proceder a algunha 
medida correctora como unha amoestación escrita, que 

se comunicará á familia ou, de modo excepcional, a 
privación do recreo.  

- As expulsións á aula de garda só terán lugar en 
situacións excepcionais e acompañadas dalgunha 
medida educativa conxunta.  

 De persistir o alumno no seu comportamento disruptivo ou 
inaxeitado, será comunicado ao titor para que proceda ao 

seu tratamento. 

 Unha vez esgotados estas canles, ou se o comportamento é 

grave, sería o momento da comparecencia ante o xefe de 
estudos.  

 

 
As medidas correctoras terán un carácter gradual en proporción á 

falta cometida. Recollemos e refundimos aquí o que explicitamente 
propón a lei de Convivencia nos artigos 21 e 224. A gradación será a 
seguinte: 

 
       a.- Amoestación verbal 

 
       b.- Amoestación por escrito e aviso á familia 

 

         c.- Privación de recreo 
 

d.- Tarefas destinadas á reparación ou substitución do dano   

causado na instalación ou no material 
  

                                                           
4
 DOG, nº 136 da data 15 de xullo de 2011, no capítulo II, sección II.  
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e.- Asistencia ao centro en horario non lectivo 

 
f.- Privación de asistencia a clase e estanza no centro 

 
g.- Suspensión do dereito a participar en actividades 
complementarias e extraescolares entre dúas semanas e un mes, 

dependendo da gravidade da conduta.  
 
h.- Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases ou 

ó Centro por un período  máximo de tres días no caso de 
condutas leves e suspensión do dereito de asistencia a 

determinadas clases por un período entre catro días lectivos e 
dúas semanas ou de asistencia ao centro por un período entre 
catro días e un mes no caso das condutas más graves.  

 
i.- Expediente disciplinario (con posibilidade de cambio de grupo 

ou cambio de centro) 
 
 

Así mesmo a imposición das medidas correctoras de condutas leves 
contrarias á convivencia será levada a cabo por : 
 

a.- Profesor de aula e titor (informando ó xefe de estudos) 
 

b.-Profesor de aula e titor (informando ó xefe de estudos) 
 
c.-Titor e xefe de estudos (de ser o primeiro informará ó xefe de estudos) 

 
d.- Xefe de estudos ou calquera membro do equipo directivo 

 
e.-Titor (informando ó xefe de estudos) 
 

f.-Xefe de estudos 
 
g.-Profesores de aula e titor ( informando directamente a xefatura de 

estudos e  vicedirección) 
 

h.-Xefatura de estudos e dirección  
 
i.- Xefatura de estudos e dirección 
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Respecto das normas do noso Centro, en caso de reiteración no 

incumprimento da norma ou en caso de gravidade, as medidas 
correctoras serán as seguintes5: 

 
 
 

NORMA MEDIDA CORRECTORA 

a)  Comparecencia ante o xefe de 

estudos que estudado o caso 
decidirá a medida máis oportuna e 

informará ó titor do alumno 

b) Tarefas escolares (indicadas polo 

profesor,titor ou xefe de estudos) 
tendentes a procura  da reflexión 
dos alumnos sobre a súa conduta 

c)  
 

Comparecencia ante o xefe de 
estudos que estudado o caso 

decidirá a medida máis oportuna e 
informará ó titor do alumno 
 

d) Comparecencia ante o xefe de 
estudos que estudado o caso 

decidirá a medida máis oportuna e 
informará ó titor do alumno 

e)  Amoestación verbal polo titor. En 
caso de persistencia, será obxecto 
de sanción grave por parte do xefe 

de estudos 

f)  Traballos en beneficio da 

comunidade educativa (recreos, 
tardes) os traballos poden ser moi 
variados (limpar, actividade no 

xardín, reparacións sinxelas…) 

g) Requisarase o material (móbil, 

aparello…) entregarase ó xefe de 
estudos quen llo devolverá 

exclusivamente á familia: pai,nai 
ou titor legal 

h)  De persistir acudirán a xefatura 

de estudos e tomaranse medidas 
na liña de realización de tarefas 

que contribúan á mellora do 
desenvolvemento das actividades 
do Centro. Pódese chegar a 

suspender a súa participación en 
actividades extraescolares e / ou 

                                                           
5 Ver no Anexo VII as referencias á lei para cada unha das medidas. 
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complementarias 
 

i) 
 

Comparecencia inmediata ante a 
persoa que ocupe a xefatura de 
estudos que se poñerá en contacto 

co pai, nai ou titor / titora legal. 
Arbitrarase a medida oportuna e 
educativa que permita reflexionar 

sobre o dano que se fai a si mesmo 
e ós demais 

 
 Nota: As letras das normas deste cadro corresponden ás establecidas no 
apartado anterior, o 2.1. 
 

Criterios para a aplicación das normas:  
 

a. Como as normas xerais regulan actitudes e condutas básicas, o 
primeiro paso será o de tentar educar  ós membros da 
comunidade educativa sobre os contidos das citadas normas a 

través de cursos ou información puntual nas clases de titoría 
(especialmente naquelas actitudes que resulten nocivas para 

saúde  ou  no uso medios electrónicos, telemáticos  ou 
tecnolóxicos  dun xeito inadecuado). 

b. Pode ser conveniente establecer un período de adaptación co fin 

de non provocar un uso demasiado frecuente das correccións nos 
primeiros días. Os primeiros días constitúen o período máis 

crítico para a consolidación do sistema de normas elaborado, polo 
que se requirirá un esforzo de atención especialmente importante 
aos posibles incumprimentos. 

c. Unha boa estratexia do profesor pode consistir en recoñecer ante 
o alumnado o seu propio incumprimento dunha norma -se tal 
cousa ocorrese- (por exemplo, pedindo desculpas explicando o 

motivo do retraso). 
 

3. ALTERACIÓNS DE CONVIVENCIA E MODOS DE 
PROCEDER 

 
 

As alteracións de convivencia teñen un primeiro tratamento 

directo por parte do profesorado6,. 
En caso de que o mal comportamento desborde este ámbito, 

poderá acudirse á mediación escolar, á aula de convivencia ou ao 
orientador. Sempre se procurarán primeiro medidas educativas e 
correctoras. Só en segundo lugar, pensarase nas medidas 

sancionadoras. 
 

                                                           
6
 Ver anexo III 
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3.1. Mediación escolar en conflitos 

 

A mediación pode definirse como o proceso de diálogo aceptado 

por dúas ou máis persoas ou grupos que experimentan unha situación 
conflitiva ou unha situación que xera un problema de conduta 
individual ou colectivo. Mediante o diálogo preténdese chegar a un 

acordo negociado sobre a súa posible solución. 

 O diálogo, que se leva a cabo para poñer de manifesto as súas 
diferentes ideas e opinións sobre dita situación, faise en presenza 

doutra persoa, que constitúe a figura do mediador. O mediador non 
emite ningún xuízo de valor, nin toma ningunha decisión polas persoas 

en conflito. Prodúcese así un escenario de descubrimento e creación 
conxunta de valores para chegar a acordos a modo de negociación sobre 
a resolución do conflito existente.  

No proceso de mediación, a figura do mediador constitúe un 
elemento básico do proceso. Este mediador pode ser un adulto, pai ou 

nai, profesor, alumno ou grupo de alumnos que axudan a fomentar o 
pensamento creativo na procura das solucións, e a xerar o consenso 
entre as persoas en conflito mediante a colaboración entre ambos . 

Obxectivos da mediación  

Os obxectivos quedan estruturados en función de catro 

dimensións7: convivencia pacífica, comprensión do conflito, 
comunicación e participación activa e, finalmente, proceso de 
mediación. 

¿Cando pór en marcha unha mediación?  

O momento de solicitar un proceso de mediación é cando se 
detecte un conflito ou tensión permanente ou enquistadas entre 

unhas persoas ou persoa e grupo, sen que o profesorado poida evitar 
coa súa reflexión ou diálogo ditas tensións.  

Aspectos metodolóxicos do proceso de mediación 

No nivel individual, é  necesario acompañar al alumnado nun 
proceso de reflexión persoal sobre determinadas situacións mediante 

lecturas relacionadas con cuestións persoais e sociais. As técnicas máis 
utilizadas son estudos de casos, expresión de pensamentos e emocións 

sobre determinadas situacións. 

No traballo con pequeno grupo, os diferentes equipos de traballo 
colaboran na avaliación e detección de necesidades e conflitos, aplican 

as medidas mediadoras e avalían o proceso iniciado coas persoas ou 
grupos en conflito. Os métodos máis empregados son os diferentes tipo 

de aprendizaxe cooperativa, acompañados de técnicas como a chuvia de 
ideas, a discusión guiada ou os estudos de casos, entre outros. 

                                                           
7
 Ver Anexo II. 
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No traballo con gran grupo, as accións encamíñanse cara as medidas 

de prevención e as vías de solucións grupais mediante a acción titorial 
(PAT) e/ou as actividades extraordinarias que a situación demande. As 

técnicas de gran grupo máis axeitadas son, entre outras, o role-playing, 
grupos de discusión, torbellino de ideas, xogos cooperativos, simposios 

ou a discusión guiada. 

 

 

3.2. Avaliación e intervención das condutas disruptivas na aula  
 
 

Proceder do profesorado para favorecer o bo comportamento do alumnado 
 

Para promover comportamentos axeitados e afrontar 
comportamentos disruptivos, o profesorado debe saber exercer a súa 
autoridade e desenvolver diversas habilidades sociais. Para levar isto a 

cabo é recomendable: 
 

a. Na educación do alumnado:  
-  Procurar valorar a cada alumno por el mesmo, pola súa 
dignidade, á marxe dos seus resultados académicos ou 

comportamento.  
-No trato co alumnado, ser moderados e positivos, 
congruentes e flexibles. 

-Axudar ao alumnado a cumprir as súas obrigas, a que 
sexan responsables, sen consentir actitudes caprichosas.  

 -Favorecer a súa autonomía e fomentar ilusións. 
 -Dar opcións dentro dos límites. 
 -Favorecer o reforzamento positivo. 

-Evitar situacións que creen sentimentos de inferioridade, 
vergonza ou soidade. 
-Procurar unha educación baseada na liberdade e na 

responsabilidade, e no desenvolvemento do espírito crítico. 
 

b. Nas normas e as súas correccións: 
- Cando se poñan normas, serán claras, sinxelas, medidas,  
observables e avaliables. Esixirase o seu cumprimento 

exacto. Recoñeceranse as melloras no seu cumprimento.  
- Manter certo grao de flexibilidade, adaptándose ás 

circunstancias do momento pero sen crear agravios 
comparativos entre os alumnos. 
- Ante o incumprimento dunha norma o profesor debe 

limitarse a aplicar as correccións previstas, evitando elevar 
o ton de voz e ignorando posibles intentos de confrontación 

por parte do alumno. 
- Utilizar unha única advertencia antes de aplicar os 
correctivos. 
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- A hora de corrixir, falar con claridade, non ser ‘brando’ 

pero tampouco cortante, ferinte ou áspero como norma 
xeral. En xeral, evitar elevar a voz desmedidamente. 

- As correccións deben ser aplicadas de xeito inmediato ou 
no momento máis próximo posible.  
-Esixir ao profesorado os mesmos comportamentos que se 

mandan ou corrixen no alumnado. 

 
O comportamento disruptivo 
 

 O estímulo aversivo ou castigo debera ser a derradeira das 
solucións empregadas para corrixir un comportamento, pois o castigo ou 

estímulo negativo tralo comportamento disruptivo, aínda que pode 
eliminar o comportamento negativo, non dá lugar a un novo 
comportamento positivo e pode dar lugar a reaccións negativas que 

bloquearían o proceso educativo. En xeral, podemos dicir que os castigos 
ou estímulos aversivos traen consigo moitos máis prexuízos que vantaxes.   

Os estímulos aversivos máis habituais son as rifas, as reprensións 
verbais e as expulsións. Pero tense comprobado que o castigo só funciona 

se se aplica inmediatamente despois do comportamento disruptivo, se é 
proporcional e se o alumno comprende ben a causa.  

Porén, os castigos deixan de ser eficaces: 

- cando aplican continuamente  

- cando se incrementa a intensidade do castigo  

- cando se castiga sen acompañar cun reforzo a conduta 

apropiada.  
Por outra banda, ante castigos sistemáticos, o alumno podería 

perder toda capacidade de comunicación co profesorado –ao percibilo con 

hostilidade-, ou podería producir unha reacción de violencia e rebeldía, 
ou promover condutas pasivas, consecuencias todas antieducativas8.  

Deste xeito, a proposta xeral, respecto dos procedementos de corrección 
de comportamentos é o de reforzar o positivo máis que combater o negativo.  

 

 Xa que logo, cómpre aprender e levar a cabo diversas actuacións 
alternativas ao castigo ou a expulsión tradicional (o que en moitos casos 

ven sendo un ‘quitarse de encima o problema’9). 
 Al alternativa que propoñemos é un conxunto de procedementos de 
redución de conduta10: 

                                                           
8
 Ver anexo III 

9
 Ver anexo III 

10
 Importante: Téñase en conta de que estes procedementos que aquí se apuntan son todos recursos parciais 

orientados a afrontar problemas concretos na aula de xeito construtivo, pero non orientados a solucionar o 

conflito. Para a solución dos conflitos temos desenvolvidos neste plan de convivencia outras técnicas, como o 

Método Ideal, os planes de habilidades sociais. O que agora presentamos só ten unha utilidade práctica 

inmediata: a de poder afrontar momentaneamente as continxencias na aula. Pero resulta evidente que estas 

técnicas deberan ser sempre complementarias de o desenvolvemento de habilidades sociais, afectivas, da 

adquisición de hábitos, de traballos de modelado e técnicas de autocontrol, entre outras. 
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1. O primeiro procedemento fundaméntanse xusto nunha acción 

oposta ao do castigo: reforzamento da conduta positiva. 
2. O segundo procedemento consiste en deixar de reforzar o 

comportamento que é disruptivo (por exemplo, prestándolle 
atención). 

3. O terceiro procedemento consiste na privación dun estímulo 

desexado.  
   
Modo concreto de proceder por parte do profesorado en caso de 
comportamento inadecuado 
 
 Cando xorde un problema de comportamento cun alumno en clase,  
o profesorado debe ter en conta o seguinte: 

- En primeiro lugar, debe tratar de comprender a situación 

o máis obxectivamente posible e a súa propia valoración 
emocional da mesma (trátase, por tanto, de separar o 
problema de cómo lle afecta ao propio profesor). 

- En segundo lugar, cómpre saber cara ónde se quere dirixir 
a situación, é dicir, cales son os obxectivos de 

comportamento que, dada a idade do alumno, se queren e 
se poden conseguir. 

- En terceiro lugar, a resolución de conflitos supón, por 

parte do profesorado, ser quen de pór distancia emocional  
respecto do problema e analizalo de modo racional para 
poder tomar así medidas axeitadas e non levado polo 

impulso do momento11.  
 
 

3.3. Promoción de habilidades sociais e asertividade 
 

Moitos dos problemas de convivencia proceden de carecer ou non 
ter suficientemente desenvolvidas as habilidades na de relación social 
cos demais. Isto pode afectar ao alumnado pero tamén ao profesorado. 
A quen carece de habilidades sociais cústalle unha relación fluída cos 

demais: cústalle falar aos outros, pedirlles un favor ou pedir desculpas, 
disentir deles sen enfadarse, aceptar críticas, resolver tensións con 
compañeiros, ser asertivos, defenderse sen agresividade, expresar 

sentimentos sen ameazar ou facerse a vítima. Frecuentemente, estas 
persoas ou se retraen ou estoupan violentamente  Detectada esta 
carencia, cómpre o seu afrontamento, pois é moi eficaz para evitar 

conflitos. No anexo VI recóllense algunhas pautas para a promoción das 
habilidades sociais, pero o ideal sería asistir a algún cursiño práctico de 

formación en habilidades sociais para o profesorado. 
As habilidades sociais son un conxunto de actitudes e 

comportamentos que nos permiten ser eficaces nas relación co resto das 

persoas. Deste modo, facilitan as relacións cos demais, permítennos 

                                                           
11

 Ver en ficha nº 1, Método IDEAL de resolución de problemas.  
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reivindicar os nosos dereitos e evítannos a ansiedade en situacións 

difíciles.  
 As habilidades sociais máis importantes están relacionadas coas 

seguintes accións: pedir axuda, poñerse no lugar dos outros, coñecer e 
expresar os propios sentimentos, amosar afecto, saber responder ao 
fracaso, tomar iniciativa, saber agradecer, defender os propios dereitos 

de xeito amable, desculparse, saber dicir que non, escoitar, falar en 
público, decatarse dos sentimentos dos demais12, entre outras.  
 

 
3.4. Participación das familias nos conflitos de convivencia 

 
As familias son corresponsables da educación dos fillos13 e, por 

tanto, tamén deben participar no afrontamento das situacións de 

conflito. Cando xorda un conflito grave, será convocado un familiar do 
alumno por parte do equipo directivo para solicitar a súa colaboración e 

para ser informado da situación e das posibles sancións. 
Para incrementar a relación entre familia e Centro educativo, a lei 

inclúe a dispoñibilidade do profesorado e os equipos directivos para  

atención as nais e pais ou ás titoras ou titores do alumnado, podendo 
así mellorar a comunicación coas familias.  

Cada profesor, teña ou non a condición de titor, disporá dunha hora 

semanal para a atención ás familias do alumnado. Tamén os membros 
do equipo directivo disporán dunhas horas nese mesmo sentido.  

Tratarase de crear  de escolas de nais e pais, a ser posible, no propio 
Centro.  

 

 
4. ACCIÓN TITORIAL 

 
 A titoría constitúe unha peza chave na posta en acción do plan de 
convivencia14. Neste  ámbito cómpren as seguintes propostas concretas: 

- Para coordinar todas as actuacións sería desexable que 
os titores tivesen unha reunión semanal por nivel co 
Departamento de Orientación.  

- Ao chegaren, ao novo alumnado hailles que dar a coñecer 
as normas de convivencia e as liñas xerais do RRI. 

- Tamén nos primeiros días cómpre facilitar integración do 
alumnado no grupo e na dinámica escolar, potenciando a 

autoestima e as habilidades sociais. Isto, en tódolos 
cursos, aínda que de xeito especial en primeiro de ESO e 

en primeiro de bacharelato.  
- Previa observación o nivel de socialización e cohesión do 

grupo, corresponde á titoría pór en práctica estratexias 

                                                           
12

 Ver anexo VI 
13

 Ver anexo IV 
14

 Ver anexo V e ficha 5.  
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de dinámica de grupos e outras actividades para o 

desenvolvemento da autoestima e habilidades sociais15. 

- Pódense programar entrevistas individuais cos alumnos 

que presenten dificultades de integración e socialización. 

- Tarefa da titoría será a promoción de actitudes de 
respecto ás normas de convivencia dentro e fóra do 

Centro: respecto, responsabilidade, solidariedade, 
colaboración… Para iso sería de gran utilidade a 

coordinación entre o titor e profesorado (especialmente o 
de Cidadanía, Prin, etc.) 

- Así mesmo sería axeitado a realización de programas 

educativos, seminarios, charlas, relacionados con 
xenofobia, racismo, solidariedade, valores humanos. 

- Respecto da colaboración e relación coas familias, xa 
quedou apuntado no apartado 2.1 do presente plan. 
Engadimos agora a necesidade de que o titor (igual que o 

equipo directivo e mailo orientador) dea a coñecer o Plan 
de Convivencia e o Plan de Acción Titorial ás familias. 

Así mesmo, o titor pode recoller inquedanzas das 
familias para levalas ao traballo titorial, ao Plan de 
Convivencia ou trasladalas ao equipo directivo.  

 
 

5. SITUACIÓN DE ACOSO 

 
Por ser esta unha conduta especialmente grave e que supón unha 

grave alteración da convivencia tratámola de xeito individual no 
presente plan. 
 
5.1. Definición e identificación de situación de acoso 
 
      Considerase acoso escolar calquera forma de vexación ou malos 

tratos continuados no tempo a un alumno ou alumna por parte doutro, 
doutra ou doutros, xa sexa de carácter verbal, físico ou psicolóxico, 

incluíndo 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. 
 

5.2. Actuacións preventivas 
 
Cos alumnos, dirixidas a: 

 -  Sensibilización e prevención 
 -  Detección de posibles situacións e o apoio ás vítimas 

 -  "Tolerancia cero" co acoso e a intimidación 
 

                                                           
15

 Ver anexo VI 
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Cos profesores, dirixidas a: 

- Sensibilización, prevención e detección de posibles situacións. 
- Formación no apoio ás vítimas e a "tolerancia cero" co acoso e a 

intimidación 
- Atención ás familias 

 

Coas familias, dirixidas a: 
- Sensibilización, prevención e detección de posibles situacións 

- Formación no apoio ás vítimas e a "tolerancia cero" co acoso e a 
intimidación 

 

Con outras entidades e organismos, dirixidas a: 
 

- Establecemento de mecanismos de colaboración e actuación 
conxunta, para o momento que se considere necesario. 

 

5.3.  Actuacións inmediatas 
 

a. Coñecemento da situación. Comunicación inicial 
 

- Calquera membro da comunidade educativa que teña 

coñecemento expreso dunha situación de intimidación ou 
acoso sobre algún alumno ou considere a existencia de 

indicios razoables, porao en coñecemento do equipo directivo. 
- Este primeiro nivel de actuación corresponde, polo tanto, a 

todos e cada un dos membros da comunidade educativa. 

 
b. Posta en coñecemento do equipo directivo 

 

- O equipo directivo, co asesoramento de orientación e do titor do 
alumno completará a información utilizando os medios e 

actuacións axeitadas, todo iso de forma estritamente 
confidencial. 

- A urxencia desta actuación non exclúe a posibilidade, que será 

preciso valorar axeitadamente, de adoptar medidas de carácter 
disuasorio. 

 
c. Valoración inicial. Primeiras medidas 

 

- O equipo directivo, co asesoramento de orientación e do titor do 
alumno, efectuará unha primeira valoración, con carácter 

urxente, acerca da existencia ou non, dun caso de acoso cara a 
un alumno, así como o inicio das actuacións que correspondan 
segundo a valoración realizada. 

 
- En todo caso, confírmese ou non, a situación será comunicada 

á familia. 
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- Todas as actuacións realizadas ata o momento quedarán 

recollidas nun informe escrito que quedará en xefatura de 
estudos. 

 
 

5.4. Actuacións posteriores 

 
 En caso de confirmarse a existencia dun caso de acoso entre 
alumnos, as diferentes actuacións estarán coordinadas polo equipo 

directivo, co apoio do departamento de orientación e o titor do alumno. 
 

a. Adopción de medidas de carácter urxente 
 
 Logo de valoración e dirixidas a evitar a continuidade da 

situación, entre elas: 
- medidas inmediatas de apoio directo ao alumno afectado (vítima 

do acoso) 
- revisión urxente da utilización de espazos e tempos do centro 

(mecanismos de control) 

- aplicación do RRI, se se considera conveniente, tendo en conta a 
posible repercusión sobre a vítima 

- segundo o caso, posta en coñecemento e denuncia da situación 

nas instancias correspondentes. 
 

b.  Posta en coñecemento 
 
 Con exquisita confidencialidade e discreción, comunicaráse a 

situación a: 
 

- As familias dos alumnos implicados (vítima e agresores) 
- A comisión de convivencia do centro 
- O equipo docente do alumno e outros profesores relacionados 

- Outro persoal do centro, se se considera conveniente 
- O inspector, quen será informado da situación e do seu 

seguimento. 

- Outras instancia externas ao centro (sociais, sanitarias ou 
xudiciais, segundo a valoración inicial). 

 
c. Apertura de expediente 

 

 Nel participarán o equipo directivo, o orientador e o titor. A 
documentación quedará depositada en xefatura de estudios. Os pasos 
que se han de seguir son: 

 
c.1. Recollida de información de distintas fontes: 

 
  Documentación existente sobre os afectados. 
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  Observación sistemática dos indicadores sinalados: a aula, 

espazos comúns, actividades complementarias e extraescolar. 
  Entrevistas e cuestionarios con: alumnos afectados (vítima e 

agresor), as súas familias, profesorado relacionado co caso e 
outros alumnos que poidan ser observadores directos do caso. 

 

c.2. Coordinación con institucións e organismos externos (sanitarios, 
sociais, xudiciais), se procede, que poidan achegar información ou 
axuda sobre o caso. 

 
c.3. Emisión de prognóstico inicial e liñas básicas de actuación 

(avaliación de necesidades e recursos): 
 
   Reunión do equipo de profesores do grupo do alumno e doutros 

profesores afectados, coa participación do xefe de estudios e o 
orientador, para analizar a información obtida, a posibilidade de 

solicitar outra nova e achegar ideas sobre as liñas básicas de 
actuación. 

  Establecemento dun prognóstico inicial e das liñas básicas de 

actuación que determinarán o plan de actuación. 
   Avaliación de necesidades e recursos: dos alumnos, de espazos e 

tempos de risco, de posibles medidas e a súa adecuación á situación, 

de recursos humanos e materiais dispoñibles e da repartición de 
responsabilidades. 

 
d. Plan de actuación 

 

  Coordinado dende a xefatura de estudios actuarase cos alumnos 
 

 Coa vítima: 
- actuacións de apoio e protección expresa ou indirecta 
- programas e estratexias específicas de atención e apoio social 

- posible derivación a servizos externos (sociais e/ou sanitarios) 
 

 Co agresor: 
- aplicación do RRI 
- programas e estratexias específicas de modificación de condutas 

e axuda persoal 
- posible derivación a servizos externos (sociais e/ou sanitarios) 

 

 Cos compañeiros máis directos dos afectados: 
 -     actuacións dirixidas á sensibilización e ao apoio entre 

compañeiros. 
 
 Coordinado dende a xefatura de estudos, actuarase tamén coas 
familias 

 

- orientación sobre indicadores de detección e intervención. 
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Pautas de actuación. 

- información sobre posibles apoios externos e outras actuacións 
de carácter externo 

- seguimento do caso e coordinación de actuación entre a familia 
e o centro. 

 

 Respecto dos profesores, proporcionaráselles orientación sobre 
indicadores de detección e intervención, e pautas de actuación 

terapéutica. 
 
 

e. Desenvolvemento e coordinación do plan de actuación 
 
 Corresponderá ao equipo directivo que proverá dos medios e 

recursos persoais necesarios, co asesoramento e apoio do departamento 
de orientación e do titor. 

 
f. Seguimento do plan de actuación 

 

- Manteranse as reunións individuais que se consideren 
necesarias cos alumnos afectados, así como coas súas familias, 

valorando as medidas adoptadas e a súa modificación, se é 
necesario. 

 

- O observatorio de convivencia será informado, podendo ser 
requirida a súa intervención directa nas diferentes actuacións. 

 

- A transmisión de información acerca das actuacións 
desenvolvidas, en caso de traslado dalgún dos alumnos 

afectados, estará suxeita ás normas de obrigatoria 
confidencialidade. 

 

 
6. AVALIACIÓN DO PLAN DE CONVIVENCIA 

 
 O presente Plan de convivencia debe ser coñecido por tódolos 
membros da comunidade educativa: Consello Escolar, CCP, Claustro, 

alumnado, etc. 
 O seguimento, coordinación e avaliación do Plan corresponde ao 
Observatorio de convivencia. O Observatorio da Convivencia é un Órgano 

colexiado composto polo director, o xefe de estudos, de un a catro 
representantes do profesorado, o orientador, un alumno, un pai ou nai, 

un membro do persoal non docente e, ocasionalmente en función do 
tema, titores e persoal especializado do Concello.  
 

 
 O Observatorio de convivencia xuntaranse periodicamente para 

analizar a súa aplicación, os seus resultados e as posibles novidades ou 
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modificacións que haxa que incluír, así como o seu impacto nos 

diversos documentos do centro (RRI, PAT, etc). 
 Ao finalizar o curso escolar informarase ao Claustro e ao Consello 

Escolar das actividades do curso, elaborándose unha memoria na que 
se recollerá: 

- Actividades realizadas 

- Formación relacionada coa convivencia 
- Resumen das principais condutas conflitivas e medidas 

aplicadas.  

- Valoración de resultados. 
- Propostas para o vindeiro curso. 

 
Ourense, 2 de maio de 2012 


