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MARCO LEXISLATIVOMARCO LEXISLATIVO

O plan de convivencia do centro é o documento no que 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 a súa resolución pacífica.

A partir da Lei orgánica 2/2006, de educación (LOE), tamén segundo a redacción dada pola Lei Orgánica

8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa, tal e como se recolle no seu artigo 121.2,

unha das tarefas fundamentais que teñen encomendadas os centros educativos é a de elaborar o seu plan

de convivencia, que pasará a formar parte do proxecto educativo de centro. Así mesmo, no preámbulo desta

mesma norma dise que “ocupa un lugar relevante, na relación dos principios da educación, a transmisión

daqueles  valores  que  favorezan  a  liberdade  persoal,  a  responsabilidade,  a  cidadanía  democrática,  a

solidariedade, a tolerancia, a igualdade, o respecto e a xustiza”.

A normativa actual da Comunidade Autónoma de Galicia referida á convivencia escolar, é dicir, a actual Lei

4/2011,  do 30 de xuño,  de convivencia  e participación da comunidade educativa,  no seu artigo 10,  fai

mención ao plan de convivencia e normas de convivencia, indicando a súa inclusión no proxecto educativo

de cada centro. (PEC).

Así mesmo, o artigo 11 do 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, establece

que o proxecto educativo de cada centro docente incluirá un plan de convivencia que recolla e desenvolva

os fins e principios establecidos no artigo 3 da Lei 4/2011 e os regulados nas leis orgánicas sobre a materia.

O devandito plan de convivencia  integrará o principio de igualdade entre homes e mulleres e establecerá,

sobre a base dun diagnóstico previo,  as necesidades,  obxectivos,  directrices básicas de convivencia  e

actuacións, incluíndo a mediación na xestión de conflitos, e conterá actuacións preventivas, educadoras e

correctoras.

O plan de convivencia será elaborado pola comisión de convivencia, cando esta non estivese constituída,

polo equipo directivo, e será aprobado polo consello escolar (artigo 10.1 da Lei 4/2011), estando, polo tanto,

representados todos os sectores da comunidade educativa.
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CARACTERÍSTICAS DO CONTEXTO CARACTERÍSTICAS DO CONTEXTO 

O IES Eduardo Pondal  está situado en Santiago de Compostela, no barrio de Conxo, na zona sur da

cidade.

O centro foi fundado no ano 1978, e recibe o seu nome do escritor Eduardo Pondal pola súa relación co

barrio de Conxo.

O alumnado que cursa estudos neste IES proceden da zona educativa que o concello de Santiago lle ten

asignada e que responde a unha parte do Ensanche e máis o barrio de Conxo.

Ata hai catro cursos viñan asistindo ó centro alumnos/as do Milladoiro ( concello de Ames), ata a creación

do IES de Milladoiro.

O centro ten tres centros de Educación Primaria  adscritos: o CEIP Cardeal Quiroga Palacios ( situado no

barrio de Conxo), o CEIP de Roxos e o colexio concertado A Milagrosa.

Ten concedidas tres liñas da ESO, os grupos que ten o centro son:

1.Tres grupos de 1º da ESO,  dous de 23 alumnos/as  e un de 24 alumnos/as

2.Tres grupos de 2º da ESO, dous grupos de 27 alumnos/as e un de 26 alumnos/as 

3.Tres grupos de 3º da ESO , dous grupos de 20 alumnos/as e un de 22 alumnos/as

4.Tes grupos de 4º da ESO, de 25,23 e  11 alumnos/as 

5.Dous grupos de primeiro de Bacharelato: 1 de Ciencias con 29 alumnos/as e outro de Humanidades con

19 alumnos/as.

6.Dous grupos de segundo de Bacharelato: 1 de Ciencias con 20 alumnos/as e outro de Humanidades con

22 alumnos/as.

7.Dous grupos de FPB ( Formación Profesional Básica )

Este centro funciona como centro asociado ao CIFP Politécnico dende hai dous cursos para as ensinanzas

de Formación Profesional Básica.

Este curso 16/17 aumentou a matrícula en 50 alumnos/as

O  número  de  profesores/as  neste  curso  é  de  36,  distribuídos  da  seguinte  maneira  segundo  os

departamentos:

DEPARTAMENTO N.º DE PROFESORES

Ciencias Naturais                                   2

Debuxo                                   1

Educación Física                                    2

Economía                                    1

Filosofía                                    1

Física e Química                                    2

Grego                                    1
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Lingua Castelá                                    3

Lingua Galega                                    3

Lingua Francesa                                    2

Lingua Inglesa                                    4

Matemáticas                                     5

Música                                     1

Orientación                                    2

Relixión                                    1

Tecnoloxía                                    2

Xeografía e Historia                                    3

O centro conta cunha administrativa, dúas conserxes, unha técnico auxiliar ( coidadora ) e catro persoas da

limpeza.

O centro consta de tres edificios:

O principal , no que se atopan as dependencias administrativas, aulas, seminarios, biblioteca ,laboratorios,

aula  de  debuxo,  sala  de  proxeccións,  dúas  aulas  de  informática,  aula  de  PT,  despacho  do  DO

( Departamento de Orientación), dúas salas de atención ás familias, sala de usos múltiplos, un pavillón de

deportes, un gran patio para o tempo de lecer e un novo edificio para as aulas de música e tecnoloxía.

Tamén conta cunha cafetería.

XUSTIFICACIÓN EN RELACIÓN CO PROXECTO EDUCATIVOXUSTIFICACIÓN EN RELACIÓN CO PROXECTO EDUCATIVO

Os principios educativos que rexerán a vida do noso centro están recollidos no PEC.

A pretensión educativa básica do IES Eduardo Pondal é constituírse nun espazo de convivencia e formación

da xuventude da súa contorna, nun ambiente plural que promova a participación, a tolerancia, a 

solidariedade e o desenvolvemento intelectual nunha perspectiva crítica e racional da cultura, a sociedade e

a ciencia do noso tempo. Ante os desafíos sociais vixentes na actualidade o Proxecto Educativo do Centro 

propón unha educación que contemple o desenvolvemento dos valores que poidan contribuír, na medida 

das nosas posibilidades, a reducir os riscos da crecente desigualdade e exclusión social, e a favorecer o 

sentimento de identidade colectiva múltiple, fomentando unha lealdade plural a diversas comunidades que 

conviven na nosa cidade e no noso país. 

Partimos da convicción de que procurar unha boa convivencia non só é unha condición para realizar o 
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traballo escolar, senón que é unha aprendizaxe en si mesmo, ao que debe de contribuír a educación escolar

e que debe ser o resultado dun traballo sistemático, non ocasional. O noso propósito é que os alumnos e as 

alumnas teñan un comportamento baseado na cultura da paz, da igualdade e respecto ante o diferente, de 

apoio e solidariedade co débil, que afronte os conflitos co diálogo e o acordo; que adquira unha cultura 

democrática e cidadá para desenvolverse en liberdade, exercendo os seus dereitos e deberes con 

responsabilidade e participando activamente e criticamente nos grupos sociais aos que pertence; que se 

basee en principios éticos, promovendo o seu desenvolvemento moral.

Para isto presentamos as seguintes propostas:

1. Ollando  ó  presente,  queremos  que  os  alumnos  e  as  alumnas  se  atopen  seguros,  acollidos  e
considerados, dende a convicción de que só nun contexto positivo e estimulante é posible a convivencia
e a aprendizaxe.

2. Ollando ó futuro, pretendemos que os alumnos e as alumnas adquiran competencias necesarias para
establecer relación sas e construtivas consigo mesmos e cos demais,  con actitudes coherentes con
valores  democráticos  e  o  respecto  aos  dereitos  humanos,  fundamento  dunha  educación  para  a
cidadanía.

3. Ollando a labor da escola, con este proxecto pretendemos contribuír á formación integral de todos os
alumnos e alumnas, tanto para ser persoas como para vivir nunha colectividade, na seguridade de que
son as condicións máis idóneas para mellorar as aprendizaxes curriculares.

4. Ollando ao entorno do centro, contamos coas familias, cos barrios de Conxo e Milladoiro, e con todas as
persoas e entidades do traballo comunitario da coordinadora de traballo en rede Conxo/Milladoiro, como
axentes educadores.

SUPOSTOS DOS QUE PARTIMOS

1. A convivencia escolar é unha construción cotiá, unha tarefa complexa, pero é necesaria e posible, e
constitúese nunha rica e valiosa experiencia educativa, dado que a aula e o centro educativo son os
primeiros espazos públicos de participación das xoves xeracións.

2. O centro, como institución educativa, é unha formación social en dous sensos: está formado a partir da
sociedade e a súa vez expresa á sociedade. O que se fala en cada escola,é a linguaxe particular da
sociedade.

3. A función  socializadora  do  centro  educativo  manifestase  nas  interrelacións  cotiás,  nas  actividades
habituais, nas charlas espontáneas o unhas discusións e diálogos planificados para reflexionar sobre
esas interrelacións, para recoñecer os acordos, as diferencias, as formas de acadar o consenso .... Só
deste xeito apréndese a convivir mellor coa súa época e o seu mundo, que permita a aprendizaxe e a
práctica de valores democráticos: a promoción da solidariedade, a xustiza, a responsabilidade individual
e social.

4. Entendemos o centro educativo como un contexto significativo de desenvolvemento e como un espazo
privilexiado para aprendizaxe de valores e para educar na convivencia.
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5. A abordaxe da temática da convivencia nun centro educativo demanda,necesariamente, non negar os
conflitos e  velos  como situacións problemáticas do facer  cotiá,  a  resolver.  É fundamental  promover
climas institucionais favorables con soportes normativos claros e explícitos, como así tamén alentar o
desenvolvemento  de  procesos  participativos  que  contribúan  ao  melloramento  dos  vínculos
interpersonais, e consecuentemente a unha optimización do traballo pedagóxico e da aprendizaxe.

6. Propoñemos  una  escola  que  tente  de  responder  ao  seu  cometido  de  ser  formadora  de  cidadás  e
cidadáns, comprometidos crítica e activa

7. O desenvolvemento dun sistema de convivencia non é fácil nin sinxelo, e por iso queda postergado,
suspendido, esquecido ou abandonado.

DOCUMENTOS RELACIONADOS CO PLAN DE CONVIVENCIADOCUMENTOS RELACIONADOS CO PLAN DE CONVIVENCIA

Relación entre o plan de convivencia e as normas de organización e 

funcionamento e convivencia (NOF)

Nas NOFC, e referido ao plan de convivencia, faranse explícitas as normas de convivencia (anexo I) así

como os dereitos e deberes dos diferentes membros da comunidade educativa (anexo II).

Relación entre o plan de convivencia e o plan de acción titorial (PAT)

O  labor  docente  non  pode  realizarse  á  marxe  dunha  acción  titorial  permanente,  e  nesta  tarefa,

encomendada na súa maior parte ao profesorado titor, ten que implicarse toda a comunidade educativa co

PEC como guía.

O desenvolvemento dun plan de convivencia debe considerar accións para realizar dende o plan de acción

titorial, é dicir,deben facerse explícitas actuacións promotoras de valores democráticos de convivencia, de

cultura de negociación e diálogo. Polo tanto deben incorporar nos seus obxectivos e nas súas actuacións

referencias explícitas a eses valores que se poden traducir, como obxectivos do PAT:

1. Coñecer e valorar as características do grupo de alumnos/as, tento dende o punto de vista persoal, como

no relativo á competencia curricular, ás motivacións...coa finalidade de producir as respostas educativas

adecuadas.: Revisión do expediente persoal de cada alumno/a, para un previo coñecemento da súa

realidade. Informar ao departamento de orientación, sobre o alumnado que presenta desaxustes, tanto

de  comportamento  como  de  rendemento.  Ter  disposición  para  atender  e  orientar  ao  alumnado  en

relación as diferentes inquedanzas.

2. Favorecer  a  integración  do  novo  alumnado e  profesorado,  desenvolvendo accións  que  favorezan  a

adaptación  dos  novos  alumnos/as  e  profesores/as,  e  a  súa  interacción  co  resto  da  comunidade

educativa. Elaboración de programas de acollida. Desenvolver accións de acollida do alumnado de nova

incorporación dos centros adscritos.
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3. Contribuír á formación integral do alumnado

4. Promover a participación das familias no labor formativo,  asesorándoas e informándoas daquilo que

precisen e demanden, en especial, da importancia da estimulación dos fillos/as, da promoción da súa

autonomía, da relación familia-alumnado-profesorado e de todo aquilo relacionado co proceso de ensino-

aprendizaxe e coa formación dunha sociedade para a convivencia democrática.

5. Deseñar e desenvolver, en colaboración co Departamento de Orientación, algún programa facilitador de

detección precoz de dificultades de convivencia e de relación.

6. Establecer unha liña de coordinación entre o equipo docente, especialmente no que atines a elementos

metodolóxicos.

7. Unificar medidas e procedementos de intervención e de modelos de informes.

8. Establecer unha liña de coordinación entre os distintos niveis e etapas educativas.

9. Controlar o absentismo, e informar á xefatura de estudos e ás familias.

10.Colaborar  co  Departamento  de  Orientación  nos  programas  previstos  para  cada  curso  e  nivel,

especialmente  na  posta  en  marcha  de  medidas  de  atención  á  diversidade  e  aos  programas  de

prevención:racismo, homofobia, intolerancia, condutas disruptivas…

11.Incorporar a convivencia aos aspectos que se deben incluír nas sesións de avaliación.

12.Informar trimestralmente o consello escolar da situación da convivencia no centro.

13.Incorporar un informe sobre a convivencia á memoria anual de cada curso.

Relación entre o Plan de convivencia e o Plan de atención á diversidade

(PAD)

No Plan Xeral de Atención á Diversidade (PAD), regulado no Decreto 229/2011, concretaranse todas as

actuacións e medidas de atención á diversidade do centro, para desenvolver e axeitar a resposta educativa

ás necesidades da totalidade do seu alumnado.

No PAD, e referido ao plan de convivencia, concretaranse aspectos básicos para a convivencia do centro

como:

1. Desenvolver medidas e actuacións de tipo curricular e organizativo para promover a convivencia, a non

discriminación e o respecto polos/as diferentes.

2. Optimizar a organización dos recursos do centro para dar resposta ás necesidades de todo o alumnado

e en particular daquel con necesidades específicas de apoio educativo.

3. Elaborar as liñas de colaboración con pais/nais e con diferentes servizos externos ao centro para lle dar

resposta á diversidade.

4. Concretar e desenvolver os principios de atención á diversidade nas decisións de carácter pedagóxico,

organizativo e de xestión de centro.

5. Establecer procedementos para a escolarización e a atención ao alumnado procedente do estranxeiro.

6. Organizar as medidas ordinarias e extraordinarias de atención ao alumnado con necesidades específicas
de  apoio  educativo  para  contribuír  á  consecución  das  competencias  básicas  e  dos  obxectivos  dos
diferentes cursos e ensinanzas.
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OBXECTIVOS XERAISOBXECTIVOS XERAIS

1. Instaurar un sistema de convivencia escolar que posibilite acompañar ao crecemento dos alumnos e
alumnas,  promovendo o seu desenvolvemento como suxeitos de dereito e responsabilidade,  é dicir,
cidadáns.

2. Xerar, facilitar e promover tempos e espazos para poder circular a palabra e non os silencios, o diálogo e
a discusión e non a submisión e acatamento, a análise e a reflexión sobre as acción impulsivas e as
súas actuacións violentas.

3. Fomentar na comunidade educativa a adquisición de hábitos de convivencia democrática, de respecto
mutuo e de participación responsable.

4. Mellorar os niveis de convivencia no centro mediante a coordinación de actuacións e recursos.

5. Fomentar as actitudes de coñecemento, respecto e tolerancia para previr a aparición de actos violentos.

6. Proporcionar a toda a comunidade educativa habilidades e estratexias de intervención coas que afrontar
os posibles conflitos que podan xurdir no centro relacionados co deterioro da convivencia.

AVALIACIÓN DA CONVIVENCIA NO CENTRO. ANÁLISE DA AVALIACIÓN DA CONVIVENCIA NO CENTRO. ANÁLISE DA 

SITUACIÓN.SITUACIÓN.

Análise inicial. Diagnóstico da situación

Concepto de convivencia 

A convivencia non é a mera ausencia de violencia.

A convivencia é o resultado e expresión de múltiples factores:

A comunicación: traballo en rede( barrio, centro educativo, administración, familias..)

O diálogo entre familias, profesorado e alumnado.

A cooperación.

O respecto mutuo.

O centro educativo como marco ideal para educar na convivencia

“ A convivencia é un termómetro da marcha dun centro educativo.”

Que está pasando na escola? Indicadores que reflexas a falla de convivencia

Existen manifestacións violentas e deterioro da convivencia no ámbito escolar?.

Existen problemas de disciplina?

Existe falta de motivación e falla de criterios comúns do profesorado?

Obxectivos que se poden pretender acadar a corto prazo

Definir que é o que se pretende mellorar: Mellora de que?, ámbito familiar, contexto escolar…?

Ter recursos e estratexias de mellora de conflitos.
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Sensibilizar ao profesorado/alumnado/familias… da necesidade de traballar na mellora da convivencia no

centro.

Factores que inciden na convivencia

Implicación da Dirección do centro no apoio ao Plan de Convivencia.

Coordinación existente no centro.

Profesorado.

Alumnos/alumnas.

Pais/nais.

Administración.

Entorno (contexto sociocultural).

Para a realización do diagnóstico previo da convivencia no centro fíxose un estudo baseado nos 

cuestionarios que a continuación se detallan, e que foron elaborados polo departamento de orientación. 

Tamén se tivo en conta o cuestionario posto a disposición do centro pola Consellería, aínda que cumpre 

indicar que se produciu unha escasa participación que impide unha análise dos seus resultados con 

significación estatística.

Cuestionarios

Cuestionario para a avaliación da convivencia no centro

Os cuestionarios recollen unha serie de indicadores que se deben cumprimentar de acordo ás seguintes 

escalas:

1= nada/nulo/moi deficiente/moi malo.

2= Pouco/algo/deficiente/malo.

3= axeitado/suficiente/bo.

4= Moito/satisfactorio/moi bo.

No encabezamento de cada unha das táboas faise unha suxestión dos axentes que deben cumprimentala: a

mostra do alumnado e das familias debe ser determinada polo grupo de traballo, procurando en calquera

caso que sexa representativa do colectivo.

CUESTIONARIO A “Convivencia entre o alumnado”.

50% Claustro, Alumnos/as (mostra)

1 2 3 4

1. Existe unha actitude de respecto mutuo entre o alumnado.
2. Entre o alumnado existe un ambiente de colaboración á hora de 

afrontar o traballo en grupo.
3. O alumnado coñece as normas de convivencia establecidas no 

Regulamento de Réxime Interno.
4. O alumnado respecta as normas de convivencia establecidas no 

Regulamento de Réxime Interno.
5. O alumnado participa no control e resolución dos conflitos.
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Cuestionario para a avaliación da convivencia no centro

Os cuestionarios recollen unha serie de indicadores que se deben cumprimentar de acordo ás seguintes 

escalas:

1= nada/nulo/moi deficiente/moi malo.

2= Pouco/algo/deficiente/malo.

3= axeitado/suficiente/bo.

4= Moito/satisfactorio/moi bo.

No encabezamento de cada unha das táboas faise una suxestión dos axentes que deben cumprimentala: a

mostra do alumnado e das familias debe ser determinada polo grupo de traballo, procurando en calquera

caso que sexa representativa do colectivo.

CUESTIONARIO B. “Convivencia entre  o profesorado”.

50% Claustro.

1 2 3 4

 Existe unha actitude de respecto mutuo entre o profesorado.
 Os profesores/as traballan en equipo.
 Na toma de decisión búscase habitualmente o consenso.

Cuestionario para a avaliación da convivencia no centro

Os cuestionarios recollen unha serie de indicadores que se deben cumprimentar De acordo ás seguintes 

escalas:

1= nada/nulo/moi deficiente/moi malo.

2= Pouco/algo/deficiente/malo.

3= axeitado/suficiente/bo.

4= Moito/satisfactorio/moi bo.

No encabezamento de cada unha das táboas faise unha suxestión dos axentes que deben cumprimentala: a

mostra do alumnado e das familias debe ser determinada polo grupo de traballo, procurando en calquera

caso que sexa representativa do colectivo.

CUESTIONARIO C “Convivencia entre profesorado e alumnado”.

50% Claustro, Alumnos/as (mostra)

1 2 3 4

 Existe unha actitude de respecto mutuo entre o alumnado e o 

profesorado.

 O alumnado participa activamente na organización da 

actividade das clases.

 O alumnado ten interese polas actividades que se fan no 

centro.

 O alumnado está satisfeito coa actitude do profesorado en 
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xeral.

 O profesorado está satisfeito coa actitude do alumnado en 

xeral

 O alumnado participa no control dos conflitos.

Cuestionario para a avaliación da convivencia no centro

Os cuestionarios recollen unha serie de indicadores que se deben cumprimentar de acordo coas seguintes 

escalas:

1= nada/nulo/moi deficiente/moi malo.

2= Pouco/algo/deficiente/malo.

3= axeitado/suficiente/bo.

4= Moito/satisfactorio/moi bo.

No encabezamento de cada unha das táboas faise una suxestión dos axentes que deben cumprimentala: a

mostra do alumnado e das familias debe ser determinada polo grupo de traballo, procurando en calquera

caso que sexa representativa do colectivo.

CUESTIONARIO D. “Cuestionario para as familias”.

 (mostra)

1 2 3 4

 Non existen conflitos significativos entre o profesorado e as 

familias.
 O nivel de convivencia existente no centro é satisfactorio.
 Coñece a existencia do Regulamento de Réxime Interno.
 Considera que se respectan axeitadamente as normas do 

Centro.
 No centro respéctanse os dereitos do alumnado e das 

familias.

 Tense en conta a opinión das familias á hora de tomar 
acordos e resolver os conflitos naqueles temas que afectan a 
convivencia escolar.

 A información que proporciona o centro ás familias sobre os 
asuntos relacionados coa convivencia escolar é axeitada e 
fluída.
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OBXECTIVOS ESPECÍFICOS A PARTIR DA ANÁLISE PREVIAOBXECTIVOS ESPECÍFICOS A PARTIR DA ANÁLISE PREVIA

Educar no respecto e na tolerancia,  na participación e na solidariedade require a implicación directa e

constante de tódalas partes implicadas na educación do alumno/a, como é propio o/a alumno/a, a súa

familia e persoas do seu entorno, os seus profesores/as e o centro educativo. Polo tanto estableceranse os

obxectivos  específicos  cos  distintos  grupos  que  nos  levarán  a  consecución  do  fin  último  do  plan  de

convivencia, que é crear un bo clima de convivencia no centro e propiciar que se manteña fóra del.

Para o profesorado

Coñecer aspectos teóricos básicos da convivencia entre iguais, relación profesor/a-alumno/a, a convivencia

na interculturlidade e a convivencia na diferencia de xénero, utilizando una linguaxe común.

Implicar ao profesorado nos procesos de reflexión e acción que axuden a previr conflitos de convivencia no

centro.

Dotar aos profesores/as de ferramentas prácticas para a detección, a abordaxe e a resolución de conflitos

de convivencia no centro.

Clarificar as vías de actuación que permitan ao profesorado resolver, derivar ou notificar posibles situación

de desprotección ou de risco que se detecten por mor de conflitos que se dean na aula.

Promover a implicación do profesorado na participación e no desenvolvemento dos programas propostos

neste Plan de Convivencia.

Para o alumnado

Sensibilizar  ao alumnado no seu papel  activo e implicación no recoñecemento,  evitación e control  dos

conflitos de convivencia no centro.

Establecer un circuíto claro de actuación que lles permita dar a coñecer os feitos que observen e romper

coa “lei do silencio”.

Desenvolver habilidades interpersoais.

Favorecer a comunicación e a toma de decisión por consenso.

Promover a implicación do alumnado na participación e no desenvolvemento dos programas propostos

neste Plan de convivencia.
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Para as familias

Sensibilizar ás nais, país e titores/as sobre a importancia de previr condutas violentas nos seus fillos.

Dotar ás familias de ferramentas para detectar a implicación dos seus fillos/as en conflitos no centro escolar

e dar pautas de actuación.

Favorecer a reflexión das familias sobre a importancia do estilo de interacción familiar.

Facilitar ás nais,país, titores/as información acerca das implicacións psicosociais da etapa da adolescencia

e da secundaria.

Difundir os recursos existentes no centro e na comunidade.

Promover a implicación das familias na participación e no desenvolvemento dos programas propostos neste

Plan de Convivencia.

Para o Centro

Establecer canles e procedementos que faciliten a expresión das tensións e das discrepancias, así como a

resolución de conflitos de forma non violenta.

Mellorar o clima de convivencia.

Potenciar a formación de todos os membros da comunidade educativa para que podan resolver os conflitos

de forma tolerante.

PROGRAMAS A DESENVOLVER E ACTUACIÓNS DIRIXIDAS A PROGRAMAS A DESENVOLVER E ACTUACIÓNS DIRIXIDAS A 

FAVORECER A CONVIVENCIA ESCOLARFAVORECER A CONVIVENCIA ESCOLAR

Descrición do proxecto

A aprendizaxe da convivencia ten moitas dimensións. O noso proxecto inclúe 3 grandes bloques  nos que

están clasificados  programas nos que abordamos os aspectos máis necesarios no noso centro.

Os  programas  que  veñen  a  continuación  son  programas  de  prevención  que  se  desenvolven  coa

colaboración das seguintes entidades ou organismos: Concello de Santiago, Unidade Municipal de Atención

a Drogodependentes (UMAD), IGASEX-3 , Cruz Vermella Xuventude, Quérote +, Grupo Saraiba/USC…,

baixo a coordinación do Departamento de Orientación deste centro.
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Bloque 1. Coidamos o entorno físico e social

A Convivencia depende en gran medida do entorno. Na aprendizaxe da convivencia é fundamental asumir a

nosa responsabilidade para que o entorno sexa un espazo que favoreza una boa convivencia. Neste bloque 

incluímos os programas relacionados co entorno físico e tamén co entorno social.

Entorno físico: A responsabilidade de todos/as no coidado do espazo escolar, a limpeza e estética do 

edificio, corredores, aulas…. O coidado dos espazos verdes do centro. A educación para un 

desenvolvemento ecolóxico, a utilización adecuada da auga, papel, electricidade…

Programa “Un entorno físico coidado e agradable”. Programa de respecto do centro e do material común.

Entorno social:  Traballo en Rede: Un centro aberto á comunidade: Mecanismo de colaboración do centro 

coas familias e con outros centros educativos e organismos do contorno, a través de : A COORDINADORA 

DE TRABALLO EN REDE CONXO-COMPOSTELA SUR.

Coordinadora de traballo en rede barrio de Conxo-Compostela sur

Unha proposta de traballo en rede entre ámbitos educativos e sociais.

O xoves, día 29 de xaneiro de 2009, tivo lugar unha xuntanza no IES Eduardo Pondal, de Santiago de

Compostela, na que participaron todas as persoas, entidades e asociacións, que por unha banda,estaban

colaborando co centro a través de programas educativos e sociais, e por outra, que tiñan relación co centro

por temas educativos e/ou pertencer ao mesmo contexto socio-educativo.

Esta reunión, convocada pola Dirección do IES Eduardo Pondal,  tiña como obxectivo presentar a proposta

do DO de iniciar un traballo en rede entre todas as entidades, organismos e persoas que teñen relación co

barrio de Conxo (centros educativos, centro sociocultural, asociación Down, centro psiquiátrico de Conxo,

residencia da terceira idade Volta do Castro…) e aquelas outras que xa estaban a colaborar co noso centro

na implantación de diversos programas (Concello de Santiago a través da concellería de Benestar Social e

Muller,  a UAF, UMAD, Galicia  Acolle,  Foro de Inmigración,  CHISEM, Servizos Sociais  dos Concello  de

Santiago e Ames.). Esta proposta de traballo en rede entre os ámbitos educativos e sociais basease na

concepción do centro escolar como unha comunidade de comunicación e participación,  dende un enfoque

de integración e inclusión.

A nosa proposta parte  dun posicionamento a  favor  do  traballo  coordinado ,  por  unha banda,  entre  os

profesionais  de diferentes servizos e institucións: profesionais do ámbito dos servizos sociais (atención

primaria) , profesionais do ámbito educativo formal ( CEIPS , IES..), e non formal (centros socioculturais,

ONGs…),  e tamén por todas aquelas persoas relacionadas coa educación dos nosos alumnos e alumnas

( pais, nais, ..).

Existe un grande abano de posibilidades de traballo “en rede” entre os diferentes ámbitos, pero que esta

coordinación se materialice na práctica depende, en gran parte, da vontade e iniciativa de todos e todas.

Entendemos  a  educación  como  un  instrumento  para  o  desenvolvemento  dunha  cidadanía  activa,

comprometida cos valores democráticos, que non pode quedar reducida ao estrito horario dunha materia.

Para poder acadar este obxectivo, é necesario que tanto o currículo escolar como a organización do centro

teñan coma obxectivo “unha comunidade de comunicación e de participación”, que integre aos alumnos e
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alumnas, profesores e profesoras, pais e nais ou aquelas persoas que se están facendo cargo da educación

do noso alumnado, comunidade, administración local, administración educativa, ONGs, centros culturais,…

e todas aquelas axencias e asociacións que teñen historias que compartir. O que representa entender a

educación como inserta na rede social e educativa comunitaria, interactuando con ela.

Entendemos  os  centros  educativos  como  comunidades  de  comunicación  e  participación:Os  centros

escolares non  só educan a través das mensaxes que transmiten, senón tamén a través das prácticas que

entre  todos  os participantes  producen.  É  tarefa  da educación capacitar  aos  mozos e mozas para que

cheguen a ser cidadáns activos, membros da comunidade, e esta tarefa só poderá acadarse dende un

marco participativo,  democrático,  e comunicativo, a través do diálogo.

Para traballar neste sentido serán imprescindibles dúas condicións, como mínimo:

A intensificación da colaboración escola/familia, escola/administración local(concello)e educativa(consellería

de educación).

O  incremento  de  recursos  nos  centros,  materiais  e  humanos,  para  poder  desenvolver  programas  e

actividades.

A relación do centro co seu entorno vai permitir por unha banda recibir o aporte do seu entorno e pola outra,

colaborar co entorno. Recibir achegas culturais do entorno: Coñecementos e recursos, moitos dos recursos

que son necesarios para a educación non están no centro, pero si no entorno co que ten que entrar en

relación   (  ONGs,  Servizos  Sociais,  Centro  Cultural,  …).  E  por  outra  banda,  colaborar  co  entorno:

participando en actividades culturais , desenvolvendo algún tipo de actividade que incida na mellora da

comunidade….

Para rematar, podemos  resumir  os beneficios do traballo en rede nas seguintes posibilidades:

Elaborar e coordinar as diferentes actuacións para mellorar a calidade da intervención tanto en toda a

comunidade como no centro escolar.

Impulsar  a  colaboración  e  o  intercambio  de  experiencias  entre  os  centros  educativos  e  os  diferentes

organismos e asociacións.

Atender  as  demandas  e  propor  alternativas  máis  convenientes,  definindo  as  necesidades  globais  e

individuais e propoñendo as medidas con especial atención á prevención.( absentismo escolar, condutas de

risco na adolescencia….)

Participar no desenvolvemento e coordinación nos diferentes programas de intervención coa comunidade

educativa ( plans educativos que se realizan dende os servizos municipais para a atención educativa, ..)

Colaborar  no  asesoramento  ás  familias  en  canto  ás  necesidades  que  podan  presentar  os  fillos/as,

facilitándolles o acceso aos diferentes recursos e potenciando a súa participación na educación dos seus

fillos/as e na vida do centro.

A partir  desta  proposta  créase a Coordinadora de Traballo  en Rede Barrio de Conxo/Milladoiro,

actualmente BARRIO DE CONXO-COMPOSTELA SUR,  acordando ter reunións trimestrais, nas que se

tratarían  temas  como:  Análise  do  contexto  escolar  dos  centros,  propostas  para  dar  respostas  ás

necesidades da comunidade escolar, propostas de actividades para a apertura do centro ao barrio e do

barrio ao centro, absentismo escolar, participación das familias, recursos cos que se contan dende cada

unha das entidades …..
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Os seus obxectivos serían:

Crear un espazo de debate  no contexto social próximo aos centros educativos, no que as persoas interesa -

das na educación e que teñen algunha posibilidade de intervención nese contexto próximo aos centros, fa-

gan realidade un compromiso social para a mellora da educación. Para materializar isto propoñemos:  

Unha análise  da realidade.

Dar prioridade a temáticas de intervención ( organización do ocio, afrontamento do absentismo escolar, es-

tablecemento de pautas educativas familiares, apoios educativos, mellora da convivencia, aceptación da di-

versidade……).

Elaboración, desenvolvemento e avaliación de planos de mellora.

Ter unha función de fomento e de impulsión do traballo en rede, facendo ver as vantaxes que ten este modo

de traballar: intervencións globais, optimizar os esforzos…

Colaborar nas iniciativas colaboradoras cos centros escolares de cara a desenvolver accións preventivas e

formativas que se consideren necesarias.

Participar nos plans educativos que se realicen dende os servizos municipais para a atención educativa da

zona.

Impulsar a colaboración e experiencias entre os centros educativos da zona e outras asociacións e colecti-

vos.

Favorecer un traballo conxunto co profesorado dos centros co obxectivo de:

Facer unha ordenación e planificación das necesidades da poboación que escolariza.

Definir as necesidades globais e individuais e propor medidas de resposta con especial atención á preven-

ción e  detección do alumnado con necesidades.

Entidades integrantes na actualidade da Coordinadora da Rede Conxo-Compostela Sur:

Jorge Carballido Salgado, Técnico en prevención de drogas, UMAD, 

 Loli Alvariño Alejandro, Orientadora IES Eduardo Pondal,

Óscar Couto Viñeglas,  Director IES Eduardo Pondal

Carmen Siaba. PT IES Eduardo Pondal

Xulio Noia Liste, Centro sociocultural Conxo

Marián Pellit. Traballadora Social, Concello de Santiago

Sandra Ferreño García, Educadora Familiar, Concello de Santiago

Mercedes Mariño Rey, Concello de Santiago Servizos Sociais-UTS Ensanche

 Ángel Liste, Fundación Educativa e Social  Dignidade

 Luis Giménez, Fundación Secretariado Xitano

 Mila Budiño, Centro Día Atención Integral Arela

Jorge Vázquez Santiago, Igaxes
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 Zoraida Jiménez Navas, Cruz Vermella Xuventude

Carmen Morán De Castro,  Grupo SEPA USC

Daniel Blanco Carpente, orientador CEIP Roxos

 Zaira Santos Gil, TP-Galicia

Esther Lueiro García, Residencia Volta do Castro

Elena Borrego Seoane, COGAMI-COCEMFE

Álvaro Lorenzo Rey, COGAMI-COCEMFE

Isabel Taboada. Educadora do concello de Santiago 

María José Rei Mariño. Directora/orientadora do Colexio da Milagrosa

Pilar Lestido . Orientadora CEIP Quiroga Palacios

 Marta Rodriguez. Ffundacion@downcompostela.org 

Ana Martinez. IGAXES

Malaika Igaxes

Mercedes Seoane Bouzas. Terapeuta ocupacional hospital psiquiátrico de Conxo

CIFP Politécnico

Manuel Fandiño. Orientador politécnico

Judith Velasco Rodriguez. Psicóloga USC

Esther Arias Martínez. Psicóloga USC

Beatriz Yañez Rouco. Cáritas Santiago

Bloque 2. Coidamos as relacións

Saber  establecer  e  desenvolver  relación  positivas  cos  demais  é  fundamental  na  aprendizaxe  da

convivencia.  Neste bloque incluímos programas que ensinan a recoñecer a diversidade como un valor

nunha  sociedade  plural  e  multicultural,  a  resolución  de  conflitos,  a  mediación,  DESENVOLVER

HABILIDADES SOCIAIS….

Programas de habilidades sociais

Programa  ALIANZAS POLA DIVERSIDADE (AxD). 

O centro escolar como espazo educativo de Convivencia democrática e loita contra todo tipo de 

discriminación . A Mediación entre Iguais.

O Programa AxD baséase na participación xuvenil, será desenvolvido e implementado no centro educativo,

e será o propio alumnado o responsable de crear e administrar grupos co obxectivo de xerar un clima

escolar  positivo  e  contornas  de  aprendizaxe  seguros  mediante  a  promoción  de  valores  prosociais  de

tolerancia e respecto. O obxectivo fundamental das AxD é  capacitar ao alumnado en lugar de actuar no seu

nome, e dar visibilidade a colectivos tradicionalmente discriminados, centrándose en cuestións relativas á

orientación sexual e identidade de xénero, sexismo, racismo necesidades educativas especiais, etc...

Os valores do Programa Alianza pola Diversidade son : a diversidade, o pluralismo cultural, a xustiza, o
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benestar e a calidade de vida, a dignidade das persoas, o libre desenvolvemento da personalidade e da

identidade.

Con este programa, os alumnas e alumnas reforzarán:

Competencias Sociais e Interpersonais: Habilidades de Comunicación, Confianza e Empatía, Traballo en

equipo, Cooperación, e axuda, Xestión Pacífica de Conflitos.

Competencias Persoais: Asertividade, Sensibilidade Social, Xustiza, Coñecemento.

Competencias  Cognitivas:  resolución  de  Problemas,  Análise  e  Comprensión  das  consecuencias,

Pensamento Crítico, e Toma de Decisións. 

Para axudarnos neste obxectivo,  contamos coa colaboración dun grupo de psicólogas da USC, que xa

veñen colaborando co centro no deseño e implantación de programas de prevención dende hai 2 cursos:

“Programa de Prevención do Bulling” no curso 2014-15, para alumnado de 1º ESO, titoras e familias, e

“Programa de Prevención da Violencia  nos Adolescentes”,  no curso pasado 2015-16,  dirixido a  todo o

alumnado da ESO:

Judith Velasco, coordinadora da Área de Apoio Psicolóxico e Investigación do Programa. É psicóloga e

conta  con  experiencia  no  desenvolvemento  e  implementación  de  diversos  programas  de  prevención  e

intervención en diversos ámbitos relacionados coa violencia. É experta en acoso escolar, contando cun

profundo coñecemento dos mecanismos de acoso, motivación e neutralización dentro do contexto escolar.

Esther Arias, é psicóloga e experta en mediación, con ampla experiencia en programas de prevención da

violencia en distintos ámbitos (violencia de xénero, acoso escolar... ) que orientará e formará ao alumnado

interesado na Mediación entre Iguais. 

Programa  CONECTA- ALEIDA . IGAXES3.

ALEIDA é un proxecto dirixido a promover a xestión da diversidade e a mediación intercultural e enmárcase

nos programas relacionados coa inmigración e o traballo con persoas en risco de exclusión social  que

desde o 2007, leva a cabo IGAXES-3. IGAXES-3 nace no ano 2001 como unha organización sen ánimo de

lucro, desde e para as persoas, de prestración de servizos no terreo social.  Traballa especialmente na

inclusión social de colectivos vulnerables a través dunha filosofía de traballo baseada nos conceptos de

incubación social e empoderamento.

O  programa  ALEIDA está  dentro  do  Plan  de  Convivencia  do  centro,  do  Plan  do  Departamento  de

Orientación e  do Plan Xeral  do centro.  Dentro  do Programa ALEIDA desenvolvéronse  neste  centro  os

seguintes OBRADOIROS:

1. Obradoiro “Coñece a Nosa Cultura”, .  Dirixido aos  grupos de 1º de ESO.
2. Obradoiro “ Uso seguro e responsable das novas Tecnoloxías da Información”. Dirixido aos  grupos

de  2º de ESO.
3. Obradoiro de resolución de conflitos. Dirixido aos  grupos de  2º de ESO.
4. Obradoiro “ Sexualidade”. Dirixido ao alumnado de 3º ESO.
5. Obradoiro “ Igualdade e bos Tratos”. Dirixido ao alumnado de 3º ESO.
6. Obradoiro “Autonomía e Vida Independente”. Dirixido ao alumnado de 4º ESO e 1º de FPB.
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7. Obradoiro “Habilidades para o Emprego, e a  Entrevista de Traballo”. Dirixido ao alumnado de 2º de

FPB. 

Programa de Prevención de condutas disruptivas. Cruz Vermella.

Levarase a cabo mediante obradoiros en horario de titorías.

Prevención de Condutas Violentas

Habilidades Sociais. Resolución de conflitos. Violencia nas aulas. Violencia de xénero. Violencia nas redes 

sociais.

Dirixido :

Alumnado de 1º e 2º de ESO.

Prevención da Violencia de Xénero

Dirixido aos cursos de 3º e 4º ESO.

Sensibilización da Igualdade de Xénero

Dirixido aos cursos de 1º e 2º ESO.

Programa CON-VIVIR-CON. Programa de Habilidades e Competencias Sociais.

Levarase a cabo mediante obradoiros en horario de titorías.

Programa de  competencia familiar

O PCF é un programa multicompoñente de eficacia demostrada na prevención do consumo de drogas e

outros problemas de conduta. A través deste programa conséguese mellorar a competencia parental, as

habilidades sociais e o comportamento dos fillos/as, a través das relacións familiares.

O programa pretende reducir  os factores de risco familiares nos fillos e fillas e reforzar  os factores de

protección, co obxectivo global de aumentar a resistencia persoal dos seus fillos/as, que poidan ter risco de

consumo de drogas ou outros comportamentos antisociais.

Este programa opera en tres seccións:

Programa para as competencias dos pais e nais.

Programa para as habilidades sociais dos fillos e fillas.

Programa para mellorar as relacións familiares.

Obxectivos

1. Mellorar as relacións familiares.

2. Aumentar as habilidades parentais.

3. Mellorar o comportamento dos fillos e fillas.

4. Aumentar a competencia social dos fillos e fillas.

5. Reducir o previr o consumo de drogas e alcohol.

Poboación á que vai dirixido

Familias que queren fortalecer as súas competencias parentais e familiares, para reforzar os factores de 

protección dos seus fillos e fillas en relación ao abuso de sustancias ou outras condutas problema.
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Formato de execución

A duración do programa é de 14 sesións.

Acollemento das familias e merenda.

Primeira sesión en paralelo.

Sesións formativas dos pais e nais.

Sesións formativas dos fillos e fillas.

Segunda sesión conxunta das familias cos fillos e fillas.

Sesión formativas das familias.

Avaliación das sesións.

Que aprenden os pais e nais?

Habilidades para manexar o estrés, habilidades para manexar recompensas, atención diferencial e 

establecemento de límites, habilidades de comunicación e de resolución de problemas e coñecementos de 

alcohol e drogas.

Que aprenden os fillos e fillas?

Habilidades de comunicación, habilidades para recoñecer sentimentos, habilidades de resistencia á presión 

dos iguais, habilidades de resolución de conflitos e coñecementos sobre alcohol e drogas.

Que aprenden as familias?

Habilidades para acadar e/ou facer medrar a cohesión familiar, habilidades de comunicación na familia, 

habilidades de organización familiar, habilidades de relación familiar e habilidades de solución de conflitos.

Protocolo de actuación

A Xefa do Departamento de Orientación é a responsable da coordinación do programa, en colaboración co

persoal  técnico  de Igaxes:  educadoras sociais,  traballadoras sociais,  psicóloga  e terapeutas  familiares.

Haberá  as  reunións  necesarias  para  esta  coordinación.  A  Dirección  do  centro  será  sabedora  do

desenvolvemento do programa e apoiará e facilitará a posta en marcha do mesmo.

Os  casos  susceptibles  de  intervención  son  derivados  pola  xefa  do  D.  de  Orientación  do  centro,  en

coordinación doas titores/as dos alumnos e alumnas. Preséntase o programa ás familias deste alumnos/as,

e si estas aceptan, despois de ser debidamente informadas, asinarán o protocolo e iniciarase a intervención.

Programa de escola da vida

Fora do centro educativo e na propia sede de IGAXES 3, lévase a cabo o programa Escola da Vida, dirixido

a mozos/as entre 14 e 16 anos, que presentan:

a) Fracaso escolar. 

b) Conflitividade nas aulas.

c) Condutas disruptivas.

d) Absentismo escolar.

Son dúas tardes a semana: unha tarde reciben sesións para desenvolver as competencias emocionais e

sociais, e outra tarde adícanse a obradoiros (xardinería, debuxo, grafitis…).
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Bloque 3. Coidamos as persoas

Neste  bloque  incluímos  programas  que  tratan  de  atender:  os  sentimentos  persoais,  as  competencias

persoais  e  sociais,  o  desenvolvemento  moral,  a  asunción  de  responsabilidades,  a  autoestima,  a

aceptación de límites, a prevención de condutas de risco na adolescencia….

Programas

Programa de Titorías Individualizadas. IGAXES 3. 

Obxectivos

1. Estudar cos alumnos/as que participan na titoría individualizada as dificultades que teñen no centro, cos 

profesores/as, cos alumnos/as, e traballar as posibles alternativas ou solución.

2. Desenvolver as competencias emocionais:

  Estratexias de resolución de conflitos.

  Habilidades Sociais: Escoitar, iniciar e manter unha conversa, formular unha pregunta, pedir axuda, seguir 

instrucións.

  Habilidades Emocionais: Controlar os sentimentos, controlar os impulsos,..

  Habilidades Cognitivas: Saber ler e interpretar os indicadores sociais, dominar os impulsos, anticipar 

consecuencias, comprender as normas de conduta (o que é , e o que non é unha conduta aceptable).

  Habilidades de conduta: responder eficazmente á crítica, resistir ás influencias negativas, escoitas aos 

demais.

Protocolo de actuación

  As familias dos alumnos/as aos que van dirixidas serán informadas e haberá que ter a súa conformidade 

para levalas a cabo.

  Os alumnos-as serán informados e aceptarán o programa.

  As titoras/as serán informados.

  A Dirección do centro dará a súa conformidade, e encargarase da provisión dos espazos.

  A Xefa do Dpto. de Orientación coordinará o programa. Todas as semanas, haberá unha reunión de 

coordinación entre a orientadora e os técnicos/as do programa (educadores/as sociais).

  Cada un dos alumnos/as que participen no programa terán sesións de forma individualizada cos técnicos 

de Igaxés-3 (Educador/a Social).

  Na última semana do programa, terá lugar unha reunión dos Educadores/as Sociais coas titoras/es dos 

alumnos/as que participen no programa para transmitirlles a información de cada caso e realizar unha 

avaliación.

Características xerais dos contextos socio/familiar dos alumnos/as

 Situación socio-familiar desfavorable.

 Influencia dun contorno problemático ou conflitivo.

Características persoais

Situación académica desfavorable, tendencia ao fracaso e/ou absentismo
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escolar.

 Falta de interese, motivación fronte os estudos.

 Pouca aceptación dos signos ou persoas que representan autoridade.

 Baixa autoestima e pouca confianza nas súas capacidades persoais.

 Dificultade para planificarse e finalizar as tarefas encomendadas.

 Falta de identificación coa institución educativa.

 Incumprimento das normas de convivencia do centro educativo.

Programa de prevención de Drogodependencias. UMAD. Concello

Promover entre os/as adolescentes e mozos/as actitudes de responsabilidade respecto ás 

drogodependencias con especial referencia ás drogas de síntese, cannabis, alcol e tabaco, accidentes de 

tráfico e trastornos na conduta alimenticia (anorexia, bulimia). 

Destinatarios/as

Tendo en conta a importancia dos contidos que se desenvolven no programa,  consideramos necesario

traballa-la prevención en adolescentes e mozos de ESO

Programa de Educación para a Saúde, da Cruz Vermella

Obxectivos

Fomenta-lo interese de adolescentes e mozos/as pola adopción de hábitos e condutas saudables como

parte do seu desenvolvemento integral, modificando aqueles comportamentos que respondan a costumes

individuais e sociais insás e perigosas para a súa saúde.

Favorecer que os individuos e os grupos organizados da sociedade, acepten a saúde como un valor 

fundamental, tratando de facer dela un patrimonio da comunidade, e asumindo responsabilidades e control 

de moitas das condicións que lle afectan.

Promove-lo desenvolvemento da educación para a saúde, nos ámbitos de poboación xuvenil escolarizada e 

asociada, considerando estes foros os máis adecuados para un axeitado desenvolvemento de actividades 

preventivas cara este sector de poboación.

Favorece-lo acceso de adolescentes e mozos á información e ós recursos sociais existentes.

Programa CON-VIVIR-CON. Educando as competencias persoais e sociais na escola. Mª Dolores Alvariño

Alejandro, e outras.

Destinatarios/as

Tendo en conta a importancia dos contidos que se desenvolven no programa ,  consideramos necesario

traballa-la  prevención  en  adolescentes  e  mozos  de  ESO   e  bacharelato.  Porén,  consideraranse  como

prioritarias persoas dun nivel socioeconómico e cultural baixo, procurando responder ás 

necesidades existentes.

Metodoloxía

Seguindo a liña de actuación da nosa asociación, a metodoloxía será participativa e dinámica, de forma que
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evite a desmotivación e axude á reflexión, ó análise e á procura de alternativas. A participación de tódolos

membros do grupo a través do debate, a discusión, o traballo en equipo, o intercambio de coñecementos e

puntos de vista... favorece, sen dúbida, o proceso de aprendizaxe.

A metodoloxía que se levará a cabo terá en conta os seguintes criterios psicopedagóxicos:

1. Partir dos intereses e as capacidades do grupo, así como dos seus coñecementos previos sobre o tema.

1. Fomenta-la cohesión de grupo, a participación e o traballo en equipo, utilizando as técnicas e os recursos

convenientes para elo.

2. Promover un clima de confianza  próximo ó grupo, que favoreza a implicación do mesmo nas actividades e

no enfoque de dúbidas.

2. Adapta-los contidos e actividades  ó perfil específico do grupo co que se intervén. 

Áreas a desenvolver

Tendo en conta o grupo de poboación ó que está dirixido o programa, considéranse como áreas de traballo

prioritarias as seguintes:

1.Hábitos nocivos e drogas (4hs)

2. Sexualidade (4hs)

3. ETSs – SIDA (2hs)

4 Nutrición e Trastornos da conduta alimenticia (4hs)

OBSERVACIÓNS:  Os  programas  específicos  que  están  incluídos  neste  documento  son

programas que se están a desenvolver no centro neste curso e nos cursos anteriores. Na

programación xeral anual están concretadas as actuacións previstas no Plan de convivencia

para cada ano académico.
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MODELO DE CONVIVENCIA ESCOLAR . PROPOSTAS DE MODELO DE CONVIVENCIA ESCOLAR . PROPOSTAS DE 

ACCIÓN ACCIÓN 

Modelo de convivencia escolar

A indisciplina, como fenómeno presente e persistente nas aulas en múltiples formas –condutas disruptivas,

falla de respecto entre os alumnos/as e cara ao profesorado- xera unha valoración insatisfactoria por parte

do profesorado, xa que impide o seu traballo. Parece ser que os problemas de indisciplina non dependen

tanto do clima das relacións entre o profesorado e alumnado, nin da marcha da convivencia escolar, en

xeral,  senón  da  carencia  de  instrumentos  para  afrontar  a  súa  interferencia  co  traballo  docente.  Estas

problemáticas, preocupan ao profesorado, xa que faille difícil levar adiante a súa actividade docente en boas

condicións.  O  profesorado  enfrontase  con  problemas  de  estres,  fatiga  psíquica,  e  o  absentismo  dos

profesores/as e as baixas laborais medran cada vez máis nos centro educativos.

Os cambios que se produciron na relación entre os adultos e os rapaces, tanto social como familiarmente

están  repercutindo  de  forma directa  na  vida  escolar.  Os  modelos  de  relación  que  tradicionalmente  se

establecían  entre  o  alumnado  e  o  profesorado,  baseados  na  autoridade  recoñecida,  o  respecto  e  o

recoñecemento social, deron paso a novos modelos de relación moito máis complexos e a novos tipos de

condutas que cuestionan o rengo superior de coñecemento e de dirección do profesorado xerando conflitos,

tanto entre os propios alumnos/as como entre estes e o profesorado.

Os nosos obxectivos deberían de consistir en:

Mellorar o clima das aulas.

Incidir na resolución de problemas, e consecuentemente.

Nunha Mellora da convivencia no centro educativo.

Requisitos

Será preciso analizar a situación do centro en canto ás relacións que se establecen nel, diagnosticando as

disfuncións,  os desencontros,  as disrupcións.  A partires disto será o momento de concienciar  a toda a

comunidade educativa da necesidade dunha actuación educativa especial.

Haberá que establecer unha participación real, sobre todo do alumnado, na vida do centro, a través da

figura do delegado/a de aula, da comisión de convivencia, da asemblea de delegados, dotándoas de contido

e de posibilidades de incidencia nas cuestións que afectan directamente ao alumnado. Igualmente será

necesario elaborar propostas que posibiliten a participación real das familias do alumnado na vida do centro.

É imprescindible a implicación de todo o claustro para que actúe cunha unidade de criterio e de acción,

sendo plenamente conscientes cada un dos seus membros que o problema de convivencia que afecta a un

profesor/a é un problema que afecta a todos e cada un deles.

Ë preciso arbitrar, de forma acordada, unha regulación democrática dos conflitos, a través do regulamento
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de réxime interno ou das normas que regulen a convivencia no centro. Será útil dotarse de técnicas de

resolución de conflitos, tales como a mediación escolar, os procedementos de negociación e diálogo e as

técnicas de resolución pacífica de conflitos.

A integración de todo alumnado ten que ser un distintivo irrenunciable do centro. As medidas de atención á

diversidade, o aprendizaxe cooperativo, o fomento de autoestima e a colaboración contribuirán á progresión

académica do conxunto do alumnado.

A participación do entorno social  do centro,  sobre todo a través das institucións locais ten que ser  un

elemento fundamental para mellorar os comportamentos disruptivos do alumnado.

Non debemos de esquecer o currículo da educación en valores e os temas transversais: educación para a

paz, educación intercultural, coeducación…

Propostas de acción

Normativas

Debemos de establecer unhas pautas normativas que teñan como obxectivo establecer as condicións e

instrumentos que posibiliten a creación dun sistema de convivencia baseado nos principios democráticos e

de participación, encamiñadas a fomentar a tolerancia e o respecto e orientadas á prevención de conflitos e

a resolución eficaz e pacífica dos mesmos.

O centro debe de ter os recursos humanos e materiais para poder levar a cabo o seu proxecto educativo:

cadro  de  persoal,  acción  titorial,  atención  á  diversidade,  fomento  da  participación,  diminución  da  ratio

profesor/alumno, responsables da mediación escolar. 

Dispoñer  da  suficiente  capacidade  organizativa  para  dar  resposta  naqueles  casos  que  o  requiran

(  actuacións pedagóxicas  ou didácticas non ordinarias,  adscrición  dun  profesor/a  á  acción titorial  coas

facilidades necesarias para levalo a cabo..)

Actuacións da Comisión de Convivencia a través das  que se faga un seguimento da situación real e da

evolución das actitudes e condutas no centro.

Plan de Convivencia.

Dereitos e Deberes do alumnado.

Delegados/as.

 Organización escolar

 O centro educativo debe ser un lugar apropiado para favorecer dun xeito explícito a convivencia e o clima

de  traballo  individual,  cooperativo  e  solidario.  En  consecuencia  os  aspectos  básicos  relacionados  coa

organización  escolar  poden  xogar  un  papel  fundamental  no  desenvolvemento  ou  non  de  condutas

antisociais.

Unha organización escolar  que contemple como elemento fundamental  a  atención á  diversidade e que

ofreza posibilidades diversas e respostas axeitadas para todo o alumnado. Está demostrado que o perfil do

alumno  ”molesto”  coincide  en  numerosos  casos  co  alumnado  que  ten  dificultade  nas  competencias

escolares.
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Unha organización escolar que favoreza a implicación de toda a comunidade educativa na elaboración, a

xestión e a valoración das normas de conduta que rexen o centro educativo; así como a existencia dun

regulamento  de  actuacións  concretas  e  do  proceso  que  se  debe seguir  cando  este  se  incumpre  son

elementos esenciais na creación da convivencia no centro educativo.

A ausencia dun modelo participativo na comunidade educativa pode ocasionar que tanto o profesorado

como o alumnado non atopen canles para a toma de decisións, provocando situacións que entorpecen e

incluso boicotean o consenso necesario.

Fortalecer o plan de atención á diversidade e o plan de acción titorial

A atención á diversidade na educación obrigatoria é posiblemente o máis grande desafío ao que se debe de

enfrontar o noso sistema educativo e que a atención á diversidade non pode ser un engadido senón un

eixo sobre o que xire a organización e a actividade dos centros educativos. Está claro que a falla de

motivación  cara  as  tarefas  escolares  e  o  rexeitamento  á  institución  escolar  desencadean

frecuentemente  problemas  de  convivencia.  É  prioritario  establecer  medidas  de  atención  á

diversidade, posto que ditas medidas favorecerán e potenciarán a integración e o desenvolvemento

de habilidades escolares en todo o alumnado repercutindo na mellora da convivencia e viceversa.

Diminución da ratio Profesor/alumno e limitación do número de grupos aos que imparte clase un mesmo

profesor/a. É unha realidade que os profesores coñecen mellor aos seus alumnos cando as aulas teñen

máis baixas ratios e o profesorado non te que rotar permanentemente por numerosos grupos.

Establecemento de medidas específicas de atención á diversidade: Agrupamentos Flexibles, Medidas de

Reforzo,  Grupos de Adaptación do nivel de Competencias Curricular, Aula de Adquisición de Linguas, ….

Incorporación de novos servizos de apoio á docencia: Educadores/as Sociais, Traballadores Sociais..

TITORÍAS: Potenciar a Acción Titorial, mediante a asignación de horas a dita función, e facilitando a súa

función e coordinación. A ACCIÓN TITORIAL é o primeiro nivel a través do cal garantimos o dereito de

tódolos alumnos/as á orientación . A titoría forma parte da función docente e será desenvolvida por todos os

profesores/as do centro,  coordinados por un profesor/a-titor  de cada grupo  No Decreto 324 temos as

funcións dos titores/as.

Establecer medidas facilitadoras da convivencia

Coñecer o NOFC: Cando se aborda a análise da convivencia nun centro educativo, é preciso estudar as

normas,  os  procedementos  escritos  que  regulan  a  dinámica  do  centro  e  as  medidas  de  intervención.

Debemos  de  aclarar  e  precisar  o  que  entendemos  por  disciplina:  o  sistema  de  normas  que  unha

organización se proporciona a si mesma e á obrigatoriedade ou non de que cada membro cumpra cunhas

convencións  que,  para  que  sexan  asumidas  deben ter  sido  democraticamente  elaboradas e revisadas

criticamente por todos os seus membros da comunidade.

Introducir  as  variacións  estruturais  e  organizativas  que  permitan  dispoñer  dos  espazos  e  dos  tempos

necesarios  para  a  reflexión  conxunta,  o  debate  e  o  traballo  en  equipo  entre  todos  os  sectores  da

comunidade educativa
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Definir e crear a figura do “Mediador/a entre iguais”, determinando en que conflito ten que intervir, fixando

espazos de intervención..

Axilizar as canles internos de información e participación para acadar unha maior eficacia na resposta nos

procedementos de valoración e sanción das perturbacións da convivencia.

Desenvolver  actividades  socio-comunitarias  en  colaboración  coordinada  cos  sectores  e  institucións  do

entorno máis próximo ao centro.

Plans educativos de apertura do centro que permitan dar unha resposta á conciliación da vida familiar e

laboral e que en determinadas situacións contribúan á compensación de desigualdades sociais.

Formativas

Os estudos  realizados  amosan  que  existe  un  importante  malestar  e  desánimo dos  docentes  e  outros

profesionais da educación, debido, entre outros factores, ás dificultades nas relacións co alumnado. Temos

que  ser  conscientes  da  importancia  que  teñen  no  feito  educativo  a  interpretación  e  comprensión  das

prácticas que inciden de xeito directo nas relacións que se constrúen e reconstrúen na institución escolar.

Resulta, polo tanto fundamental asegurar unha oferta de formación en convivencia escolar.

A formación  inicial  dos  docentes  continúa  versada  na  transmisión  de  contidos  disciplinares,  orientada

fundamentalmente  cara  a  didáctica  das  disciplinas  e  sen  abordar  as  relacións  que  se  establecen  na

comunidade educativa. Hai unha carencia de formación específica que permita coñecer as estratexia máis

axeitadas para comprender e afrontar as situacións xeradoras de conflitos.

Formación continua sobre a convivencia a todos os sectores que interveñen na educación: profesionais da

educación, familias e alumnado, para a adquisición de habilidades e técnicas de resolución de conflitos.

Deseño  de  plans  de  formación  dirixidos  a  todos  os  profesores/as,  e  especialmente  aos  profesores/as

titores/as e equipos directivos para as situacións de acoso entre iguais, promovendo iniciativas de mellora

da convivencia, un procedemento de actuación ante a sospeita de acoso e unha colaboración real das

Administracións educativas.

Oferta de formación do profesorado na modalidade de formación en centros para favorecer e potenciar a

posta en práctica de estratexias de prevención e intervención adaptadas ás características de cada centro..

Fomentar a corresponsabilidade das familias na educación dos seus fillos, favorecendo a conciliación da

vida laboral e familiar e posibilitando procesos formativos para a adquisición de habilidades sociais e

técnicas de resolución de conflitos.
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A MEDIACIÓN. APRENDER A RESOLVER OS CONFLITOS DE A MEDIACIÓN. APRENDER A RESOLVER OS CONFLITOS DE 

FORMA PACÍFICA. FORMA PACÍFICA. 

O conflito

Seguindo a Torrego podemos afirmar que un conflito é:

Un proceso en que dúas ou máis partes entran en oposición ou desacordo porque as dúas posicións,

intereses,  necesidades,  desexos ou valores son incompatibles ou son percibidos como incompatibles e

onde as emocións e sentimentos xogan un papel moi importante.

Fases do conflito

Conflito latente.
O nivel de conciencia sobre a existencia de conflito é baixo ou inexistente, non se percibe como algo que 

sexa urxente de resolver.

Confrontación.
Aparece cando a través dun proceso de “escalada” o conflito faise patente e adquire un carácter progresivo.

Esta escalada aliméntase de sobreentendidos, puntos débiles, actitudes instintivas e emocións ineficaces. 

As emocións e a inestabilidade son altas, deséxase gañar e que o outro sexa o perdedor.

Fase de negociación.
É o momento en que se busca, propón ou acorda unha solución.

Fase de resolución.
Resolver un conflito é poñer as bases para asegurar aprendizaxes que dificulten que se poda repetir.

Análise do conflito: elementos

Para analizar un conflito é conveniente diferenciar entre os elementos referidos a persoas, ao proceso e ao 

problema.

Elementos relativos ás persoas

Protagonistas

Principias (directamente implicados) e secundarios.

Poder

É a capacidade de influencia dos protagonistas do conflito.

Percepción do problema

Como interpretamos o problema e explicamos as súas cousas.

Emocións e sentimentos
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Como te sentes ti?

Posicións

Ë o que quere e pide cada parte ao principio.

Intereses e necesidades

Os  intereses  son  os  beneficios  que  desecamos  obter  e  adoitan  estar  sustentando  as  posicións.  As

necesidades responden á pregunta: ti como te sentirías satisfeito?

Valores e principios

Cada parte ten os seus valores e eses valores poden mesmo estar enfrontados. A resolución pasará ás

veces por buscar un valor superior que poida unir ás partes.

Elementos relativos ao proceso

A dinámica do conflito

Por unha banda, trataríase de pescudar canto tempo leva o conflito. Tamén identificaríamos se o conflito é: 

Latente

Polarizado

Relaxado

Enquistado

A relación e comunicación

Elementos relativos ao problema

Son os datos, os feitos, os sucesos.

Estratexias de resolución de conflitos

Xuízo

O profesorado desempeña o papel de xuíz.  Intenta analizar os feitos pasados para decidir  sobre unha

sanción. A participación do alumno/a é obrigatoria e consiste en defenderse das acusacións que se lle

fagan. “Un gaña e outro perde”. Decide o/a xuíz sen contar coas partes.

Arbitraxe

O profesorado normalmente, alumnos/as ás veces, actúan como árbitros nun conflito entre dúas partes.

Como no xuízo analizan feitos pasados e o árbitro resolve. Esta resolución pode incluír o acordo entre as

partes ou ben pode ser imposta polo árbitro. A participación do alumnado pode ser obrigatoria ou voluntaria.

Decide o árbitro aínda que contando en ocasións coas partes. 

Mediación

O/a mediador/a, que pode ser un alumno/a, un pai/nai ou profesor/a, axuda ás partes en conflito a que se

comuniquen para que poidan atopar unha solución que conveña a ambas. A participación é voluntaria. O

acordo nace das partes que se vinculan segundo establezan. O/a mediador/a recolle o acordo. “Eu gaño, ti

gañas”.
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Conciliación

Tenta axudar ás partes a reconciliarse.  O/a profesor/a,  normalmente,   incita ás partes ao diálogo para

comprender  unha situación  pasada que  deu  orixe  ao  conflito  e  buscar  unha  solución  que  satisfaga  a

ámbalas dúas. O acordo é vinculante. É obrigatorio para o alumno/a. É un proceso non formalizado.

Negociación

Diferénciase da mediación en que non hai unha terceira persoa entre as partes. É un procedemento non

formalizado que definen as partes e adoita concretarse nun contrato. 

A mediación escolar

Podemos definir a mediación como:

Un proceso de resolución pacífica de conflitos no que unha terceira persoa neutral ( o/a mediador/a)

axuda ás partes en conflito a atopar unha solución que satisfaga a ámbalas partes.

Voluntariedade das partes.

Esforzo das partes por comunicarse, comprenderse e cegar a acordos.

Participación dunha terceira persoa, neutral.

O/a mediador/a non propón solucións nin xulga, só axuda nun proceso en que as partes en conflito son

as protagonistas.

Malia  a esixencia  de neutralidade o/a mediador/a debe  asegurar o equilibrio de poder,  por  exemplo,

cando as partes son un/unha alumno/a e un/unha profesor/a.

Fases do proceso de mediación

1ª fase: premediación

É unha fase previa á mediación que ten como obxectivo crear as condicións que permitan o proceso de

mediación.  Realízase  con  cada  parte  por  separado.  Nesta  fase  as  persoas  que  median  realizan  as

seguintes actuacións:

Presentación e explicación das regras e compromisos que supón solicitar a mediación.

Axudar a que cada parte conte a súa “versión” do conflito.  Este proceso é o que chaman  “cóntame”.

Permite a expresión e “desafogo” das emocións negativas acumuladas.

2ª fase: mediación

Realízase xa coas dúas partes xuntas cos mediadores/as.

Pode desenvolverse nunca soa sesión ou en máis. Diferéncianse varias fases:

Presentación e regras de xogo

Os mediadores/as fan as presentacións persoais e explican brevemente como vai se-lo proceso. Lembran a

confidencialidade e as normas básicas de respecto cara ao outro e cara aos mediadores/as.
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“  Cóntame  ”

Houbo xa un “cóntame” na premeditación e agora trátase de relatar e falar de sentimentos diante da outra

persoa.

O mediador/a utilizará técnicas de escoita activa para explorar e obter datos sobre o problema, facer aflorar

os temas importantes no conflito.

Terá coidado de non valorar, aconsellar ou xulgar.

Aclarar o problema

Trátase agora de identificar en que consiste o conflito. O/a mediador/a buscará unha expresión do conflito

en que estean de acordo ámbalas partes. Intentará que esa expresión recolla os intereses e necesidades

que poidan estar subxacentes.

Propoñer solucións

As protagonistas son as partes. O/a mediador/a debe ter coidado con propoñer solucións.

As súas actuacións son outras:

Propoñer a realización dunha chuvia de ideas.

Preguntar a cada parte que necesita, que está disposto a facer e que lle pide ao outro.

Axudar a avaliar as vantaxes e inconvenientes de cada proposta.

Preguntar sobre o acordo ou non coas propostas.

“  Chegar a un acordo”

O/a mediador/a axuda ás partes a que verbalicen claramente cal é o acordo a que se chega e felicítaas polo

acadado.

Este acordo queda recollido por escrito nun documento asinado que terá un carácter vinculante entre eles e

cara ao centro no que refire aspectos disciplinarios. 

Posta en marcha dunha experiencia no noso Centro

No curso 2016/17 iníciase un proxecto sobre MEDIACIÓN ENTRE IGUAIS ,  no ámbito escolar, a través do

programa Alianza pola Diversidade (AxD), que xa ven detallado neste plan.
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NORMAS DE CONVIVENCIANORMAS DE CONVIVENCIA

Nos últimos anos téñense publicado varios estudos nos que se recolle a opinión do alumnado, profesorado

e familias respecto á existencia, utilidade e aplicación das normas de convivencia nos centros escolares.

Tamén,  proporcionáronse  datos  estatísticos  respecto  ás  transgresións  máis  frecuentes  das  normas  de

convivencia e as súas correccións habituais. Podemos pensar que existe un amplo consenso respecto á

necesaria existencia de normas de convivencia nos centros escolares e unha opinión favorable sobre a

efectividade dos mecanismos que pode e debe ofrecer o centro para aprobar, explicar e difundir as normas

de funcionamento. Porén, na meirande parte das clases de Secundaria dos centros non se desenvolven

actividades sobre normas.

Por outra banda, gran parte do profesorado e do alumnado entende que se producen agravios no modo no

que se aplican as normas e as correccións no centro. Unha gran parte do alumnado e parte do profesorado

de secundaria cre que o profesorado non ten o mesmo criterio cando aplica as normas do centro.

Outro dato importante que se desprende dos estudos é  que a categoría máis frecuente de condutas que

atenta gravemente contra a convivencia é a acumulación de faltas leves, e que un grupo de alumnos/as

reducido acumula un número de partes considerable.. 

Outro dato que se desprende dos estudos realizados destaca que a corrección máis frecuente para as

condutas que atentan gravemente contra a convivencia é a expulsión do centro.  Cando se trata de faltas

leves, é habitual que se impoña a realización de tarefas fora do horario escolar. Ademais, é habitual que o

profesorado,  especialmente o titor/a,  ou xefatura de estudos,  se entrevisten con quen se comporta  de

maneira pouco axeitada e cos seus pai/nais. É moi pouco empregado o cambio de grupo.

Necesidade de mellorar as actuacións relacionadas coas normas de 

convivencia

Dende estes datos e dende  a  propia  experiencia  acumulada,  despréndese que se deben mellorar  as

actuacións. 

1º. Nun primeiro lugar,  parece evidente que hai que trasladar as actividades sobre normas ás clases.

Especialmente na primaria e no noso caso, na secundaria, as actuacións de xestión de normas son de gran

importancia. Ademais hai que fortalecer e favorecer a coordinación entre o profesorado cando se utiliza o

marco normativo e se aplican as correccións. Non é desexable, por exemplo, que os membros do claustro

procedan de modo heteroxéneo cando un alumno/a chega tarde a clase, non fai as tarefas escolares, insulta

a un compañeiro/a…Se se queren empregar as normas con eficacia e como un recurso de cohesión, é

imprescindible a coordinación estreita entre o equipo educativo.

2º. Nun segundo lugar, hai que reflexionar sobre a eficacia do noso marco normativo. A categoría máis

frecuente de condutas contrarias e gravemente prexudiciais para a convivencia é a reiteración de faltas

leves. Este dato sinala claramente que facemos un uso non axeitado das normas. Posiblemente, este se

deba en parte a que, en moitas ocasións,  carecese de correccións e non é habitual  a realización dun
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seguimento. Un marco normativo que non incorpore correccións ten unha eficacia dubidosa. Igualmente,

sen facer o seguimento, o cal  require ter conciencia de grupo de maneira permanente,  a utilidade das

propias normas é moi restrinxida. Neste seguimento debe de colaborar todo o equipo educativo. As normas

soen ser moi eficaces para “aliviar” problemas de disciplina, especialmente tras la fase de elaboración, pero

deixan de selo cando “se baixa a garda”, cando deixamos que se apague o sentido das normas para a

convivencia. De cando en vez, no comezo do trimestre ou nos momentos nos que o seu incumprimento

sexa  patente,  convén  facer  pequenas  sesións  de  revitalización  e  concienciación  da  súa  importancia.

Igualmente, cando se sigan de modo habitual, débese empreñar a felicitación e o recoñecemento polo ben

proceder dun grupo ou alumno/a.

3º.  Un terceiro aspecto que debemos considerar  é o  tipo de correccións que se aplican nos centros

escolares. Ante as faltas graves, parece que o único recurso dispoñible é a expulsión do centro, mentres

que ante as leves emprégase a entrevista e, nalgúns casos, a realización de tarefas fora do horario lectivo.

Ë conveniente ampliar este repertorio. Requísese un esforzo creativo para incorporar outras estratexias

correctoras menos xenéricas e máis vinculadas á propia norma que non foi respectada. Limpar o ensuciado,

ordenar o desordenado, estudar o non estudado, cooperar en tarefas colectivas, pedir desculpas…, poden

axudar  a  que  un  alumno/a  se  recoloque  no  seu  grupo.  Por  outra  banda,  cando  as  reiteracións  de

comportamentos son continuadas, cando os partes van en aumento, é conveniente iniciar estratexias máis

individualizadas para achegar ao alumno/a ao grupo e ás demandas do centro. A axuda  do Departamento

de  Orientación  e  da  familia,  así  como  doutros  profesionais:  traballadores/as  sociais  dos  Concellos  de

Santiago , o equipo da UMAD, de IGAXES, da Cruz Vermella,, da Fac. de Psicoloxía ...( psicólogos/as,

educadores/as sociais…), e os seus programas de prevención, poden ser de gran valor.

As normas como un recurso educativo para facilitar a convivencia

En todos  os  centros  docentes  debería  existir  un  marco  normativo  que  axude  a  acadar  os  obxectivos

educativos  nos  que  se  está  comprometido.  Sen  el,  a  organización  e  coordinación  de  actuacións

resentiríanse  notablemente.  Trátase  dun  grupo  de  normas  sinxelas,  comprensibles,  funcionais  e

suficientemente exhaustivas para que todos os membros da comunidade educativa teñan claro o que se

espera deles.  Ademais,  recollerán implicitamente  os obxectivos  colectivos.  Institucionalmente,o  Plan  de

convivencia debe incluír todos aqueles aspectos normativos que son necesarios para garantir o uso óptimo

dos recursos  do centro,  un desempeño profesional  positivo  por  parte  do profesorado,  a  maduración  e

formación  do  alumnado,  e  a  imprescindible  colaboración  e  corresponsabilidade  das  familias  na  tarefa

educativa. Por suposto, este marco normativo particularizado debe incorporar e completar o que se recolle

noutras disposicións de rango superior. Tamén pode recoller as competencias dalgunhas medidas que se

decidan adoptar, como a Mediación, que poden axudar especialmente no fortalecemento da convivencia. O

habitual é que estas normas, coas súas correccións, difúndanse entre o profesorado, o alumnado e as

familias para garantir a súa operatividade. Adicionalmente, é necesaria a súa revisión periódica para que

sempre sexan relevantes e útiles.
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Tamén  en  moitas  clases  pódense  facer  actividades  sobre  normas.  Dependendo  do  nivel  educativo,  o

alumnado xunto co titor/a e o resto dos membros do equipo educativo deben de participar xestionar os seus

marcos de relación distintivos (coas súas correccións), de acordo coas peculiaridades, intereses, problemas

particulares, etc, de ditas clases. O obxectivo desta tarefa será potenciar a conciencia de grupo, de colectivo

comprometido no logro de asimilar coñecementos, afianzar destrezas e valores, e acadar a cooperación de

todos os membros do grupo na consecución de tales fins.

Elaboración das normas xerais do centro

As normas de convivencia  proporcionámolas para lograr obxectivos de grupo e para regular as nosas

relacións  persoais.  Xustifícanse  porque  vivimos  en  grupo,  convivimos  con  outras  persoas  e  temos

obxectivos comúns. Sen conciencia de grupo, sen considerar que os que nos rodean teñen os mesmos

dereitos que nosoutros, as normas de convivencia son máis unha imposición que un valor social.

É importante incorporar actividades nas que se fagan patente a necesidade das normas de convivencia. Na

parte final do seu desenvolvemento débese de recordar que un centro educativo, como calquera institución

social, necesita garantir unha axeitada convivencia entre os seus membros, e para acadar ese obxectivo

débense establecer unhas normas que especifiquen os comportamentos a realizar en situacións concretas.

É importante que o alumnado se sinta protagonista na súa elaboración, pois a convivencia non é patrimonio

de  ninguén   en  particular,  senos  de  todos  e  todas  os  que  viven  xuntos.  Convén  tamén  ilustrar  nas

actividades que  as  normas se  sustentan  nos  nosos   valores  sociais.  Pero  é  importante  diferenciar  as

actividades de educación en valores das relacionadas coas normas. As normas de convivencia axudan a

regular comportamentos e describen con precisión as accións que se deben de por en práctica. Calquera

norma que incorpore en modo de precepto  algún  valor  ten  unha funcionalidade escasa.  Estipular,  por

exemplo, “que todos debemos de ser amigos”, axuda pouco a regular o comportamento dos membros dun

grupo. Aínda que a amizade é un valor social, con ese mandato non se describe ningún comportamento ou

acción socialmente desexable. As normas describen comportamentos e accións que favorecen a cohesión

do grupo, a coordinación de esforzos e o logro das metas colectivas. A educación en valores e a formación

de actitudes débense de incorporar no centro con estratexias diferentes.

As normas, en vez de enumerar prohibicións, deben de recoller o que hai que facer. Ás veces non é fácil

formulalas en positivo, pero convén facer este esforzo.

Outro aspecto importante é a incorporación de correccións. Cada norma debe de ir acompañada das súas

correccións. Sen elas, a utilidades das propias normas é moi restrinxida e pódese xerar unha conciencia de

impunidade. É moi probable, especialmente na etapa inicial da súa aplicación, que algunhas persoas non as

incorporaran aínda no seu repertorio de hábitos ou que en determinadas circunstancias non as poñan en

práctica.  Neses  casos,  quen  incumpra  a  norma  debe  seguir  algún  tipo  de  corrección  para  mostrar  e

revitalizar o seu compromiso co grupo. Cando alguén se conduce dun xeito non axeitado, é razoable que

asuma a responsabilidade dos seus feitos.  As correccións tamén débense de acordar  no grupo cunha

formulación clara, precisa, sinxela e, por suposto, educativa. Ademais, téñense que establecer de modo
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graduado e axustarse á gravidade do incumprimento da norma e a súa posible reiteración. Nos momentos

finais  de dita  graduación convén especificar  quen vai  a  intervir  na aplicación das correccións,  pois  as

reiteracións frecuentes aparecen no alumnos/as que non rematan de situarse ben no grupo ou que viven

nunhas circunstancias sociofamiliares difíciles.

Cando  se  elaboran  as  normas,  tamén  é  importante  reflexionar  sobre  o  uso  do  castigo.  Os  estudos

psicolóxicos  demostraron  que  a  súa  utilidade  educativa  é  reducida.  Ademais,  as  normas  e  as  súas

correccións deben de ser educativas e, a medio e longo prazo, terán que contribuír ao desenvolvemento de

comportamentos que se correspondan co que se espera dun/dunha cidadán nunca sociedade democrática.

A expulsión de clase ou do centro, realizar tarefas escolares durante o tempo de lecer( mentres o resto dos

compañeiros/as están xogando no patio), ou non participar nas actividades extraescolares son formas de

castigo que se empreñan habitualmente.

Cando se tome a decisión de empregar o castigo como corrección, debemos intentar utilizalo coa máxima

eficacia,  xunto  con  outras  estratexias  educativas  que  ilustren  en  positivo  o  que  se  debe  de  facer  e

intentando reconducir o seu costo sentimental.  O castigo ten como obxectivo diminuír a frecuencia dun

comportamento non axeitado, pero non é unha guía positiva sobre o que se debe facer. É importante, polo

tanto, complementalo con outras estratexias que ilustren e fagan explícito o comportamento desexable. 

Si se decide empregalo, é importante que:

Quen sexa castigado/a coñeza de antemán a relación entre o seu incumprimento da norma e o propio

castigo, é recomendable a súa aplicación inmediata tras o comportamento inapropiado.

Que o castigo realmente ocasione un sentimento de desagrado ou malestar que disuada a quen o sufre de

repetir o comportamento inaxeitado.

Estea asociado a un coñecemento claro de cales son os comportamentos axeitados.

Teña en conta a situación persoal de cada alumno e alumna.

Con frecuencia expúlsase  a algún alumno/a dunha clase  e ás veces do centro. Deberíase reflexionar si

empregamos este recurso con eficacia: síntese realmente molesto/a o alumno/a expulsado?, describiuse

claramente  ao  alumno/a  expulsado  o  comportamento  preciso  que  esperamos  del/dela?,  utilizáronse

previamente outras estratexias correctoras máis educativa?. 

Tamén é de gran importancia a xeneralización das normas, e as súas correccións, máis ala da aula. En todo

o centro, na casa, en calquera circunstancia hai que seguir as normas de convivencia básicas. O orden e o

coidado dos materiais hai que mantelo na clase e na casa. O respecto aos demais hai que mostralo en

calquera circunstancia. Escoltar, atender, dar as grazas, pedir desculpas..., son destrezas sociais básicas no

noso contorno social. Por isto é fundamental que as familias e as persoas que vivan cos nosos alumnos/as

coñezan as actividades sobre normas que se decidan facer no centro e se esforcen na casa para actuar de

xeito semellante. A coordinación entre o centro e as familias é imprescindible.

Convén  recordar  que  o  mantemento  dunhas  normas  de  centro  eficaces  e  funcionais  nas  que  sexan

protagonistas  todos  os  sectores  educativos  é  un  obxectivo  educativo  moi  valioso.  Desenvolver  as

actividades sobre normas, coas súas correccións, na clase e vinculalas co noso entrañado de valores axuda

especialmente á maduración persoal e a autorregulación do comportamento.  Implicar a todo o profesorado

e ao alumnado no seu seguimento é imprescindible. En calquera caso, non debemos esquecer que as
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actividades sobre normas son só un dos alicerces da convivencia. A resolución pacífica de conflitos e a

educación en valores e en sentimentos tamén deben de formar parte das actuacións do centro.

Elaboración das normas de aula

Os  alumnos  e  alumnas  dunha  clase  están  moito  tempo  xuntos,  facendo  actividades  e  convivindo.  É

importante que se potencie o seu coñecemento e confianza mutua, especialmente, no comezo de curso ou

cando se incorpora alguén novo ao grupo. Coñecer a alguén supón identificalo polo o seu nome, pola súa

aparencia  física,  polo  o  seu  entorno  familiar,  polos  seus  gustos  e  preferencias,  polo  seu  modo  de

comportarse, polas súas reaccións ante diversas situacións, polos seus sentimentos que experimenta en

diferentes  circunstancias,  polas  súas  ideas  e  ideais,  etc.  Por  outra  banda,  a  toma  de  conciencia  de

pertencer ao grupo-clase axuda a establecer e a esforzarse polo logro de obxectivos comúns, e a fortalecer

as habilidades de diálogo, participación, discusión, toma de acordos, defensa de puntos de vista, etc. Cando

alguén se considera membro activo dun grupo e protagonista do seu destino é máis fácil  de asumir e

compartir unhas regras de xogo para que a clase funcione mellor e sexa máis probable alcanzar as metas

colectivas. Calquera actitude hostil, suspicaz, individualista, competitiva..., pode entorpecer a tarefa. Para

acadar estes obxectivos, débense de levar á clase actividades nas que o alumno/a sexa o protagonista.

Cando xa se chegou a certa confianza entre os alumnos/as dunha clase e a un nivel de cohesión de grupo

axeitado, pódense desenvolver actividades sobre as normas. Trátase de acadar acordos sobre un pequeno

número de regras de relación interpersoal que axuden a aliviar os problemas de interacción máis frecuentes.

O centro  debería  de  dispoñer   dun  conxunto  de normas e  correccións  xenéricas  que  garanten  o seu

funcionamento. Cada clase dotaríase a si mesma dunhas poucas normas e correccións particulares para

garantir os dereitos e deberes de todos e todas os seus membros. 

A elaboración das normas débese de apoiar en actividades nas que o alumnado teña un papel fundamental

e por elo ao realizalas, débense de ter en conta algunhas ideas sinxelas pero moi funcionais.

Hai  que desenvolver  actividades que  axuden a precisar  os problemas concretos e  cotiás do grupo.  O

colectivo  detecta  e  anota  as  circunstancias  conflitivas  habituais  e  dótase  de  normas  específicas  para

abordalas  dun  xeito  eficaz.  Xeralmente,  as  situacións  que  xeran  problemas  están  relacionadas,  por

exemplo,  coa  hixiene  ,  a  realización  de  tarefas  académicas,  as  intervencións  durante  as  clases  e  o

aproveitamento das explicacións,  a forma de como nos diriximos aos demais,  etc.  O obxectivos destas

actividades non é facer un inventario inabordable de problemas ou comportamentos non adecuados senón

aliviar os catro ou cinco comportamentos que entorpecen dun xeito sustancias o logro das metas colectivas. 

Como xa comentamos antes, o centro debería ter dun marco normativo amplo ao que se pode recorrer en

calquera momento. O esforzo da clase débese centrar nas catro ou cinco circunstancias máis perturbadoras

para o grupo. 

Por  outra  banda,  unha  vez  que  se  chegou  a  un  acordo  e  xa  están  identificados  os  comportamentos

inadecuados, establécense dun xeito claro e sinxelo as normas que van regulalos. Ao explicitalas non caben

ambigüidades. Calquera norma que poda ser interpretada de diferentes maneiras será unha causa potencial

de conflito. 
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Tamén é importante que se establezan en positivo, que especifiquen o comportamento desexable que

todos  debemos de  esperar  dos  demais.   Dende  unha perspectiva  relativa  ao  comportamento  non  é

equivalente estipular, por exemplo, que non se pode falar cando outro compañeiro/a e cando o profesor/a

ten a palabra que afirmar que debemos estar atentos ao que din. A prohibición de falar non garante que se

vaia a prohibir.

Un aspecto fundamental das actividades sobre normas é o seu seguimento. O desexable é que calquera

sistema normativo xestiónese e  empécese a aplicar ao comezo do curso escolar, pero é fundamental que

se fagan revisións periódicas( semanais, quincenais, mensuais,…) da súa utilidade e funcionalidade. 

Hai que establecer procedementos eficaces para realizar o seguimento. Convén que sempre estea na aula

un cartel coas normas, coas súas correccións, aprobadas polo grupo, tamén pódese poñer un cadro( e un

parte de incidencias) no que podamos anotar calquera comportamento inaxeitado. 

Ademais,  as  anotacións  débense  de  realizar  dun  xeito  fluído,  sen  interromper  o  desenvolvemento  da

actividade. O profesorado debe ser coidadoso e preciso ao cumprimentar o parte de incidencias. A clase

debe coñecer a información que se desprende do seguimento, aínda que esta pode ser elaborada polo

titor/a e o equipo educativo, ou por eles e unha pequena comisión de alumnos/as.

Convén ter actualizada a información relacionada co respecto das normas e das correccións. 

Aspectos a ter en conta á hora de traballar as normas de aula

Os alumnos/as deberán ser conscientes da necesidade do establecemento e cumprimento das normas, só

así chegarán a interiorizalas.

As normas deberán de ser propostas e acordadas no seno da aula, nunca impostas polo profesor/a; así

tamén deberase de  acordar as consecuencias do non cumprimento.

Serán poucas, claras, concisas e terán en conta as posibilidades e características dos alumnos e alumnas

aos que van dirixidas.

Expresaranse sempre que sexa posible de forma positiva.

Colocaranse de forma visible tanto na aula como no centro.

Traballaranse de forma sistemática ao longo do día e nos momentos axeitados, non só cando se incumpran.

Valorarase de forma positiva o establecemento de asembleas para o traballo e tratamento das normas.

É necesario que exista un serio compromiso por parte de todo o profesorado do centro no cumprimento das

normas coa finalidade de que todos e todas podamos traballar nunca mesma liña

As normas e as consecuencias do non cumprimento, deberán estar moi claras para todos os Sectores da

Comunidade Educativa: profesorado-alumnado-familias- persoal non docente, e actuarase sempre de forma

acorde a estas.

Levarase un  rexistro por aula do incumprimento das normas de cara a adoptar medidas máis precisas e

axeitadas cos alumnos e alumnas máis problemáticos.
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CONCRECIÓN DAS NORMAS DE CONVIVENCIA, COAS CONCRECIÓN DAS NORMAS DE CONVIVENCIA, COAS 

CONDUTAS CONTRARIAS Á CONVIVENCIA E AS SÚAS CONDUTAS CONTRARIAS Á CONVIVENCIA E AS SÚAS 

CORRECCIÓNS CORRECCIÓNS 

As normas de convivencia, as condutas contrarias á convivencia e as súas correccións  están especificadas 
no anexo I.

DEREITOS E DEBERES DA COMUNIDADE EDUCATIVADEREITOS E DEBERES DA COMUNIDADE EDUCATIVA

Están  especificados no anexo II.

A COMISIÓN DE CONVIVENCIAA COMISIÓN DE CONVIVENCIA

A Comisión de Convivencia será a encargada de traballar a sensibilización en relación a concienciar da ne-

cesidade de conseguir unha boa convivencia no centro educativo, destacando que se trata dunha responsa-

bilidade compartida por toda a comunidade educativa.

A comisión terá carácter consultivo e desempeñará as súas funcións por delegación do consello escolar

para facilitar o cumprimento das competencias que, en materia de convivencia escolar, ten asignadas o con-

sello escolar.

Composición e elección dos seus membros

Os seus membros serán elixidos polo consello escolar do centro.

Deberán estar representados, de forma equilibrada, mulleres e homes de todos os sectores da comunidade

educativa.

Os integrantes da comisión de convivencia serán nomeados pola persoa responsable da dirección do cen-

tro, por proposta dos colectivos representados. Estará composta por:

O seu presidente/a será a persoa titular da dirección do centro.

Representantes do alumnado.

Representantes do profesorado.

Representantes das familias.

Representantes do persoal de administración e servizos.

Todos os representantes estarán na mesma proporción na que se encontran representados no consello es -

colar do centro, aínda que non é requisito que sexan os mesmos.

Unha das persoas integrantes actuará como secretario/a e redactará a acta das reunións.
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Profesionais aconsellables na composición da comisión de convivencia:

Persoa que ocupe a xefatura do departamento de orientación.

Profesorado que realice a función específica de dinamizador da convivencia no centro, segundo a Orde do

17 de xullo de 2007 pola que se regula a percepción da compoñente singular do complemento específico

por función titorial e outras funcións docentes.

Calquera outro membro da comunidade educativa que teña formación e sensibilidade nos temas relaciona-

dos coa convivencia.

Creación: A comisión de convivencia deberá constituírse no prazo de 6 meses dende a entrada en vigor do

Decreto 8/2015.

Funcións/Actuacións da comisión de convivencia

Elaborar o plan de convivencia e as demais actuacións derivadas do seu desenvolvemento, seguimento,

avaliación e revisión, función que será asumida polo equipo directivo cando non estea constituída, que será

aprobada polo consello escolar do centro, tal como se recolle no artigo 10 da Lei 4/2011.

Velar pola correcta aplicación do disposto na normativa existente en materia de convivencia e no plan e nor -

mas de convivencia.

Elevar ao consello escolar e recoller na memoria anual da comisión as iniciativas tendentes a previr e resol -

ver conflitos de convivencia, mellorar a convivencia e fomentar o respecto mutuo e a tolerancia no centro

educativo propostas polas escolas de pais e nais que se poidan crear no centro e se establezan no plan de

convivencia.

Funcións, por delegación do consello escolar:

Dinamizar todos os sectores da comunidade educativa, incorporando as súas iniciativas no procedemento

de elaboración, desenvolvemento, seguimento e revisión do plan de convivencia.

Adoptar as medidas preventivas necesarias para garantir os dereitos de todos os membros da comunidade

educativa e o cumprimento das normas de convivencia do centro.

Impulsar accións dirixidas á promoción da convivencia,especialmente o fomento de actitudes para garantir a

igualdade entre homes e mulleres, a igualdade de trato entre todos os membros da comunidade educativa e

a resolución pacífica de conflitos.

Propoñerlle ao consello escolar as medidas que considere oportunas para mellorar a convivencia, así como

dar conta a este, cando menos dúas veces ao longo do curso, das actuacións desenvolvidas e das correc-

cións e medidas disciplinarias impostas.

Propoñerlle, de ser o caso, ao director do centro persoas que poidan formar parte do equipo de mediación.

Coñecer o cumprimento efectivo das correccións e medidas correctoras nos termos que foran impostas e in-
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formar o consello escolar sobre o grao de cumprimento da normativa vixente.

Realizar o seguimento dos compromisos de convivencia subscritos no centro.

Elaborar unha memoria anual sobre a análise da convivencia e conflitividade no centro, no que se reflictan

as iniciativas no ámbito do centro sobre a materia: este informe será traslado ao consello escolar do centro

e ao correspondente servizo territorial de inspección educativa.

Aquelas outras que lle sexan encomendadas polo consello escolar.

Cando a comisión de convivencia o considere oportuno, e co obxecto de que informen no ámbito das súas

respectivas competencias, poderá solicitar asesoramento dos/das profesionais do departamento de orienta-

ción que interveñen no centro.

Colaboracións

Do profesorado titor relacionado co tema que se analice.

Do educador/a social do concello onde se atope o centro.

Doutros profesionais segundo a problemática de que se trate.

Das asociacións do sector que poidan colaborar na mellora da convivencia.

Xuntanzas (Mínimas)

Ordinarias: 3 xuntanzas anuais de carácter ordinario, 1 por trimestre.

Extraordinarias: cantas veces sexa convocada por a súa presidencia por iniciativa propia, e/ou a pro-

posta de, polo menos, unha terceira parte dos seus membros. 

MEDIDAS DIRIXIDAS Á DIFUSIÓN DO PLAN DE CONVIVENCIAMEDIDAS DIRIXIDAS Á DIFUSIÓN DO PLAN DE CONVIVENCIA

 Presentación do plan de convivencia ao profesorado. Realización dun claustro extraordinario para a

presentación do plan de convivencia ao profesorado. Entrega dun documento resumo do plan de

convivencia  no  que  se  expliciten  fundamentalmente  as  normas,  medidas  correctoras  e/ou  re-

educadoras e procedementos de actuación.

 Elaborar e implantar protocolos de acollida do profesorado de nova incorporación, explicando os

aspectos  fundamentais  do  plan  de  convivencia  e  incluíndo  na  documentación  entregada  o

documento resumo deste.

 Presentación do plan de convivencia ao persoal de administración e servizos.

 Dar a coñecer ao alumnado o plan de convivencia e as NOFC. Desenvolver traballos de análise do

plan de convivencia e as NOFC nas sesións de titoría presencial. Propiciar asembleas de aula e
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reunións de representantes do alumnado para analizar distintos aspectos do plan de convivencia e

das NOFC.

 Informar aos pais/nais/titores legais nas reunións de inicio de curso sobre o plan de convivencia e

NOFC, aportando un resumo.

 Divulgar  entre  o  profesorado, alumnado e familias orientacións básicas sobre o acoso e a súa

prevención.

AVALIACIÓN: MECANISMOS E INDICADORES PARA O SEU AVALIACIÓN: MECANISMOS E INDICADORES PARA O SEU 

SEGUIMENTO, AVALIACIÓN E MELLORASEGUIMENTO, AVALIACIÓN E MELLORA

A avaliación: un proceso de diálogo, comprensión e mellora

Entendemos a avaliación como unha parte integrante do proxecto, non algo engadido ao remate do mesmo.

Debemos preguntarnos polo valor do proxecto e das accións que tiveron lugar ao longo del.

A avaliación como diálogo

O diálogo ten unha dobre finalidade: por unha banda, trata de xerar comprensión do proxecto y, por outra,

de  mellorar  a  calidade  do  mesmo.  mentres  se  realiza  o  diálogo,  e  porque  se  realiza,  prodúcese  a

comprensión. Cando se produce a comprensión é máis fácil e enriquecedor o diálogo. O diálogo fecundo é

unha parte da mellora do proxecto. 

Traballamos nun  clima  de  flexibilidade,  liberdade  de  opinións  e  actitude  participativa,  estas  condicións

estiveron presentes na base do diálogo que nos permitiu construír o coñecemento, por unha banda, sobre a

realidade das condicións nas que se atopa o centro, que necesidades temos, como funcionamos, e por

outra  banda,  sobre  as  accións  que  son  necesarias  se  queremos  camiñar  cara  unha  convivencia

democrática. 

A avaliación como comprensión

A avaliación estivo guiada polo impulso da comprensión. Propoñemos como finalidade entender por que as

cousas chegaron a ser como son.

A comprensión estivo referida a diferentes aspectos:

Que está pasando na escola?

Indicadores, tanto positivos como negativos, que nos podan dar pautas para comprendermos como é a

convivencia no noso centro.

Análise dos factores de primeiro e de segundo orde que inciden na convivencia.
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A avaliación como mellora

Avaliación da Convivencia no centro

A avaliación pretende unha mellora non só dos resultados senón da racionalidade e da xustiza das prácticas

educativas.  Non  avaliamos  para  dicir  que  se  está  facendo  unha  avaliación,  para  cumprir  cun

requisito..Fundamentalmente faise unha avaliación para acadar a mellora de aquelo que temos entre mans. 

A mellora que intentamos acadar vai en relación a:

Desenvolvemento do proxecto en relación cos factores de 1º e 2º orde:

Docentes

Alumnado

Familias

Entorno

Administración

Que necesidades hai?

Necesidades de modificar actitudes dos docentes

Necesidade de modificar actitudes do alumnado

Necesidade de implicación das familias

Necesidade de implantar medidas de atención á diversidade

Necesidade de apoio da administración

Con que recursos e axudas contamos polo de agora?

Propostas de acción para mellorar a convivencia escolar

Análise da Convivencia no centro: Cuestionarios sobre a Convivencia no centro.

Avaliación e Seguimento do Plan de Convivencia. Actuacións

1. Corresponde á  Comisión de  Convivencia o seguimento e coordinación do Plan e a toda a comunidade

educativa o seu desenvolvemento.

2. Informará trimestralmente ó Claustro e ó Consello escolar do desenvolvemento do mesmo.

3. Elaborará ó final do curso un informe anual de análise da convivencia.

4. Proporalle á Administración Educativa as medidas oportunas para a mellora da convivencia. 
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FASES DA ELABORACIÓN DO PLAN DE CONVIVENCIA

FASES DA ELABORACIÓN INSTRUMENTOS A EMPREGAR

S
E

N
S

IB
IL

IZ
A

C
IÓ

N 0. Divulgación entre a comunidade 

educativa e creación do equipo de 

traballo

QUE E POR QUE DO PLAN

Campaña de sensibilización.

Reunións explicativas cos distintos sectores da 

comunidade educativa.

D
IA

G
N

Ó
S

T
IC

O 1.Características do centro e do 

seu entorno.

QUE E COMO SOMOS

Proxecto Educativo de Centro. (PEC)

2.Análise da realidade do centro en

materia de convivencia e clima 

escolar.

COMO ESTAMOS

Cuestionario para o análise da convivencia nos centros

educativos.

3.Análise das medidas e 

actuacións actuais.

QUE FACEMOS

NOFC

Análise de acción que se están a realizar (Anexo). 
Aportacións da comunidade escolar.

C
O

N
C

R
E

C
IÓ

N
  D

O
 P

L
A

N 4.Definición dos obxectivos do plan

e do modelo de convivencia.

QUE QUEREMOS

Valoración das aportacións dos sectores da 

comunidade escolar.

Priorización de necesidades e obxectivos.

5.Rexistro das medidas do plan xa 

existentes e das novas estratexias 

de actuación.

COMO O FAREMOS

Proposta de estratexias e actuacións a desenvolver na 

materia da convivencia escolar.

6.Detección de necesidades: 

recursos, protocolos…

QUE NECESITAMOS

Determinar recursos materiais e formativos necesarios 

para o desenvolvemento das liñas de intervención.

7.Planificación, secuenciación e 

desenvolvemento das actuacións.

APLICAMOS
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D
E

S
E

N
V

O
LV

E
M

E
N

T
O

S
E

G
U

IM
E

N
T

O
A

V
A

L
IA

C
IO

N

8.Avaliación do desenvolvemento 

do plan: revisión e mellora.

REVISAMOS
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Análise das accións que  se leven a cabo  no centro en cada ámbito de mellora da convivencia

Con este rexistro preténdese que o centro analice a súa realidade, entorno a dez grandes ámbitos esenciais

na convivencia e determine que medidas e/ou estratexias desenvolve ou pode deseñar para instaurar ou

mellorar os aspectos que se reflicten no rexistro. Habería que definir que sectores ou estamentos e en que

porcentaxes se desexa que participen os distintos compoñentes da comunidade educativa.

1.Obter  un  coñecemento  máis  axustado  do
alumnado  que  permita  unha  mellor  resposta
educativa:  autoconcepto  e  autocontro,
competencia instrumental………
2.Introducir cambios no currículo escolar, facéndoo
máis inclusivo e democrático e reconstruíndoo en
torno aos valores democráticos.
3.Estimular  e  consolidar  o  funcionamento  do
grupo-clase, especialmente a través de normas de
comportamento na aula e centro.
4.Favorecer a colaboración das familias co centro
educativo participando nos procesos relativos aos
temas de convivencia.
5.Tomar  medidas  que  afronten  a  influencia  do
contexto social próximo ao alumnado.
6.Revisar  e  mellorar  as  estratexias  docentes  de
xestión  da  aula:  interacción  verbal,  discurso
docente, estilo motivacional e reacción inmediata á
disrupción.
7.Desenvolver  en  todos  os  membros  da
comunidade  educativa  habilidades  sociais  de
comunicación e resolución de conflitos.
8.Crear  instrumentos  e  estruturas  no  nivel
institucional  do  centro  para  promover  una
convivencia  máis  racional  e  saudable(novas
comisión, grupos de mediación de conflitos, pares
mediadores,  asemblea  de  delegados/as,
campañas….)
9.Traballar con normas de convivencia no centro e
criterios común de seguimento e avaliación ante os
incumprimentos,  desenvolvidas  en  procesos  que
xurdan dende as aulas.
10.Garantir as condicións mínimas de seguridade
no centro: seguridade física e resposta específica
ante situación graves.

Tomado de Torrego e Moreno: Un modelo estratéxico para a catuación global sobre conflictos de

convivencia nos centros educativos. (2003)
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Análise da realidade do centro en materia de clima e convivencia escolar.  Esquema do proceso de elaboración

QUE TEMOS?

Analízase o clima escolar e os conflictos de convivencia 
no centro.

QUE FACEMOS?

Analízanse as estratexias e medidas habituais para a 
prevención e tratamento do clima escolar.

FUNCIONA O QUE FACEMOS?

Valórase a eficacia das estratexias de resolución 
de conflictos e as medidas preventivas do 
centro.

INCORPORÁMOLO AO PLAN 
DE CONVIVENCIA

Estudiamos propostas creativas para mellorar as estratexias que se 
aplican no centro e que se consideran eficaces.

Deseñamos novas accións  e/ou estratexias na relación coa convivencia.

SI NON
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