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PARTE I. FUNDAMENTACIÓN E CONTEXTUAZACIÓN DA CONVIVENCIA NO CENTRO

1.1. NECESIDADES EDUCATIVAS EN FUNCIÓN DA CONTORNA

Son as seguintes:

A. Necesidade de ofertar unha educación o mais compensatoria posible a aqueles alumnos máis
desfavorecidos socialmente potenciando os eixes transversais e, dun xeito especial, os que se refiren
a educación para a saúde e a coeducación, fundamentalmente nas etapas da ESO.

B. Estudar a posibilidade de impartir programas de inmersión lingüística aos alumnos procedentes
doutras culturas, así como tamén reforzos grupais noutras materias se se considerase necesario.

C.  Tentar  o  fomento  da  relación  do  instituto  coas  familias  a  través  dos  mecanismos  legais
correspondentes e doutros programas de intervención que o centro decida.

D. Debido ao escaso nivel de motivación polos estudios e ás baixas expectativas académicas que
presentan  algúns  alumnos,  ás  veces  aparecen  brotes  de  condutas  pouco  adecuadas  e  pouco
respectuosas que é necesario corrixir o máis tempranamente posible. A nosa comunidade educativa
porá o máximo interese especialmente ao inicio do curso para tentar corrixir a tempo as condutas non
axeitadas, se as houbese.

E.  O  centro  tentará  potenciar  as  actividades  de  carácter  grupal,  para  fomentar  nos  alumnos  as
habilidades  sociais  adecuadas,  e  os  hábitos  democráticos  de  respecto  a  tódolos  membros  da
comunidade educativa e a calquera minoría.

1.2. UTILIZACIÓN DE ESPAZOS COMÚNS

A. BIBLIOTECA E COMPUTADORES DA BIBLIOTECA

     O espazo da Biblioteca escolar está rexido por unhas normas básicas  adoptadas polo equipo de Biblioteca de centro.
Estas normas recollen uns criterios de comportamento e unhas directrices para o préstamo de libros e para o uso dos
computadores da Biblioteca escolar. Estas normas estarán a disposición do alumnado e se colocarán nun lugar visible no
mesmo recinto da Biblioteca escolar para o coñecemento de todo o alumnado que desexe utilizala.

• O uso da sala de lectura da Biblioteca obriga a permanecer en silencio para non perturbar o traballo dos demais
usuarios. Na Biblioteca escolar NON se pode:

a. pintar nas mesas, o que realice algunha pintada é o responsable da súa reparación.
b. comer, beber, por suposto, fumar.
c.  entrar con móbiles en funcionamento, aparellos de música,  balóns, ou calquera outro elemento que
afecte á orde.
d. andar deambulando dun lugar a outro, curioseando e sen traballar. Ou ben realizar actos que entorpezan
as actividades e  funcións de todas as  persoas  que participan na Biblioteca.  Hai  que comportarse con
educación  e  respecto  cos  compañeiros  e  o  persoal  responsable,  seguindo  en  todo  momento  as  súas
indicacións.
e. facer ruídos innecesarios, gritar, falar en voz alta...
f. tratar indebidamente os fondos: non deben subliñarse, mancharse, pintarse...
g. na Biblioteca do centro estarán vixentes as mesmas normas de conduta e convivencia polas que se rexe
todo o instituto e que se reflicten no punto 6 do Plan de convivencia.
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     Cando a Biblioteca sexa utilizada por profesorado non membro do equipo de biblioteca do centro, este deberá
apuntarse na folla de control que hai na mesa, indicando a causa do uso. Se o alumnado utiliza calquera computador dos
que hai na Biblioteca, o profesor/a debe comprobar que se anota na folla correspondente.

Servizo de préstamo
     Dependerá dos seguintes criterios:

• Pódese levar en préstamo libros, vídeos, CDs, DVDs e revistas.
• Os libros prestaranse por un período de 15 días, renovable unicamente por outros 15. As películas do alumnado

serán prestadas os venres e entregadas o luns.
• Os alumnos non poderán retirar os libros sen o consentimento da persoa encargada, debendo entregalo aos

responsables, quen o fichará no programa MEIGA.
• O profesorado encargado da biblioteca rexistrará o préstamo.
• Devolverase ao profesor que nese momento se ocupe da biblioteca.
• Os materiais pódense ter na casa un máximo de 15 días (agás os audiovisuais que só se poden levar dous días).

Pasado este tempo hai que devolvelos ou renovar o préstamo.
• Se se incumpren reiteradamente os prazos de devolución perderase o dereito a levar materiais en préstamo

durante algún tempo.
• O deterioro ou perda dos materiais suporá a súa reposición ou abono en metálico.

Uso dos computadores
     O uso dos 8 computadores da Biblioteca debe seguir os seguintes criterios:

• Non  se  poden  usar  os  computadores  para  redes  sociais,  consultar  páxinas  expresamente  prohibidas  pola
normativa educativa, nin o correo persoal, agás que teña que ver con algunha indicación dalgún profesor.

• Para utilizar os da columna cada alumno/a debe apuntarse na folla correspondente. Cada un dos computadores
non pode ser utilizado por máis de dous alumnos/as.

• Para o uso dos outros catro cada alumno/a debe apuntarse nunha libreta que hai na mesa do/a responsable da
Biblioteca, seguindo as indicacións que alí se recollen.

B. AULAS DE INFORMÁTICA

     No centro hai dúas aulas de informática a disposición do profesorado:

• INFO-1  → na planta sótano, con 30 terminais perfectamente actualizados e con conexión á rede, equipada
ademais con canón proxector e dúas pantallas (unha fixa e outra portátil).

• INFO-2 → na planta baixa, con 30 terminais contectados á rede, proxector e pantalla.

     As dúas aulas están a disposición do profesorado que as precise, non obstante, atenderase ás seguintes consideracións
de solicitude e uso:

1. O vicedirector e a xefa de estudos serán as persoas da directiva encargadas de coordinar o uso das aulas de
informática.

2.  A materia  TIC  (4º  ESO e  Bacharelato)  terá  preferencia  sobre  calquera  outra  para  utilizar  as  aulas  de
informática.  Todas  as  horas  desta  materia  en  todos  os  niveis  serán  impartidas  nunha  das  dúas  aulas
informáticas.

3. Para o resto das materias, nos primeiros días de curso, cada profesor poderá solicitar o uso permanente dun
aula de informática a razón de 1 hora por cada materia-grupo que imparta.

4. Aparte das horas de uso permanente, todo o profesorado poderá solicitar o uso dun aula de informática para
unha hora concreta. A tal efecto, na sala de profesoras colocarase mensualmente un calendario de uso das aulas
de informática onde o profesorado que o precise poderá apuntarse nas  horas dispoñibles.  O modelo deste
calendario imprímese como Anexo I, documento A, ao final desta normativa.

5. Ao apuntarse, o profesor que solicita a hora indicará con claridade o curso e a materia para a que solicita a
aula.
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6. Como norma xeral, non haberá restriccións para se apuntar a ningunha hora libre de uso permanente, non
obstante, no caso de haber varias solicitudes para a mesma hora limitarase o uso da hora demandada a dúas
veces por profesor/materia/mes.

7. As incidencias técnicas que se produzan na aula de informática (ordenadores que funcionan mal, problemas
técnicos  cos  canóns  ou  co  software,  etc.)  faranse  constar  na  folla  de  incidencias  que  haberá  na  sala  de
profesores xunta ao formulario de solicitude das aulas.

8. Os problemas técnicos serán comunicados ao profesor responsable de TIC do centro,  quen subsanará a
incidencia ou, no seu caso, a dirixirá ao persoal técnico da Consellería.

9. O alumnado non poderá estar nunha aula de informática sen profesorado acompañante en nengún caso. 

10.  O profesorado será o responsable da orde na aula. Cada alumno/a ou grupo de alumnado estará asignado a
un terminal en cada materia e se apuntará nas follas de asignación de terminais que haberá nas aulas. 

11. Os desperfectos ou problemas achacables a un mal uso dos terminais serán responsabilidade do alumnado
asignado ao terminal correspondente.

C. AULAS DE VÍDEO

     O IES Plurilingüe Elviña conta con dúas aulas de proxección e audiovisuais na planta sótano. Estas aulas poden ser
solicitadas polo profesorado que así o desexe apuntándose no formulario de reserva que haberá no taboleiro da sala de
profesores.
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PARTE II. APRECIACIÓN DO ESTADO ACTUAL DA CONVIVENCIA NO  CENTRO

    Verificar cal é o punto de partida significa realizar un auto-diagnóstico sobre a situación da convivencia do
centro, a partir da reflexión sobre o que xa se fai, isto é, as prácticas habituais e a valoración que delas se fai. 

2.1. APRECIACIÓN INICIAL DO CLIMA DE CONVIVENCIA NO IES PLURILINGÜE ELVIÑA

 Para  captar  a  mesma  aplicamos  ao  profesorado  enquisas  sobre  o  clima  de  convivencia,  extraendo  as
seguintes conclusións:

2.1a. As relacións dos profesores entre sí é boa.
2.1b. Os profesores estiman boas as relacións cos seus alumnos.
2.1c. As diferenzas entre o profesorado en canto ás normas que aplica en clase, aprézanse como
pouco importantes, mais existe unha porcentaxe alta de profesorado que descoñece as actitudes e
actuacións dos seus compañeiros.
2.1d. As relacións dos profesores coas familias dos seus alumnos sempre que existen son valoradas
como boas, mais tamén existe unha alta porcentaxe de profesorado para o que estas relacións son
inexistentes.

― Os profesores consideran positiva a participación das familias desde diversos ámbitos (na
ANPA, na  atención a resultados académicos...).

    En canto á frecuencia de incidentes que afectan á convivencia no Centro, clasificámolos nesta orde:

1º Malas contestacións en clase / Os alumnos/as se insultan.
2ª Non se respectan as normas.
3º Os alumnos/as están desmotivados.
4º Os alumnos/as pensan que os profesores non lles entenden.
5º Existen enfrontamentos entre os grupos de alumnos/as e o profesor/a.
6º Hai alumnos/as que non están integrados e se sinten sós.
7º Os alumnos peléxanse.
8º Hai grupiños que non se levan ben.
9º Os profesores van cada un ao seu.

    Destes incidentes unha ampla maioría opina que lle afectan persoalmente todos por incidir no proceso de
ensino-aprendizaxe. Sinálase tamén como de especial relevancia a desmotivación do alumnado.

2.2 ANÁLISE DE DATOS OBXECTIVOS SOBRE OS INCIDENTES PRODUCIDOS TOMADOS DE
DATOS DO CURSO ANTERIOR

     O seguinte aspecto que aporta datos sobre o estado da convivencia no centro é a análise de condutas
gravemente prexudiciais para a convivencia. Só se recollen datos dos alumnos de ESO, xa que no resto a
incidencia deste tipo de condutas é moi pouco significativa:

     De todas as conductas relacionadas no Decreto 8/2015 tiveron lugar as seguintes:

• Inxurias e ofensas contra calquiera membro da Comunidade Educativa.
• Actuacións prexudiciais para a saúde e a integridade persoal.
• Reiteración de condutas contrarias ás normas.
• Ameazas ou coaccións contra calqueira membro da Comunidade Educativa.
• Actos dirixidos a impedir as actividades do Centro.

     O estudo da mesma pon de manifesto maior índice de incidencia deste tipo de condutas en 1º e 2º ESO. 
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PARTE III. OBXECTIVOS E ACTITUDES QUE SE PRETENDEN FAVORECER

3.1 PRINCIPIOS

     Os principios básicos do Plan de Convivencia son os seguintes:

Mellora continua da convivencia. Promover entre todos os membros da comunidade educativa un
adecuado clima de convivencia que favoreza a consecución dos fins de cada etapa educativa.

Prevención.  Coñecer  e  identificar  as  situacións  potencialmente  conflitivas  ou  xeneradoras  de
violencia para tratar de actuar de maneira preventiva como estrategia máis adecuada para mellorar a
convivencia.

Respecto. Favorecer unhas correctas relacións entre os diferentes sectores da comunidade educativa
fomentando principalmente o respecto mutuo.

Cultura da paz. Promover a resolución pacífica e educativa dos conflictos, basándose no diálogo e a
negociación e fundamentada nos valores recollidos no “Manifiesto 2000 para una cultura de la paz y
la no violencia” de la UNESCO e nas resolucións 53/243 e A/61/175 da ONU.

Corresponsabilidade.  Todos  os  sectores  da  comunidade  educativa  deben  implicarse  e
corresponsabilizarse na consecución dos obxectivos do Plan de Convivencia.

3.2 OBXECTIVOS

     Estes principios concrétanse nos seguintes obxectivos:

• Previr situacións violentas, agresivas ou de indisciplina

• Previr e reducir as conductas disruptivas na aula para evitar os conflitos que de elas se derivan.

• Dispoñer dun procedimento sistematizado de recollida de datos que permita analizar a incidencia dos
problemas de convivencia, tipoloxía, frecuenza, etc, que sirva de apoio á toma de decisións en canto
a estratexias a adoptar.

• Concienciar a todos os sectores da comunidade educativa da necesidade de coñecer os dereitos e
deberes do alumnado, profesorado, personal de administración e servizos, pais e nais.

• Coñecer  estrategias  de  resolución  pacífica  de  conflitos  e  priorizar  a  resolución  de  conflitos  de
maneira formativa mediante a negociación, o diálogo e o esforzo conxunto dos sectores implicados.

• Manter  por  parte  do  profesorado  unha  línea  de  conducta  coherente,  uniforme  e  sistemática  no
tratamento da orde e aplicación das normas.

• Divulgar entre os membros da comunidade educativa o Plan de Convivencia, o Regulamento de
Réxime Interior, a normativa sobre dereitos e deberes de todos os sectores e canta información se
considere  útil  para  o  logro  dos  obxectivos  e  fomento  das  actitudes  e  principios  do  Plan  de
Convivencia.

• Empregar  as  medidas  punitivas  como  último  recurso  só  cando  as  estratexias  educativas  e  de
desmotivación fracasen e facendo uso previo, sempre que sexa posible dos acordos reeducativos.
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3.3 ACTITUDES

     As actitudes que se pretende favorecer son:

Puntualidade. Asistir a clase respectando os horarios establecidos.

Participación. Participar as actividades académicas programadas.

Responsabilidade. Realizar as  actividades  encomendadas polos  profesores no ejercicio das  súas
funcións docentes e seguir as súas orientacións e directrices.

Respecto. Permitir que todos os membros da comunidade educativa poidan ejercer todos e cada un
dos seus dereitos, respectando a libertade de conciencia, as creenzas religiosas e morais, a dignidade,
integridade, intimidade de todas e todos.

Igualdade. Evitar  calqueira  discriminación  por  razón  de  nacemento,  raza,  xénero,  creenza  ou
calqueira outra circunstancia persoal ou social, prestando esecial atención á igualdade entre mulleres
e homes.

Solidaridade  e  cooperación.  Cooperar  activamente  para  favorecer  o  desenvolvemento  das
actividades, e en xeral, da convivencia.

Competencia social. Respectar, conservar e utilizar correctamente as instalacións do Centro e os
materiais didácticos. Observar un trato adecuado a todos os membros da comunidade educativa e
evitar calqueira tipo de violencia, utilizando estrategias de resolución pacífica dos conflitos.

Cidadanía. Coñecer e respectar os valores democráticos da nosa sociedade, e respectar as normas de
organización e convivencia do Centro.

Serenidade. Aprender  a  vivir  os  conflitos  con  calma,  recoñecendo  a  súa  naturaza,  evitando
sentimentos de ira, fracaso, frustración, medo, etc.

Autocontrol. Valorar a disciplina en sentido positivo, a capacidade individual para aceptar e seguir
as normas, así como os beneficios para a comunidade de ser  respectuosos coas normas que nós
mesmos elaboramos.

Ecoloxía.  Ser  consciente   e  actuar  consecuentemente  de  que  o  entorno  inflúe  no  noso
comportamento, que o seu mantenemento é unha responsabilidade compartida e aprender a valorar
un entorno “saudable”, libre de ruídos, ordenado, limpo, agradable, etc.
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PARTE  IV.  PROCEDEMENTOS  DE  ACTUACIÓN  ORIENTADOS  Á  PREVENCIÓN  DE
CONFLITOS E Á CONSECUCIÓN DUN CLIMA AXEITADO NO CENTRO

     Co obxecto de dinamizar estratexias alternativas para a mellora da convivencia, o centro conta con
estruturas que desenvolven dinámicas baseadas na colaboración e a participación, que tratan as fases previas
dos conflitos menores, enfatizando as propostas de traballo preventivas e formativas a través do incentivo e
a asunción de consecuencias por acordo das partes.

4.1. OBSERVATORIO DA CONVIVENCIA ESCOLAR.

     O Observatorio da convivencia escolar, tal e como se recolle no Decreto 85/2007 é un órgano colexiado
integrado por membros do consello escolar creado para reflexionar e investigar en relación co estado da
convivencia do centro, propoñer e deseñar as estrategias a adoptar para o fomento da cultura da paz e para
mellorar o clima da convivencia. Celebrará tres reunións anuais ordinarias, unha por trimestre, e con carácter
extraordinario,  cantas veces sexa convocado pola presidencia,  a instancia propia ou a proposta,  de polo
menos, unha terceira parte dos seus membros.
     A composición do Observatorio de convivencia escolar será a seguinte: o director ou directora do centro,
o xefe ou xefa de estudos, o orientador ou orientadora, un representante do alumnado, un representante dos
pais  e  nais,  a  persoa  do  consello  escolar  encargada  de  iniciativas  e  programas  de  coeducación,  un
representante do persoal non docente, e de dous a catro representantes do profesorado en función do número
de unidades que presente o centro educativo (no caso do noso centro, dous representantes).
     Entre as súas funcións están:

a. dinamizar o Plan de convivencia do centro.
b. elaborar un informe anual da análise da convivencia.
c. informar trimestralmente ao Consello escolar.
d. coordinar as actuacións conxuntas dos ámbitos implicados relacionados coa mellora do clima de
convivencia.
e. propoñerlle á administración educativa as medidas oportunas para a mellora da convivencia.
f.  todas as que propoña a administración ou que o  Observatorio da convivencia escolar a  nivel
provincial lle poidan encomendar.

4.2. MEDIACIÓN ESCOLAR

     A mediación enténdese como un proceso de resolución de conflitos na que as partes enfrontadas recorren
voluntariamente a unha terceira imparcial, mediador ou mediadora para chegar a un acordo satisfactorio.
Trátase dun método que promove a búsqueda de solucions nas que as dúas partes implicadas obteñen un
beneficio evitando a postura antagónica de gañador-perdedor.

A. CARACTERÍSTICAS DA MEDIACIÓN

A.1. Debe existir voluntariedade por parte dos implicados
A.2. Ríxese por reglas de confidencialidade, trascendendo dos procesos de mediación só aqueles aspectos
que determinen as partes implicadas.
A.3. Exixe revisión e seguemento dos acordos alcanzados.
A.4. Precisa de formación inicial e permanente das persoas encargadas de levala a cabo
A.5. Precisa difusión e aceptación do modelo
A.6. Precisa de espazos, tempos e recursos concretos

B. OBXECTIVOS DA MEDIACIÓN

B.1.  Establecer de forma habitual  espazos  e vías  de negociación para que se  contemple como manera
habitual de actuación e resolución de conflitos.
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B.2.  Aprender  a negociar  e a chegar  a acordos respectando as  posicións de todas as partes;  aprender  a
persuadir e convencer ás persoas con quen tratamos e traballamos
B.3. Aprender tamén a deixarse convencer, isto é, a defender a propia posición e a ser capaz de cambiala ante
argumentos de maior peso que os propios
B.4. Aprender a resolver problemas colectivamente e con flexibilidade
B.5. Aprender a respectar os acordos e utilizar os instrumentos adecuados para exixir ás outras partes que
tamén os respecten.

C. EQUIPO DE MEDIACIÓN

     A mediación na resolución dos conflictos que poideran plantexarse está recollida, no artigo 9 da orde do
18 de xullo de 2007, como medida que puede plantexarse para a mellora da convivencia. No artigo 2 da
orden recóllese que “para a aplicación desta medida o centro deberá contar cun grupo de mediación, que
poderá estar constituido por profesorado, poa persoa responsable da orientación no centro, polos alumnos e
alumnas e por pais ou nais. Ademáis poderán realizar tamén tareas de mediación educadores sociais e demáis
profesionais externos ao centro coa formación adecuada para iso.
     No noso centro o Proxecto de Mediación Escolar arranca no ano académico 2005-2006 e  o equipo de
mediación  está  constituído  por  alumnos  e  alumnas  e  tres  profesoras  (a  coordinadora  da  convivencia,  a
coordinadora do servizo de mediación e a dinamizadora da convivencia). Conta co asesoramento e formación
dos servizos municipais a través de cursos de formación que se implanten cada curso académico. 

DIRECTRICES ORGÁNICAS DO EQUIPO DE MEDIACIÓN

Funcións

• Levar a cabo as mediacións para as que sexa solicitada a súa actuación.
• Colaborar  co  Observatorio  da  Convivencia  do  Centro  no  desenvolvemento  das  súas

funcións.
• Elaborar  materiais  de  difusión  e  información  sobre  o  funcionamento  do  Equipo  de

Mediación.
• Promover a inserción da mediación nos documentos do Centro.
• Favorecer o proceso de mellora da formación do Equipo de mediación.
• Colaborar  con  tutores  e  Equipos  Educativos  a  petición  destes  nos  casos  de  grupos

especialmente conflitivos para establecer un Plan de actuación.
• Elaborar e desenvolver un plan de evaluación do funcionamento da mediación.
• Gardar confidencialidade das actuacións realizadas.
• Elaborar e desenvolver un Plan de Evaluación do funcionamento da mediación.

Implantación

• A dirección  informará  do  Programa aos  distintos  sectores  da  Comunidade  Educativa
solicitando persoas voluntarias para realizar a función mediadora.

• Realizarase a fase de formación para  aquelas persoas integrantes  do Equipo que non
conten cunha formación previa.

• Unha vez formado o equipo de mediación, elaboraranse materiais informativos que se
facilitarán aos alumnos e pais.

• Informarase aos pais do sistema na primeira reunión informativa a comezos de cada curso
escolar.

• Informarase sobre o funcionamento da mediación no Centro aos titores e aos profesores. 
• A Xefatura  de Estudos velará  porque os  procesos de mediación poidan realizarse  en

condicións  adecuadas  de  espazo  e  tiempo,  así  como  de  proporcionar  os  recursos
necesarios para o desenvolvemento das súas funcións.

Derivación ao
Equipo de
Mediación

• Podrán  derivarse  situacións  de  conflitos  de  carácter  leve  o  medio  cando  exista
voluntariedade das partes implicadas de participar no proceso.

• Poderán acodir a procesos de mediación todas as personas da Comunidade Educativa:
alumnado, profesorado, persoal non docente e familia do alumnado.

• A medida poderá aplicarse ante conflictos entre dúas partes, de forma sustitutoria a unha
sanción  e  como complementaria  a  ela  así  como  para  aqueles  conflitos  que  requiran
solucións de distinta índole.

• O equipo directivo e os titores propoñerán a medida.
• Tamén poderán  solicitar  a  actuación  por  parte  do  Equipo  as  persoas  implicadas  nun

conflito ou os pais no caso estar afectados alumnos.
• A derivación ao Equipo de Mediación a realizará o Xefe de Estudos do IES unha vez
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comprobado qu se cumplen os requisitos necesarios para levar a cabo o proceso.
• A derivación realizarase por escrito, cumprimentando o documento elaborado para dito

fin.
• O equipo de mediación levará rexistro das actuaciónes realizadas e acordos das mesmas.

Coordinación

• O equipo de mediación reunirase dúas veces ao mes.
• Nestas sesións  cambiaranse puntos de vista sobre a marcha da mediación no centro,

poderán realizarse actividades de formación e en xeral  efectuarase un seguimento do
desenvolvemento das funcións do Equipo.

Plan de formación

• A formación  considérase  un  instrumento  permanente  do  Equipo  de  Mediación,  que
contribúe a favorecer a súa cohesión e coordinación interna.

• Fomentarase a asistencia dalgún membro do Equipo ás distintas iniciativas de formación
en relación coa mediación e resolución de conflitos.

• Nas sesións de coordinación  efectuarase a comunicación do aprendido ao equipo.
• Adquirirase bibliografía sobre o tema e recabarase información desde outras fontes que

será analizada polos membros do Equipo.

Avaliación 
de funcionamiento

• Será efectuada polo Equipo de mediación.
• Será froito da propia reflexión e recollida de datos de membros da Comunidade educativa

(datos de expulsións á aula de convivencia con e sen amonestación, datos de Xefatura de
estudos acerca de apercebementos,  comparecencias, expulsións cautelares, expedientes
disciplinarios e propostas de cambio de centro, etc.).

• Os datos da evaluación serán remitidos á Comisión de Convivencia do centro, que os
incluirá na súa memoria anual.A avaliación contemplará ao menos os seguintes aspectos:

a. Grao de implantación da medida.
b. Desenvolvemento das súas distintas funcións.
c. Procesos de planificación empregados.
d. Apoios e dificultades encontradas.
e. Propostas de Mellora.

4.3 AULA DE CONVIVENCIA

A. CONCEPTO

     A Aula de Convivencia é un espazo que trata de facilitar a reflexión do alumnado que impide o normal
desenvolvemento do grupo clase.  Suporía encher de contido pedagóxico e sistematizar o tratamento aos
alumnos e alumnas que son “expulsados” da aula, facilitando nela  a reflexión sobre a súa conduta.
     Por outra parte, o alumnado que, polas repetidas condutas contrarias ás normas, fora obxecto de privación
do seu dereito de asistencia por períodos horas ou  días, pode ser atendido nesta aula no lugar de cumprir a
sanción no seu domicilio, combinando traballos curriculares e de modificación de conduta.
     Por tanto, constitúese como unha estratexia organizativa de xestión pacífica dos conflitos de carácter
flexible aínda que rigorosa. Lonxe de entenderse como medidas contrapostas ao NOF, a Aula de Convivencia
é unha ferramenta da que pode valerse o centro para resolver democráticamente os conflitos e promover a
cultura da Paz, antes de aplicar as medidas sancionadoras previstas no regulamento de réxime interno. Este
documento, que inicialmente fóra deseñado para tratar de xeito obxectivo a todos o alumnos e alumnas,
acaba por ser discriminatorio, por non entender que cada alumno é diferente, por non se adaptar de xeito
flexible á diversidade de situacións familiares, persoais e sociais que rodean ós problemas de conduta. Pola
contra, a Aula de Convivencia atende á diversidade ó tratar de acadar compromisos de melloras adaptados á
situación de partida de cada adolescente.
     Existirá un control, coordinación e seguimento de cada caso, quedando constancia sobre nº de veces que
acode,  dos  problemas  concretos  de  cada  alumno,  dos  compromisos  acadados,  das  estratexias  que  se
desenvolveron para tratar de resolvelos e das susceptibles de ser derivadas a outras instancias do centro,
ofrecendo  así  unha  resposta  integral  ao  alumnado  con  problemas  de  conduta.  Así  tamén,  a  Aula  de
Convivencia  será  un  observatorio  da  convivencia,  procurando datos  cuantitativos  e  cualitativos  sobre  a
realidade de cada alumno/a , de cada grupo clase o sobre o centro escolar en xeral.
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B. OBXECTIVOS

• Aproveitar o espazo para aprender a resolver os conflitos de xeito pacífico, reflexivo, dialogado na
procura do cambio de actitudes. 

• Atender ao alumnado que por problemas de conduta non pode permanecer na súa aula de referencia.
• Derivar os casos atendidos a outras instancias do Centro. 
• Medir a conflitividade no Centro, xa que por ela pasan todos os conflitos e pódense valorar non só

cualitativa senón tamén cuantitativamente. 

C. FUNCIONAMENTO

     A Aula  de Convivencia  estará  atendida en horario lectivo polo profesorado que elixiu de maneira
voluntaria  realizar esta  función nas  súas  horas de garda.  Co alumnado que  impida o desenvolvemento
normal da clase, logo de pór en práctica outras medidas e estratexias sen acadar resultados, o profesor pode
decidir  envialo  a  Aula  de  Convivencia.  O  alumnado  enviado  á  aula  de  convivencia  irá  sempre  con
apercibimento do/a profesor/a.

     O alumnado sancionado terá que acudir con apercibimento e o material didáctico da materia que estaba a
realizar nese momento.  O protocolo a seguir será o seguinte:

• O  profesorado  que  bota  fóra  da  súa  aula  a  un/unha  alumno/a,  ten  que  cubrir  o  impreso  de
“Apercibimento” ou “Comparecencia”, segundo a gravidade da falta, e darlle traballo para que o
realice na Aula de Convivencia.

• O/a alumno/a amósalle o impreso do “Apercibimento” ao profesor/a que nese momento atende a
Aula de Convivencia.

• O profesor/a responsable da “Aula”, manda ao/á alumno/a as fotocopias necesarias do documento de
amonestación.

Alumnado que perde o dereito de asistencia á clase

     O alumnado que cometa algunha conduta grave contraria ás normas de convivencia pode ser sancionado
coa  obriga  de  acudir  á  aula  de  convivencia  con  traballo  durante  as  xornadas  lectivas  que  determine  a
dirección ou a xefatura de estudos. Tamén poderá ser obxecto desta medida correctora o alumnado que, por
acumulación de faltas leves de conduta ou despois da instrución dun expediente, sexa correxido con perda de
dereito de asistencia a clase en determinadas horas, materias ou días. Esta corrección de conduta poderá ser
adoptada por resolución da dirección ou á proposta do profesorado instutor do procedemento de corrección
de condutas, segundo proceda.

D. COORDINACIÓN

     A aula de convivencia contará cunha persoa coordinadora, con asignación de horas dentro do seu horario
laboral para tal fin. Procurarase unha cordinación constante mediante:

• Reunións formais o informais de carácter  continuo entre a xefatura de estudios,  orientación e o
coordinador/a da Aula.

• Reunións  do coordinador/a cos Titores/as dos grupos.
• Reunións entre o profesorado que atende a Aula, sempre que sea necesario.
• Informes ás familias dos alumnos que asistiran á Aula de Convivencia.
• Informe os titores do alumnado que asistirán a Aula de Convivencia.
• Informe trimestral xeral ao Observatorio de Convivencia de Centro e á CCP.

E. RESPONSABILIDADES
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Coordinador/a da Aula:

• Promover a formación do profesorado dda Aula de Convivencia sobre a temática de resolución de
conflitos.

• Informar sobre o funcionamento da Aula de Convivencia.
• Redactar os informes trimestrais de información á comunidade educativa, xestionados dende a Base

de Datos da Aula de Convivencia. 
• Facer o seguimento, xunto coa xefatura de estudios e orientación do alumnado que pasa pola Aula de

Convivencia.
• Convocar cantas reunión se precisen para a correcta coordinación do profesorado que atende a Aula.
• Velar polo arquivo de datos e do correcto uso.
• Proporcionar materiais para a formación do profesorado da Aula de Convivencia sobre estratexias de

resolución de conflictos.

Profesorado da Aula de Convivencia:

• Arquivar correctamente ó alumnado na Base de Datos da Aula de Convivencia.
• Axudar  a  reflexionar  ao  alumnado  que  acode  a  este  servizo,  impulsándoo  á  redacción  de

compromisos de mellora.

Profesorado  titor:

• O profesorado titor, visto os informes individualizados dos alumnos/as, poderá intervir sobre o caso:
• Falando individualmente co alumno/a.
• Propoñendo unha entrevista titor/a-familia.
• Derivándoo ao departamento de orientación.
• Traballando o tema na reunión semanal de titoría cos alumnos/as.

Xefatura de estudios:

• Colaborar co coordinador/a da aula no seguimento do alumnado que acode a Aula de Convivencia.
• Informar ó profesorado das expulsións á Aula de Convivencia.
• Revisar as sancións que son obxecto de atenuación ou incremento, froito do cumprimento ou non

dos contratos establecidos co alumnado.

Profesor que expulsa:

• Cubrir o parte de conduta, especificando o motivo e a súa gravidade
• Informar ao titor/a correspondente.

F. ANEXOS
(Véxanse os documentos de “apercibimento” ou “comparecencia” anexos ao final Plan)

4.4 PLAN DE TRANSICIÓN

     Os procesos de transición sempre son problemáticos ao supoñer, por unha parte, un cambio de contexto
na normativa e , ademais, un cambio de orientación da formación. Non hai dúbida de que estes dous aspectos
inciden nos procesos emotivos e sociais do estudante. Esta situación, lonxe de ser vista como un problema,
cómpre ser observada como unha oportunidade para que o os alumnos e alumnas aprendan a adaptarse á
diversidade e a establecer novas relacións. É conveniente facer do proceso de transición un
instrumento educativo.
     O tránsito da etapa primaria á etapa de secundaria é un momento de transición que produce inestabilidade
pero que pode reducirse se existe un fluxo constante de información.
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  Unha  educación  de  calidade  esixe  procesos  de  transición  organizados  que  permitan  diminuir  os
inconvenientes para os estudantes e facilitar a maior coordinación posible entre institucións. 
     Evitar cambios bruscos de orientación esixe un esforzo de coordinación entre centros que evite na medida
do posible, os efectos perniciosos que se derivan dunha planificación que non teña en conta suficientemente
os intereses e necesidades alumnado.

PRINCIPIOS FUNDAMENTAIS

Por parte do alumnado

• Coñecer a nova institución
• as súas instalacións.
• os valores do centro
• as normas de convivencia
• o seu profesorado
• as directrices da proposta curricular do centro.

Por parte do profesorado

• Coñecer a historia persoal, familiar, e académica do alumno/a
• as súas capacidades.
• os seus intereses.
• as súas necesidades educativas particulares.
• a súa situación familiar.
• a súa autoestima, forma de relacionarse co profesorado e compañeiros/as.
• os procesos emotivos e sociais do estudiante.
• Outros.

Planificar as tarefas de acollida

• Organizar os centros de secundaria de acordo coa tipoloxía do alumnado que reciben tendo en conta
o estilo pedagóxico e a formación que recibiron nos centros de primaria.

• Preparar anticipadamente plans de acción titorial  e de orientación axeitados,  en consonancia cos
planos do centro de procedencia.

• Facer e prever sistemas de agrupamento do alumnado o máis coherente posible co agrupamento do
centro de procedencia.

• Observar os contidos da etapa anterior e os resultados obtidos en cursos anteriores.

• Coñecer as estratexias metodolóxicas utilizadas e reflexionar sobre elas.

Coordinación e colaboración intercentros

• Facer  os  primeiros  contactos  entre  equipos  de  docentes  dos  centros  implicados  e  mellorar  a
comunicación entre centros establecendo unhas relacións positivas entre os participantes.

• Obter información para a toma de decisións curriculares, a selección e organización de contidos e
obxectivos das áreas e materias, sempre respectando os mínimos do curso.

• Dar a coñecer e intercambiar informacións propias do ámbito da acción titorial e realizar os cambios
nas prácticas que esixa a transición.
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• Revisar accións en relación coas normas que regulan a convivencia entre uns centros e outros.

• Elaborar  fichas  para  intercambio  de  información  e  transpasar  os  informes  do  alumnado  e  o
diagnóstico dos alumnos e alumnas con necesidades educativas especiais.

• Analizar e revisar as prácticas profesionais relacionadas coas propostas curriculares de cada centro
para evitar cambiar bruscamente de fundamentos e prácticas.

• Establecer pautas comúns en relación coa metodoloxía didáctica e cos contidos procedementais e
actitudinais.

• Unificar  modelos  de  organización  curricular  para  evitar  rupturas  na  unidade  das  mensaxes  que
recibirán os estudantes cando cambien de institución e facer do proceso un instrumento educativo
establecendo mecanismos de seguimento e mellora permanente.

• Coordinar actividades extraescolares e complementarias

• Realizar  festas  en  común  e  visitas  do  alumnado  e  familias  ao  centro  e  axuda  aos  mesmos  na
tramitación da documentación.

Construír protocolos de traballo

• Establecer por consenso un plan de acción titorial sinxelo e claro, precisando un calendario e as
accións que se pretenden levar a cabo.

• Construír  ferramentas  de  traballo  que  rexistre  a  información  básica  que  facilite  a  tarefa  ao
profesorado que acolle.

Elaborar un esquema de traballo

• Delimitar os temas prioritarios de traballo.
• Aportar información e documentación da que se dispón nos centros.
• Traballar colaborativamente entre os participantes.
• Establecer propostas de traballo e acordos concretos.
• Discutir a posta en común dos distintos centros implicados.
• Aplicacar as medidas acordadas.
• Facer un seguimento e avaliación dos cambios.
• Incorporar as novas medidas.

Ter presentes os apoios externos

• Inspección
• Asesores/as dos centros de formación e recursos.
• Orientador/a do centro.
• Persoas dos equipos específicos de apoio.
• Servicios educativos da administración local.

     O  éxito  deste  programa  dependerá  da  colaboración  entre  os  centros  de  partida  e  os  de  chegada,
articulando de forma conxunta  medidas  que  favorezan  unha transición suave e  gradual,  que axuden ao
alumnado a adaptarse á nova situación e que eviten ou minimizen a aparición de efectos negativos no plano
persoal, social e académico.
    Un programa de transición nunca debe entenderse como unha actuación puntual, senón como un conxunto
de accións coordinadas desde o último ano da educación primaria ata o final do primeiro curso da ESO. Isto
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esixirá a colaboración sistemática entre os equipos directivos dos centros afectados, os departamentos de
orientación e os equipos de titores de ambos centros.
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PARTE  V.  FUNCIÓNS,  DEBERES  E  DEREITOS  DOS  MEMBROS  DA  COMUNIDADE
EDUCATIVA EN CANTO Á CONVIVENCIA ESCOLAR

5.1 DEBERES E DEREITOS DOS ALUMNOS, SEGUNDO R.D. 732/1995

5.1.1. DEREITOS

     Tódolos membros da comunidade educativa están obrigados ó respecto dos dereitos que se establece no
Real Decreto 732/1995. O exercicio dos seus dereitos por parte dos alumnos implicará o recoñecemento e o
respecto dos dereitos de tódolos membros da comunidade educativa. Algúns dos dereitos fundamentais dos
alumnos, que figuran no devandito decreto son os seguintes:

1. Os alumnos teñen dereito a recibir unha formación que asegure o pleno desenvolvemento da súa
personalidade.

2. No marco do Título V da LOXSE, sobre compensación de desigualdades na educación,  tódolos
alumnos  teñen  dereito  ás  mesmas  oportunidades  de  acceso  ós  distintos  niveis  educativos  da
ensinanza.  En  niveis  non  obrigatorios  non  haberá  máis  limitacións  que  as  derivadas  do  seu
aproveitamento ou das súas aptitudes para o estudio.

3. Os alumnos terán dereito a que o seu rendemento sexa avaliado con plena obxectividade, e poderán
reclamar os resultados académicos, segundo a lexislación vixente.

4. Terán dereito a recibir orientación escolar e profesional.
5. Os alumnos terán dereito a que a súa actividade académica se desenvolva nas debidascondicións de

seguridade e hixiene.
6. Os alumnos terán dereito a que se respecte a súa liberdade de conciencia, conviccións relixiosas,

morais ou ideolóxicas, así como a súa intimidade no que respecta a tales crenzas ou conviccións.
7. Os alumnos terán dereito a que se respecte a súa integridade física e moral e a súa
8. dignidade persoal, non podendo ser obxecto, en ningún caso, de tratos vexatorios ou degradantes.
9. Os alumnos terán dereito a participar no funcionamento e na vida dos Centros.
10. Os alumnos terán dereito a elixir os seus representantes no Consello Escolar.
11. Os alumnos terán dereito a asociarse
12. Os alumnos terán dereito a ser informados polas Xuntas de delegados.
13. Os alumnos terán dereito á liberdade expresión.
14. Os alumnos terán dereito a manifestala súa discrepancia coas decisións que lles afecten.
15. Os alumnos terán dereito a reunirse nos centros docentes para realizar actividades de carácter escolar

ou extraescolar.
16. Os  alumnos  terán  dereito  a  utilizalas  instalacións  dos  centros  coas  limitacións  derivadas  da

programación das actividades escolares e extraescolares e coas precaucións necesarias en relación á
seguridade das persoas, á adecuada conservación dos recursos e correcto destino dos mesmos.

17. Os alumnos poderán actuar como voluntarios nas actividades dos Centros.
18. Os  alumnos percibirán axudas para  compensar  posibles  carencias  de tipo familiar,  económico e

sociocultural.

5.1.2 DEBERES

     Están determinados legal e regulamentariamente como principais deberes dos alumnos o estudio,  o
respecto os dereitos e liberdades dos demais membros da comunidade educativa, o coidado das instalacións e
medios educativos e a participación nas actividades e funcionamento do Centro.

O deber xenérico do estudio leva as seguintes obrigacións:

• Asistir as clases e outras actividades académicas con puntualidade.
• Seguir as orientacións do profesorado con atención
• Respectar aos profesores e compañeiros que exercen ó seu dereito o estudio.
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• O respecto  ós  dereitos  e  liberdades  dos  demais  membros  da  comunidade  educativa  supón  que
ninguén  pode  ser  molestado  nin  ridiculizado  polas  súas  ideas  ou  conviccións  morais  nin
discriminado por razón de nacemento, raza, sexo ou por calquera outra circunstancia persoal  ou
social.

Coidado das instalacións e medios educativos presupón que sexan tratados con igual ou mellor coidado
que os propios e no caso en que se maltraten,  a persoa ou grupo que cause os danos terán o deber de
reparalos.

A participación nas actividades e funcionamento do Centro esixe a asistencia a aqueles actos, reunións e
xuntas de órganos colexiados dos que se forme parte así como a participación activa naquelas actividades
libremente elixidas.
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PARTE VI.  NORMAS DE CONDUTA NO CENTRO. PROCEDEMENTO DE RESOLUCIÓN DE
CONFLITOS E CRITERIOS DE ACTUACIÓN RESPECTO AO ALUMNADO QUE PRESENTA
ALTERACIÓNS  CONDUCTUAIS  QUE  DIFICULTAN  A  CONVIVENCIA  ESCOLAR
(REGULAMENTO DE RÉXIME INTERNO)

6.1. NORMAS DE CONDUTA NO CENTRO:

     O alumnado do IES Plurilingüe Elviña respectará as seguintes normas básicas de convivencia:

• Está totalmente prohibido consumir e portar tabaco ou calquera tipo de substancia ilegal en todo o
recinto do centro.

• Está totalmente prohibida a venda e o consumo de alcohol dentro do recinto do centro.
• Está totalmente prohibido portar armas ou obxectos perigosos dentro do recinto escolar.
• Debe haber puntualidade en todas as clases.
• Entre  clase  e  clase  non se  pode saír  da  aula,  unicamente,  en caso  necesario e  con permiso do

profesor, ao servizo sanitario máis próximo.
• Nos intercambios de clase que precisen un desprazamento á aula materia, este realizarase sen perda

de tempo e polo traxecto máis curto posible do recinto escolar.
• Actitude na clase:  non se pode interromper o desenvolvemento da clase e, para facer preguntas

relativas á clase, débese levantar a man.
• Débese permanecer sentado en posición correcta e en disposición de traballo.
• Non se debe permanecer en clase con gorros, viseiras, capuchas ou, en xeral, prendas que dificulten

o recoñecemento do alumnado.
• Non se permitirá a asistencia con prendas de vestir que atenten contra o mínimo decoro esixible (en

todo caso, a determinación do grao de decoro esixible non poderá ser cuestión da decisión persoal
dun só docente).

• Non se permite comer na aula nin mascar chicles. Poderase levar a aula botellíns de auga.
• O alumnado debe obedecer as indicacións de calquera membro do profesorado dentro da aula e nos

pasillos.
• O alumnado dirixirase coa educación debida a calquera membro do persoal do centro.
• É responsabilidade do alumno traer e coidar o seu material escolar e respectar o material do centro.
• O alumnado deberá vir a clase provisto soamente do material didáctico correspondente.
• Non se permite o uso de móbiles dentro do recinto escolar.
• Os  alumnos  da  ESO  non  poderán  saír  sen  a  compaña  dun  adulto  do  recinto  escolar  do  IES

Plurilingüe Elviña no horario lectivo, agás nos casos indicados no epígrafe de asistencia a clase.

6.1.A. Danos a material do centro

     Tanto a  Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa coma o
Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro establecen que os danos ao material do centro non achacables a un uso
normal poderán ser reclamados ás familias ou responsables legais do alumnado como parte da corrección
dunha conduta non axeitada para a convivencia.
     En calquera caso, o alumnado que, individual ou colectivamente, cause danos de maneira intencionada
nas instalacións do instituto ou no seu material (mobiliario ou técnico) estará obrigado a reparar o dano
causado ou de facerse cargo do custo económico da reparación (na súa persoa ou na dos seus responsables
legais). No caso de que a persoa causante dos danos non aparecese e existise evidencia dunha ocultación
deliberada do seu nome, podería esixirse a responsabilidade colectiva de toda a clase na reparación.

6.1.B. Asistencia a clase e puntualidade
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6.1.Ba. Saída do centro

Alumnado de ensino non obrigatorio

Tempos de lecer
     Ningún alumno menor de idade poderá abandonar o recinto do centro en horario lectivo
sen  a  compaña  dun adulto.  Nos  recreos,  o  alumnado permanecerá  nas  dependencias  do
centro (patio de lecer, cafetería, planta soto) ou no porche exterior do edificio sen abandonar
en ningún caso o recinto pechado do aparcadoiro. Excepcións:

a) O alumnado de 2º de Bacharelato poderá saír do centro nos recreos se entrega
unha  autorización  firmada  polos  seus  pais  consonte  ao  formulario  modelo  [vid.
Anexos].
b) O alumnado de calquera outro grupo maior de idade poderá abandonar o centro.

Primeiras e últimas horas
     Cando algún profesor dos cursos de ensino non obrigatorio falte a clase e a súa falta
coincida cunha primeira ou última hora, o alumnado que non sexa maior de idade deberá
estar no centro co profesor de garda, quen será encargado de pasar lista e tomar nota de todos
os  ausentes.  O  profesorado  titor  pasará  esas  faltas  como  non  xustificadas  ata  posterior
xustificación formal de acordo cos criterios habituais.

Alumnos de ensino obrigatorio

     Ningún alumno menor de idade poderá abandonar o recinto do centro en horario lectivo
sen a compaña dun adulto. Nos recreos, o alumnado de ESO permanecerá dentro do edificio,
nas dependencias habilitadas para o tempo de lecer (cafetería, planta soto, planta baixa) ou
no patio interior.

6.1.Bb. Control de asistencia e abandono do centro

    O profesorado de aula será o encargado de poñer as faltas do alumnado que correspondan á súa
materia a través do XADE. O profesorado titor comprobará periodicamente as faltas e iniciará, se
procede,  os  protocolos  de  absentismo  que  correspondan,  informando  á  Xefatura  de  estudos  e
seguindo o procedemento oficial de educonvives. As faltas remítense aos pais a través da aplicación
Abalar móbil. Os pais que así o soliciten ao formalizar a matrícula recibirán as faltas por correo
ordinario.
      O abandono irregular do centro polo alumnado menor de idade será sancionado coma unha falta
grave contra a convivencia. Todo o alumnado menor de idade que desexe abandonar o centro por
unha causa xustificada deberá facelo na compaña dun adulto responsable co permiso da súa familia.
O alumnado que o precise poderá chamar polo teléfono da conserxería á súa casa para que veñan a
recollelo.

6.1.Bc. Xustificación das faltas de asistencia

     O profesorado titor computa as faltas de asistencia e as xustifica segundo os criterios acordados
dentro desta normativa de centro. Para xustificar unha falta, o alumnado ou os seus responsables
legais deberá entregar os documentos que xustifican a ausencia no día en que se reincorpore ao labor
académico. O prazo máximo para presentar a documentación xustificativa será de tres días lectivos a
partir da falta. O profesorado titor fará constar a xustificación da ausencia no XADE.
     O profesorado titor será quen, en última instancia, determine se unha falta merece constar coma
xustificada ou non, unha vez recibido o xustificante. En xeral, só se aceptarán os xustificantes que
conten co visto e prace dos pais/nais/representantes legais do/a alumno/a e que presenten garantías
legais suficientes para ser atendidos como xustificación formal da obriga de asistir a clase. 
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    Aínda que o titor é quen determinará en cada caso a validez dos xustificantes presentados, para o
caso de enfermidades longas ou de faltas de asistencia reiteradas por enfermidade ou outras causas,
non bastará cunha mera xustificación verbal dos responsables legais do alumnado.
      Nas ausencias do centro puntuais (unha hora ou dúas nun día por algunha causa persoal non
precisada), o alumnado maior de 14 anos poderá xustificar a súa ausencia ante o titor cun formulario
de ausencia [vid. Anexos] asinado polos pais ata en tres ocasións ao longo do curso.
     Cando unha falta debidamente xustificada coincida cunha data de exame, o alumnado terá dereito
a facer ese exame nunha data diferente.

6.1.Bd. Folgas de estudantes

     O alumnado de 3º e 4º de ESO e de 1º e 2º de Bacharelato poderá exercer o seu dereito ás folgas
oficialmente declaradas e aprobadas polas asociacións de estudantes. O alumnado de 1º e 2º de ESO
non ten dereito á folga. 
     O alumnado que secunde a folga deberá entregar asinado polos seus pais (ou por el mesmo, no
caso de ser  maior de idade) o formulario de ausencia por folga que estará á súa disposición na
conserxería do centro. Este documento seralle entregado ao profesorado titor nun prazo máximo dun
día lectivo a patir da folga.
     O alumnado que non secunde a folga terá clase normal e, de non asistir, computará con faltas de
asistencia non xustificadas nas horas de ausencia.
     En xeral,  os exames en día  de folga respectaranse.  Secundar a  folga non constituirá  causa
suficiente para a repetición dun exame.

6.1.Be. Ausencia dun profesor
 
     Cando falte algún profesor/a, o alumnado permanecerá nas súas aulas agardando ao profesorado
de  garda,  quen  se  quedará  con  eles,  anotando  as  ausencias  de  alumnos  e  comunicándoas  ao
profesorado titor correspondente ou á xefatura de estudos.

6.1.Bf. Casos de absentismo escolar: protocolos de absentismo

     O alumnado menor de 16 anos con faltas de asistencia reiteradas e non xustificadas será obxecto
da incoación dun protocolo de absentismo. Este protocolo abrirase cando as faltas de asistencia do/a
alumno/a  alcance  o  10% do  horario  lectivo  mensual  (ausencia  non  xustificada  en  13  períodos
lectivos dun mes). O profesorado titor será o encargado de iniciar os procesos correspondentes, en
colaboración coa Xefatura de estudos, e seguindo os formularios normalizados que, ao efecto, se
inclúen nos anexos do protocolo oficial de absentismo do portal da Xunta de Galicia  educonvives.
[vid. Anexos]

6.1.Bg. Uso de teléfonos móbiles

     Como queda indicado nas  normas xerais  de conduta,  o  uso de teléfonos móbiles  non está
permitido dentro do recinto escolar. Extraordinariamente, só naquelas aulas onde o profesorado o
inclúa como parte da metodoloxía da súa materia, poderá permitirse o seu uso.
      O profesorado do centro, na súa función docente ou durante as gardas, poderá apercibir por falta
leve ao alumnado que contraveña esta norma, e requisar temporalmente o aparato. Neste último caso,
o teléfono móbil quedará custodiado no despacho de dirección ou de xefatura de estudos ata a última
hora de clase, cando lle será devolto ao alumnado infractor. No caso do incumprimento reiterado
desta norma por parte dun/ha mesmo/a alumno/a, aplicaráselle unha comparecencia por falta grave.

6.2. Corrección de condutas contrarias á convivencia

6.2.a. Tipos de condutas contrarias á convivencia
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Condutas contrarias a convivencia de carácter leve

   Segundo  o  artigo  42  do  Decreto  8/2015  de  convivencia  e  participación  son  condutas  leves
contrarias á convivencia as que se enumeran a continuación (coas referencias ao devandito Decreto):

a)  As  condutas  tipificadas  como  agresión,  inxuria  ou  ofensa  na  alínea  a),  os  actos  de
discriminación da alínea b), os actos de indisciplina da alínea c), os danos da alínea g) os
actos inxustificados da alínea h) e as actuacións prexudiciais descritas na alínea i) do artigo
15 da Lei 4/2011 que non alcancen a gravidade requerida no dito precepto.

b) Portar calquera obxecto, substancia ou produto expresamente prohibido polas normas do
centro que sexa perigoso para a saúde ou integridade persoal do alumnado ou dos demais
membros  da  comunidade  educativa,  ou  que  perturbe  o  normal  desenvolvemento  das
actividades  docentes,  complementarias  ou  extraescolares,  cando  non  constitúa  conduta
gravemente  prexudicial  para  a  convivencia  de acordo coa alínea j)  do artigo  15  da  Lei
4/2011.

c) A falta de asistencia inxustificada á clase e as faltas reiteradas de puntualidade, nos termos
establecidos polas normas de convivencia de cada centro.

d) A reiterada asistencia ao centro sen o material e equipamento precisos para participar
activamente no desenvolvemento das clases.

e)  As demais condutas que se tipifiquen como tales nas normas de convivencia de cada
centro docente.

NOTA:  as  aliñas  citadas  na  listaxe  refírense  ao  artigo  38  do  mesmo Decreto,  onde  se
reflicten as condutas gravemente prexudiciais  para a convivencia,  que se copian aquí  no
punto seguinte.

Condutas gravemente prexudiciais para a convivencia no centro

     Segundo o artigo 38 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 son condutas gravemente prexudiciais para a convivencia nos centros docentes as que se
enumeran a continuación:

a)  As  agresións  físicas  ou  psíquicas,  as  inxurias  e  as  ofensas  graves,  as  ameazas  e  as
coaccións contra os demais membros da comunidade educativa.

b) Os actos de discriminación grave contra membros da comunidade educativa por razón de
nacemento, raza, sexo, orientación e identidade sexual, capacidade económica, nivel social,
conviccións políticas, morais ou relixiosas, discapacidades físicas, sensoriais ou psíquicas,
ou calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social.

c) Os actos individuais ou colectivos de desafío á autoridade do profesorado e ao persoal de
administración e de servizos que constitúan unha indisciplina grave.

d) A gravación, manipulación ou difusión por calquera medio de imaxes ou informacións que
atenten contra o dereito á honra, a dignidade da persoa, a intimidade persoal e familiar e a
propia imaxe dos demais membros da comunidade educativa.
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e) As actuacións que constitúan acoso escolar consonte o establecido polo artigo 28 da Lei
4/2011.

f) A suplantación de personalidade en actos da vida docente e a falsificación, alteración ou
substracción de documentos académicos.

g) Os danos graves causados de forma intencionada ou por neglixencia grave ás instalacións
e aos materiais dos centros docentes, incluídos os equipamentos informáticos e o software,
ou aos bens doutros membros da comunidade educativa ou de terceiros,  así  como a súa
subtracción.

h)  Os  actos  inxustificados  que  perturben  gravemente  o  normal  desenvolvemento  das
actividades do centro, incluídas as de carácter complementario e extraescolar.

i) As actuacións gravemente prexudiciais para a saúde e integridade persoal dos membros da
comunidade educativa do centro ou a incitación a elas.

j)  Portar  calquera  obxecto,  substancia  ou  produto  gravemente  perigoso  para  a  saúde  ou
integridade persoal de calquera membro da comunidade educativa. En todo caso, reputarase
indisciplina grave a resistencia ou negativa a entregar os obxectos a que se refire o punto
terceiro do artigo 11 da Lei 4/2011 cando é requirido para iso polo profesorado.

k) A reiteración, nun mesmo curso escolar, de condutas leves contrarias á convivencia.

l) O incumprimento das sancións impostas.

6.2.b. Procedementos de corrección de condutas prexudiciais para a convivencia

Apercibimentos e comparecencia

    Levantarase  acta  das  faltas  de  conduta  dos  alumnos  cos  formularios  oficiais  de
apercibimento (faltas leves de conduta) e de comparecencia (faltas graves de conduta) [vid.
Anexos]. Dos formularios de apercibimento faranse tres copias (unha quedará na aula de
convivencia para ser rexistrada, outra entregarase ao profesor titor do alumno amonestado,
outra para a xefatura de estudos e o orixinal para a alumnado infractor, que deberá devolvelo
asinado polo pai/nai/titor/a ao profesorado titor no prazo de tres días). 
     A  Xefatura  de  estudos  levará  diariamente  o  cómputo  de  apercibimentos  e/ou
comparecencias do alumnado e tomará as decisións oportunas respecto ás posibles sancións.

Acumulación de apercibimentos e condutas graves
   A acumulación  de  3  apercibimentos  por  faltas  de  conduta  leve  contrarias  á
convivencia  suporá  unha  comparecencia  posta  pola  Xefatura  de  estudos.  A
comparecencia implicará a citación formal do/a alumno/a coa presenza dos pais ou
titores  legais  ante  a  Xefatura  de  estudos  para  a  comunicación  da  sanción
correspondente. Na acta da comparecencia, asinada polos comparecentes, sinalaranse
as medidas correctoras que se lle aplican ao alumno (puntos g/h do Decreto 8/2015).
     Unha única conduta pode supoñer unha comparecencia directa se é considerada
gravemente prexudicial para a convivencia.

Procedemento xeral por acumulación de apercibimentos
    Como norma xeral, aplicaranse estes criterios para a acumulación de faltas de
conduta:
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• a primeira comparecencia suporá 3 días na aula de convivencia.
• a segunda comparecencia tanto por reiteración de condutas leves contrarias á

convivencia (3 apercibimentos)  como por  conduta  grave directa suporá 3
días de suspensión do dereito á asistencia ás clases (medida aplicada pola
Dirección).

• a terceira comparecencia e seguintes tanto por reiteración de condutas leves
contrarias á convivencia (3 apercibimentos) como por conduta grave directa
suporá a incoación dun procedemento corrector por parte dun/ha profesor/a
instrutor/a.  Dependendo  da  gravidade  da  conduta,  o  director  do  centro
determinará se o procedemento corrector máis conveniente é conciliado ou
común.

• unha  vez  incoado o  procedemento,  seguiranse  os  procesos  e  formularios
normalizados que, ao efecto, se determinan na plataforma  educonvives da
Xunta de Galicia [vid. Anexos]. 

    Dentro do procedemento de corrección de condutas, o instrutor proporá unha
sanción para o alumno entre as propostas por falta grave nos puntos  a, b, c, d, e, f do
Decreto  8/2015.  Como  norma  xeral,  a  terceira  acumulación  de  sancións  leves
conlevará unha privación de asistencia á clase de entre 15 e 30 días.

6.3. Notificacións

     Calquera medida correctora, ou as faltas de asistencia non xustificadas, serán notificadas aos pais polo
titor correspondente ou pola Xefatura de estudos. Unha copia de todas as notificacións quedarán en posesión
do profesor titor (Decreto 324/1996 no seu Título III, capitulo 1, artigo 57, r, s).
     As faltas de asistencia comunicaranse diariamente a través da aplicación Abalar móbil. O profesorado
titor farase cargo de comunicar as faltas de asistencia por escrito aos pais/nais/responsables legais que así o
soliciten a principio de curso. 
   Os apercibimentos escritos que poden facer os profesores como medidas correctoras de condutas contrarias
á convivencia, serán comunicadas aos pais polo profesorado titor o máis rapidamente posible. A xefatura de
estudos comunicará aos pais a comisión de faltas graves (comparecencia). 
     De acordo coa normativa administrativa, as sancións propostas polo instrutor dun procedemento de
corrección de condutas e impostas pola dirección do centro deberán serlle comunicadas ao pai/nai/titor/a
legal  do  alumnado.  A comunicación  poderá  ser  persoal  (o  procedemento  habitual)  ou  mediante  carta
certificada  no  enderezo  familiar  declarado  nos  datos  de  matrícula  (casos  de  incomparecencia  do/a
responsable). A non resposta non será causa para non aplicar as medidas correctoras. 
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PARTE VII. CRITERIOS DE ACTUACIÓN ANTE SITUACIÓNS DE POSIBLE ACOSO ESCOLAR

7.1 ASPECTOS XERAIS DO ACOSO OU MALTRATO

     O maltrato entre iguais constituiuse como un dos fenómenos máis preocupantes e inquietantes para á
comunidade educativa.  Numerosos estudios internacionais mostran que o maltrato entre iguais constitúe
unha realidade oculta, ignorada en boa parte polos adultos, presente en case todos os lugares onde existe
escolarización formal e que ten características similares en todos os países. Iníciase nos primeiros anos, ten o
seu punto alto entre os 9 e 14 anos e diminúe ao longo da adolescencia.  O primeiro tema a tratar é dilucidar
o que é maltrato. A percepción da vítima e do agresor non sempre nos axuda a resolver este dilema, agora
ben,  en  aqueles  casos  nos  que  un  alumno manifesta  malestar  e  desazón con repecto  ao  trato  que  está
recibindo  polos  compañeiros  temos  un  claro  indicador  de  que  hai  que  actuar.  Debemos  recoller  esta
demanda, indagar na mesma e mostrarse atentos á evolución dos acontecementos.

     A vítima non soe comunicar o súa indefensión, polo que, xeralmente, teremos que deixarnos guiar por
impresións e rumores sen ter a certeza dos feitos. Non todas as situacións de violencia e agresións entre
estudantes poden considerarse maltrato por abuso entre iguais. En ocasións, resulta moi difícil determinar
cando se trata dun xogo entre iguais ou ruptura de amizades e cando son accións violentas con intención de
facer dano.Teremos que ter en conta que non toda conduta agresiva ou violenta é maltrato(unha pelexa entre
amigos é agresiva pero non ten por que ser maltrato). 

     O carácter privado de moitas agresións dificulta a súa detección, sendo os propios alumnos os que máis
saben e coñecen o padecemento que outros compañeiros poden estar sufrindo. O varón soe ser con máis
frecuencia o que arremete contra os seus compañeiros mentres que as vítimas poden ser tanto rapaces como
rapazas.  As alumnas,  pola  contra,  soen efectuar  con máis  frecuencia  o “espallar”  rumores  ou agresións
indirectas.

     As vítimas, sexa cal sexa a súa idade, non sempre contan os feitos e, cando o fan, llo din a amigos, en
menor  medida  ás  familias  e  por  último ao  profesorado.  O alumno que  se  sinte  acosado ou  intimidado
necesita do apoio dos seus compañeiros e dun clima escolar onde se de pé para a comunicación dos conflitos
entre os cales pódese incluír os episodios de maltrato.

7.2 DEFINICIÓN DE ACOSO OU MALTRATO ENTRE IGUAIS

Temos que clarificar o que é o que non é o maltrato, para elo adoptaremos unha definición sacada de varios
autores. Os aspectos que caracterizan o maltrato por abuso de poder entre iguais pódese resumir en:

a) Cáusase dano a un individuo que está nunha situación de indefensión, submisión ou inferioridade.Existe
un agresor que é forte e unha vítima que é débil. Baséase nunha desigualdade de poder na que existe un
desequilibrio  de  forzas  físicas,  sociais  e/ou  psicolóxicas.O  maltrato  supón  un  abuso  de  poder,  é  unha
situación desigual e de indefensión por parte da vítima que non pode saír por si mesma desta situación.

b) O dano pode ser diversa índole:

b.1) Agresións físicas: directas (pelexas, golpes, palizas, empurróns,...) o indirectas (pequenos furtos,
destrozos de pertenzas, provocacións,...)



      
      CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSI UNIVERSITARIA 
      IES PLURILINGÜE ELVIÑA
        San José de Calasanz, 6 - 15008 A Coruña. 
         lf: 881 961 061  Fax: 881 961 065 
         Correo-e: ies.elvina@edu.xunta.es

b.2) Agresións verbais: directas (insultos á vítima e/ou a súa familia, ofensas cara a persoa ou a súa
familia) ou indirectas (falar mal de alguén, espallar rumores e mentiras)

b.3) Agresión psicolóxica por medio de intimidacións,  chantaxe e ameazas para provocar medo,
obter algún obxecto ou cartos, ou obrigar á vítima a facer cousas que non queren facer.

b.4) Illamento e exclusión social: non deixar participar á vítima, illarlle do grupo ignorando a súa
presenza ou non contando con el ou ela para actividades de grupo.

b.5)  Acoso  racial,  xenofobia  ou  homofobia  ou  por  presenza  dunha  discapacidade  dirixido  a
colectivos de persoas diferentes e que polo tanto non responden á norma homoxénea(inmigrantes ou
minorías étnicas, alumnos diferente...): usar alcumes racistas ou frases estereotipadas despectivas.

b.6) Acoso sexual: Supón un atentado dirixido á dignidade e liberdade sexual das persoas, alusións
ou agresións verbais obscenas, toques ou agresións físicas.

b.7) Intimidacións por medios tecnolóxicos: intimidacións a través de e-mail, chats, mensaxes en
teléfono móbil...

c) O dano exércese de forma repetida no tempo, durante un período longo e de xeito recorrente.

d) O agresor ou agresores mostran intencionalidade de facer dano aínda que xeralmente o xustifican con
frases como: é unha broma, todos o facemos,...Soen estar provocadas por un escolar, apoiado xeralmente nun
grupo ou por un grupo de escolares contra unha vítima indefensa. Nunca se intimida a un grupo. Os varóns
soe ser con máis frecuencia, o que arremete contra os seus compañeiros, mentres que as súas vítimas poden
ser tanto rapaces coma rapazas. As rapazas, polo contrario, soen efectuar con máis frecuencia o “sementar
rumores”, chismorrear ou a agresión indirecta.

e)  As  situacións  de  maltrato mantéñense  debido  á  ignorancia  ou pasividade das  persoas  que rodean os
agresores  e  as  vítimas  sen  intervir  directamente.  É  necesario  ter  presente  que  moitos  dos  procesos
interpersoais do alumnado no día a día permanecen ocultos ós adultos que os rodean.

f)  O triángulo  formado  polo  agresor,  vítima  e  espectador,  con  distinto  grao  de  responsabilidade,  é  un
esquema que repítese en todo fenómeno de maltrato e abuso entre iguais.

g) Os distintos implicados manifestan habitualmente certos comportamentos que poden ser descritos con
certas características:

g.1) Agresores: mostran falta de empatía ou incapacidade para poñerse no lugar da vítima, ausencia
de sentimentos de culpabilidade e baixa tolerancia á frustración

g.2)  Vítimas:  en ocasións manifestan condutas  de illamento e  pasividade (sofren caladamente  o
maltrato)  mentres  que  outras  veces  móstranse  activos,  impulsivos  e  irritantes  (ata  o  punto  de
mesturar  o  seu  papel  co  do  agresor,  aínda  que  co  agresións  simplemente  reactivas).  O  máis
característico é, sen embargo, a súa falta de competencia social.

g.3) Observadores ou espectadores: manifestan falta de apoio ás vítimas, ben pola influencia que os
agresores exercen sobre os demais ou ben, polo medo a converterse no branco das agresións.
De todos os xeitos, non debemos caer en estereotipos: calquera escolar, independentemente das súas
características persoais, pode converterse en agresor ou vítima dun acto de maltrato por abuso de
poder.
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h)  Os  actos  de  intimidación  e  maltrato  ocorren  en  calquera  lugar  do  centro  escolar,  pero  son  menos
frecuentes en aqueles intres e lugares nos que hai adultos presentes. Tamén se producen fóra do centro e a
través de medios tecnolóxicos (correo electrónico, mensaxes no móbil,...)

i) Son accións que teñen consecuencias negativas para todos os involucrados. As vítimas sofren ansiedade e
angustia, un deterioro da autoestima e do autoconcepto e dificultades nas súas relacións interpersoais, e de
prolongarse no tempo, poden chegar a manifestar  síntomas clínicos.  Os agresores aprenden a establecer
vínculos  de  dominio  e  submisión  que  afectarán  ao  seu  desenvolvemento  sociopersoal  e  moral.  Aos
observadores provócalles sentimentos de medo e culpabilidade, e pode producirse un reforzo de posturas
egoístas e desensibilización ante o sufrimento alleo.

7.3. ABORDAR O ACOSO OU MALTRATO ENTRE IGUAIS

    Para enfrontarnos ao acoso ou maltrato imos empregar tres tipos de estratexias que consideraremos:
accións para PREVIR, para DETECTAR e para RESOLVER.

A. ACCIÓNS de PREVIR

     Estas poden clasificarse en:

Medidas de centro

• Sensibilizar  á  comunidade  educativa  sobre  o  fenómeno  do  maltrato  entre  iguais  e  fomentar  no
alumnado o debate sobre o mesmo.

• Avaliar  o  clima do  centro  e  as  concepcións  previas  do  profesorado e  o  alumnado sobre  o  que
significa convivencia e disciplina.

• Desenvolver programas de educación en valores.
• Establecer programas de formación do profesorado e do resto de membros da comunidade educativa.
• Potenciar a mediación e a resolución pacífica de conflitos.
• Tomar decisións sobre adecuación de currículo, a metodoloxía, os agrupamentos, o uso educativo de

tempos e espazos, etc.
• Tomar  decisións  sobre  a  coordinación  entre  o  profesorado,  establecemento  de  medidas  para  o

seguimento individualizado do alumnado que o precise, vixilancia de corredores e patio, etc.
• Contar con cauces para poder comunicar estas situacións de producirse.
• Dotarse  dun  código  ético  que  claramente  mostre  unha  desaprobación  deste  tipo  de  actos  entre

compañeiros.

Medidas de aula

• Crear vínculos e lazos entre todas as persoas do grupo.
• Acordar normas claras, concretas e con consecuencias inmediatas á transgresión, consensuadas nas

aulas.
• Fomentar o uso de metodoloxías cooperativas e participativas no proceso de ensino e aprendizaxe.
• Programar  actividades  para  a  mellora  das  habilidades  sociais,  o  desenvolvemento sociomoral,  a

educación intercultural e o fenómeno dunha cultura de paz, etc
• Cambiar de grupo a algúns alumnos e alumnas.

Intervención grupal

• Círculo  de  calidade:  Consiste  na  formación  dun  grupo  específico  de  alumnado  que  plantexa,
examina, investiga un problema e propón solucións ao mesmo, que pasan á Dirección do centro para
súa revisión e posta en marcha.
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• Aprendizaxe cooperativa: É unha metodoloxía de ensinanza na que un grupo de alumnos traballa
unha tarefa común en pequenos grupos.Cada un dos membros do grupo debe ser capaz de presentar
os resultados(responsabilidade individual) e cada un deles é responsable de que o resto do grupo
aprenda o que se propuxo.

• Hora de titoría: É o foro natural para tratar o desenvolvemento e a definición de normas de aula
contra  agresións  e  elección  de  sancións  polo  incumprimento.  Nestas  sesións  analízanse  as
interaccións entre o alumnado e entre este e o profesorado.

• Axuda entre iguais: É necesario crear un clima de respecto mutuo entre todos de sensibilidade e
empatía  ante  as  necesidades  de  protección,  apoio  e  axuda,  especialmente  dos  máis  débiles.  Os
sistemas de axuda entre iguais poden agruparse en tres bloques:

• Agrupacións de alumnado baseadas en interaccións de amizade: desenvólvense en actividades de
recreo,  grupos  por  afinidade  de  intereses,  dificultade  de  aprendizaxe...Os  obxectivos  destes
programas soen ir encamiñados á promoción do desenvolvemento sociopersoal  e facilitar  apoios
entre compañeiros. Non require unha formación específica e pódese levar a cabo nun bo número de
circunstancias escolares.

• Sistemas de apoio que brinden orientación a compañeiros con necesidades: Son procesos nos que
alumnado entrenado e baixo a supervisión dun adulto brinda apoio aos seus compañeiros grazas a
súa  capacidade  de  escoitar  e  analizar  conflitos.  Dentro  desta  categoría  atópanse  o  alumnado
conselleiro, alumnado axudante e outros.

• Departamento  de  Mediación:  Alumnado  formado  en  habilidades  sociais,  de  comunicación  e  de
resolución de conflitos que actúa como unha terceira parte en conflitos interpersoais xa existentes
entre o alumnado.

B. ACCIÓNS QUE SE DEBEN DETECTAR

     O carácter privado de moitas agresións dificulta a súa detección, sendo os propios alumnos os que máis
saben e coñecen o padecemento que outros compañeiros poden estar sufrindo. É por isto polo que deberemos
analizar o clima das aulas todos os anos para elo faremos as seguintes actuacións:

1º.- No mes de novembro, na hora de titoría pasaremos un cuestionario sociométrico a todos os
grupos.  Con  eles  poderemos  avaliar  en  pouco  tempo  e  con  grande  validez  as  relacións  entre
compañeiros, permitindo obter información tanto do nivel de integración de cada alumno e alumna,
como dos contextos en que se desenvolve.

2º.-  Ao  finalizar  o  primeiro  trimestre  ou  comezos  do  segundo  elaboraremos  e  pasaremos  unha
enquisa a todos os alumnos que analice e valore a convivencia do centro; así como a confianza dos
alumnos no equipo directivo, departamento de mediación, departamento de orientación, para contar
os seus problemas

C. ACCIÓNS PARA RESOLVER

     No caso de determinarse que existe un proceso de victimización por abuso de poder debese rexistrar por
escrito cada paso que se faga para así  manter a documentación necesaria en caso de ser  requirida pola
administración ou outras instancias. Os pasos a seguir nun caso de acoso ou maltrato entre iguais son:

I.  Comunicación inmediata da situación ao equipo directivo,  dinamizador da convivencia e
orientador.

     Todo membro da comunidade educativa que sospeite ou recoñeza que existe un caso de maltrato
entre iguais deberá poñelo en coñecemento do equipo directivo, dinamizador da convivencia e o
departamento de orientación para a súa discusión e toma de decisións. Nesta primeira fase debe ser
moi cauto sobre a información que débese e pódese dar sobre os feitos ao conxunto do profesorado,
alumnos, etc. En moitos casos haberá que actuar con moito tacto e reserva para non provocar máis
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dano nin alimentar versións falsas; os rumores por terceiros poden ter efecto devastador para a vítima
e poden dificultar a resolución da situación.

II. Identificación da situación.

     Un primeiro nivel de actuación consiste en determinar si realmente se trata dun caso de maltrato
ou non. Tamén haberá que verificar si os incidentes son reais ou non, as veces o medo aos posibles
danos que poida recibir a vítima, e non tanto os feitos en si, son a causa da angustia. Nestes casos é
necesario valorar o nivel real de intimidación que está sucedendo.
     Tamén haberá que determinar o tipo de maltrato que estase producindo seguindo a definición e
características apuntadas anteriormente, aínda que a miúdo é un conxunto de accións intimidatorias
de diversa índole. É importante detectar os axentes que están involucrados, tanto agresores como
vítima, e apoios cos que ambos poidan contar. En moitas ocasións os observadores, testimuñas  dos
feitos, poden ser cruciais para o desenlace da situación. O silencio destes propicia o aumento da
intensidade  do  dano  e  a  repetición  dos  feitos;  por  outra  banda,  unha  posición  crítica  coas
intimidacións ou un apoio da vítima produce unha protección á mesma, de tal xeito que o ambiente
da clase, ou dos compañeiros será outro dos elementos claves para abordar a situación.
     Por último hai dous factores moi importantes a contemplar: a intensidade do dano, que non
sempre vai  asociada ás condutas agresivas  visibles,  e o compoñente psicolóxico que se  refire á
percepción da vítima. Polo tanto hai que valorar “o que está a acontecer” e “cómo o vive a vítima”.
Finalmente haberá que averiguar dende cando ocorren os incidentes pois a máis tempo maior dano. 
     Os responsables de realizar  esta fase serán os membros do equipo directivo coa axuda do
dinamizador da convivencia e do orientador.

III. Primeiras medidas no centro educativo:

     Unha  vez  determinado  o  grao  de  intensidade  débense  prover  de  medidas  de  emerxencia
establecendo un plan específico en relación con cada medida que se adopte cos seguintes actores:

a) A vítima: medidas para protexer e educar ás vítimas
b) O agresores: medidas para reeducar/castigar aos agresores.
c) Os observadores que o apoian ou rechazan: medidas para intervir cos alumnos que teñen
coñecemento da situación.

     É importarte asegurar como prioridade urxente a protección da vítima e a especial vixilancia de
espazos  de  encontro  (entradas,  saídas,  cambios  de  clase,  recreos,  etc.)  como  responsabilidade
conxunta de todo o persoal do centro, co fin de evitar represalias. Existen diferentes estratexias que
se poden realizar ao intervir pero haberá que valorar que tipo de intervencións axudarán máis a que
cese a acción intimidatoria e a que a vítima gañe confianza en si mesma e nos outros compañeiros, e
decreza o seu medo.

IV. Comunicación ás familias:

     En todo caso, deberase contactar coas familias da vítima e dos agresores para o traballo conxunto
e primeiras mediadas cautelares. As entrevistas coas familias tamén servirannos para completar nosa
información no que se refire ao contexto social. Se é posible, pode ser axeitado orientar ás familias
dos afectados.

V. Elaboración do Plan de intervención:

     O grupo de intervención determinará o plan de actuación axeitado a cada caso específico.

VI. Reunión do Observatorio da Convivencia:
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     Este observatorio formado no seo do Consello Escolar debe contar co xefe do departamento de
mediación (dinamizador da convivencia) e o orientador. A reunión terá un carácter informativo e de
aprobación  das  medidas  adoptadas;  tomarase  acta  desta  reunión.e   convocaranse  aos  pais  dos
alumnos implicados.

VII. Comunicación ao conxunto de profesores:

     Neste momento o plan que se quere levar a cabo probablemente involucre a outros profesores
máis alá do titor,  orientador,  dinamizador da convivencia e equipo directivo.  É imprescindible a
sensibilidade por parte do conxunto de profesores que van ter contacto tanto cos agresores como coa
vítima.  Deberanse trazar  acordos na forma de abordar  o tema entre  o conxunto do profesorado
directamente involucrados cos protagonistas. É evidente que é imprescindible protexer ao débil e
manterse alerta cara a pequenos signos de intimidación tales como: risas cando fala a vítima, miradas
ameazantes, danos no material, empurróns e agresións físicas leves, etc., estes son signos de que
aínda non cesou o acoso ao compañeiro.

VIII. Desenvolvemento do Plan de intervención, seguimento e avaliación:

   Nunha  segunda  fase  haberá  que  seguir  recollendo  información  desde  os  pais,  os  alumnos
directamente  involucrados,  os  compañeiros  e  outros  testemuñas  .  Esta  indagación  servirá  para
matizar  a  situación  e  proporcionar  claves  que  sirvan  para  a  intervención  a  longo prazo  que  se
planificará para:

a) Cese total das agresións
b) Restablecer un respecto á vítima por parte do conxunto do alumnado
c)  Discutir e debatir os valores de tolerancia, solidariedade e respecto
d)  Establecer  un  clima  de  clase  conducente  á  convivencia,  baseado  na  potenciación  de
interaccións positivas entre todos os membros.

     Nesta fase deberanse realizar intervencións cara a os diferentes axentes do maltrato ademais de
propostas nos grupos aula para mellorar as relacións interpersoais e instaurar un clima moral de
apoio e respecto entre eles. Unha vez desenvoltas as accións correspondentes dentro do Plan haberá
que valorar se xurdiron efecto e se cesou a intimidación. Si observase que este foi o caso, non se
deberá dar por pechado, pois a miúdo pode haber rebrotes dos incidentes, pero nun contexto de
apoio, a diferenza dos primeiros momentos.
     No caso de persistir cos incidentes intimidatorios, este implicaría unha complexidade maior, que
producirá un incremento do dano ao alumno instigado. Neste caso deberemos derivar o informe a
inspección educativa.

IX. Comunicación de novo coas familias

     Unha vez rematada a intervención é importante informar novamente ás familias implicadas do
resultado do plan establecido.
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE UN CASO DE ACOSO OU MALTRATO ENTRE IGUAIS

TEMA QUEN CANDO OBSERVACIÓNS

1 Comunicación inmediata da
situación ao equipo directivo,
dinamizador da convivencia e

orientador.

Todo membro da
comunidade educativa
que teña coñecemento

dun caso.

No intre no que se teña
coñecemento ou sospeita

fundada.

A responsabilidade é de todos os
membros da Comunidade

Educativa. Haberá que actuar con
moito tacto e reserva para non

provocar máis dano nin alimentar
versións falsas; os rumores por

terceiros poden ter efecto
devastador para a vítima e poden

dificultar a resolución da situación

2 Identificación da situación.

Información, entrevistas,..

Equipo directivo,
dinamizador da

convivencia, equipo de
mediación, orientador.

A partires de que se teña
coñecemento da situación

Determinar: 

.  o  tipo  de  maltrato.

.  persoas  que  interveñen.

.  intensidade  do  mesmo.

.  dende  cando  ocorren  os
incidentes.

3 Primeiras medidas no centro
educativo.

Equipo directivo,
dinamizador da

convivencia, orientador.

Unha vez identificada e
avaliada a situación.

Realizárase un plan onde se
plasmen as mediadas que se

adopten.

4 Comunicación as familias Equipo directivo ou
persoa en que delegue

No momento de tomar a
decisión sobre as primeiras

mediadas.

Intentarase favorecer a
colaboración dos pais na

resolución do caso.

5 Elaboración do Plan de
intervención

O grupo de intervención. O antes posible O grupo de intervención
determinará o plan de actuación
axeitado a cada caso específico.

6 Reunión do Observatorio da
Convivencia

Este observatorio
formado no seo do

Consello Escolar debe
contar co xefe do
departamento de

mediación (dinamizador
da convivencia) e o

orientador.

Unha vez este rematado o
Plan de intervención.

A reunión terá un carácter
informativo e de aprobación das

medidas adoptadas; tomarase acta
desta reunión. . Convocarase aos

pais dos alumnos.

7 Comunicación ao claustro de
profesores

Titor/es do/s grupo/s coa
axuda do dinamizador da

convivencia

Unha vez que se poña en
marcha o plan de

intervención

É imprescindible a sensibilidade
por parte do conxunto de

profesores que teñan contacto cos
agresores e coa vítima.Deberanse

trazar acordos na forma de
abordar o tema.

8 Desenvolvemento do Plan de
intervención, seguimento e

avaliación.

O grupo de intervención. Unha vez que se poña en
marcha o plan de

intervención e teñamos os
primeiros datos de como está

funcionando.

Haberá que seguir recollendo
información desde os pais, os

alumnos directamente
involucrados, os compañeiros e

outros testemuñas. Esta
indagación servirá para matizar a
situación e proporcionar claves
que sirvan para a intervención a

longo prazo Unha vez desenvoltas
as accións correspondentes dentro

do Plan haberá que valorar se
xurdiron efecto e se cesou a

intimidación.

8A Control do caso Equipo directivo e
dinamizador da

convivencia

Segundo o marque o plan de
intervención

Non se deberá dar por pechado,
pois a miúdo pode haber rebrotes

dos incidentes.



      
      CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSI UNIVERSITARIA 
      IES PLURILINGÜE ELVIÑA
        San José de Calasanz, 6 - 15008 A Coruña. 
         lf: 881 961 061  Fax: 881 961 065 
         Correo-e: ies.elvina@edu.xunta.es

8B Derivación do caso Equipo directivo Cando a situación non se
poda controlar internamente .

No caso de persistir os incidentes
intimidatorios implicaría unha

complexidade maior, que
producirá un incremento do dano
ao alumno instigado. Neste caso
deberemos derivar o informe a

inspección educativa.

9 . Comunicación de novo coas
familias

Equipo directivo ou
persoa en que delegue

Unha vez rematada a
intervención

É importante informar novamente
ás familias implicadas do

resultado do plan establecido
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PARTE VIII. MECANISMOS PARA A DIFUSIÓN, SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DO PLAN DE
CONVIVENCIA

8.1 PLAN DE COMUNICACIÓN

     Hai varias actividades co obxecto de dar a coñecer o Plan de Convivencia: reunión cos pais, debates en
titoría, debates nos Departamentos Didácticos, etc. Unha vez cubertas as necesidades máis inmediatas de
coñecemento dos aspectos  máis  esenciais  das  normas de convivencia  e  funcionamento do Centro,  cabe
plantexarse como obxectivo institucionalizar e sistematizar a comunicación de todo o relativo ao Plan de
Convivencia.
     Partindo do feito de que a comunicación é un aspecto fundamental para calquera institución da sociedade
da información, e que a transversalidade propia do Plan fai que a comunicación non sexa só dos aspectos
relativos á convivencia, senón que tamén hai que acompañalo de diferentes informacións que xere o Centro,
informar e comunicar ao conxunto da sociedade na que se encontra o IES Elviña debería supoñer unha
vantaxe estratéxica desde o punto de vista  da repercusión directamente relacionada coa convivencia, xa que
debería contribuír a mellorar a valoración da convivencia do Centro.
     Os obxectivos que imos fixar para a difusión da convivencia para o presente curso centraríanse nos
seguintes aspectos básicos:

- Identificar  e planificar as necesidades de comunicación en cada un dos ámbitos.
- Seleccionar os obxectivos de comunicación.
- Determinar  os  medios  máis  adecuados  para  cada  obxectivo  de  comunicación  e  facer  un

inventario de recursos e necesidades.
- Potenciar  a  colaboración  entre  todos  os  sectores  da  comunidade  educativa  como  fontes  e

demandantes de información.
- Potenciar a coordinación interna para aproveitar recursos e coñecementos.

8.2 SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DO PLAN

     En primeiro lugar, a coordinadora e dinamizadora da convivencia realizarán ao final de cada trimestre un
informe que inclúa todas as incidencias relativas á convivencia, as actuacións realizadas, a súa valoración e
as  propostas  para  situacións  posteriores.  Este  informe  será  presentado ao  Observatorio  da  Convivencia
Escolar, que o analizará aportando ou suxerindo todo aquelo que considere. 
     En segundo lugar,  o Consello Escolar valorará el  Plan de Convivencia ao recibir  estes informes e
valoracións.

8.3 NECESIDADES DE FORMACIÓN

     A formación sobre a convivencia e resolución de conflitos é imprescindible para mellorar as pautas de
actuación que potencien un clima favorable no centro. É necesaria unha formación específica para atender
situacións relacionadas coa convivencia e a conflitividade.
     Partindo desta premisa é absolutamente necesario introducir a formación permanente do profesorado no
complexo  mundo  das  relacións  interpersoais  no  centro:  habilidades  sociais,  resolución  de  conflitos,
estratexias  para  fomentar  a  participación,  intervención  ante  problemas  de  conduta,  violencia  nas  aulas,
maltrato entre compañeiros, etc.


