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1. CONTEXTUALIZACIÓN  

O I.E.S. Plurilingüe Eusebio da Guarda é un centro de ensino secundario e público que depende 

da Consellería de Educación da Xunta de Galicia, situado na Coruña. 

Datos de contacto:  

Praza de Pontevedra, nº 20, 15003 A Coruña. 

Teléfono 881 960 060 

Fax 881 960 089 

email:  ies.eusebio.guarda@edu.xunta.es 

web: http://www.edu.xunta.gal/centros/ieseusebioguarda/ 

 

Oferta educativa: 

Diúrno (os luns de 8:30 a 14:10 h e de 16:30 a 18:00 h;  de martes a venres: de 8:30 a 
14:10 h): 

 ESO 
 Bacharelato 

Nocturno: 

 ESA (Luns de 16:30 a 21:15 h; Martes-venres: de 18:00 h a 21:15 h) 
 Bacharelato  (Luns de 16:30 a 22:30 h; Martes-venres: de 18:00 h a 22:30 h) 
 Ciclos Superiores (de 16:15 a 22:00 h, excepto luns ata as 22:45 h): 

o Axencias de viaxes e xestión de eventos 
o Guía, información e asistencia turísticas 

Como centro adscrito temos o CEIP Eusebio da Guarda e o CEIP Labaca. Así pois, o alumnado 

que se incorpora á ESO procede fundamentalmente destes centros e tamén do resto da 

cidade da Coruña e da súa contorna. Polo tanto é un instituto do centro da cidade cunha 

demanda grande por parte dos pais, precisamente por esta condición. 

O centro componse de varios edificios unidos por un corredor, o que provoca frecuentes 
desprazamentos tanto do alumnado como do profesorado. Temos que facer notar que 
moitos dos problemas que se dan no desenvolvemento diario da actividade educativa son 
consecuencia da distribución espacial do instituto. O edificio antigo, destinado aos 
bacharelatos e algunha aula de ESO, conta con grandes espazos e aí a incidencia de 
problemas é escasa, mentres que o pavillón que alberga a ESO ten espazos reducidos para o 
gran número de alumnos por grupo. O paso entre os dous edificios é de escaso tamaño e 
por el circula continuamente o alumnado ao cambiar de materias, o que supón un problema 
engadido na convivencia diaria, e este paso é obrigado, ademais, para baixar ao patio de 
recreo, que é tamén reducido e complícase aínda máis os días de chuvia, xa que non 
posuímos patio cuberto, polo que é necesario habilitar dependencias como a aula de usos 
múltiples para este fin. 

É precisamente neste espazo de tránsito, na baixada ao patio e no patio mesmo, onde se 
producen os conflitos máis frecuentes entre o alumnado da ESO. 

mailto:ies.eusebio.guarda@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.gal/centros/ieseusebioguarda/
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O nivel socioeconómico do alumnado é variado, como o é na maioría dos centros da cidade, 

pero predomina a clase media, con pais funcionarios e autónomos provenientes da pequena 

empresa; non esquecemos, por outra banda, a porcentaxe de alumnos inmigrantes e de clase 

baixa que polo de agora resulta irrelevante. 

Debido á procedencia do alumnado deste nivel social, os problemas de convivencia no centro 

non son graves nin frecuentes e a maioría son consecuencia da relación diaria dos estudantes, 

non hai tampouco problemática que arrastren da súa contorna exterior. 

 

2. ANÁLISE DA SITUACIÓN 

Na actualidade o clima de convivencia no centro pode considerarse positivo. Non se observan 

serios problemas, aparecendo de cando en vez, principalmente nos primeiros cursos da ESO, 

algún conflito esporádico que se resolve fundamentalmente co diálogo e con algunha medida 

disciplinaria de carácter menor (amoestacións, realizar actividades…). Nalgún caso é preciso 

tomar algunha medida máis severa, como a privación temporal de asistencia ao centro, se ben 

estes casos soen resultar puntuais. Un dos aspectos que entrañan máis dificultade e no que, 

por tanto, cómpre incidir é na consecución dun maior grao de puntualidade , tanto na hora de 

chegada ao centro como na entrada nas clases. 

Esta baixa conflitividade adoita ir desaparecendo no último curso da ESO e no Bacharelato, 

aínda que esporadicamente poden aparecer nalgún grupo dos citados cursos condutas 

contrarias ás normas de convivencia (excesivas faltas a clase, retrasos frecuentes, facer caso 

omiso ás indicacións do profesorado, comportamentos infantís...) provocadas pola 

inmadurez dalgúns alumnos das citadas etapas. 

Os tipos de conflitos máis frecuentes son: 

 Falar a destempo. Levantarse sen permiso. 

 Falar cos compañeiros interrompendo o normal desenvolvemento das clases. 

 Distracción e falta de atención. 

 Esquecemento dos materiais necesarios para o desenvolvemento da clase.  

 Uso do teléfono móbil. 

 Non conservar debidamente o material do Instituto.  

 Faltas inxustificadas de asistencia e puntualidade a clase. 

 Desconsideración cos compañeiros.  

 Encontrarse en espazos non autorizados.  

 Fumar no recreo dentro do Instituto. Incumprimento de medidas correctoras 

impostas. 

 Comportamento inadecuado nalgunha actividade extraescolar ou complementaria. 

Desencontros menores en espazos comúns. 

 Non manter unha educación correcta no Instituto.  

 Falta de respecto ao profesor. 
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A resposta educativa do equipo directivo e o profesorado no centro é a de promover a 

actitude de participación do alumnado, as canles de diálogo, respecto e comunicación para 

solucionar calquera conflito e a necesidade de potenciar a mellora da convivencia a través da 

adquisición de habilidades para afrontar os conflitos. 

Aínda que os problemas de convivencia son escasos, se é certo que a obrigatoriedade da 

etapa educativa da ESO comporta, xunto con outros aspectos como a diversidade do 

alumnado, a presenza nas aulas de alumnos que non encaixan coa dinámica das actividades 

educativas propostas, xerando en ocasións unha certa conflitividade. 

Cómpre sinalar a especial relevancia da actuación do profesorado titor na solución de 

conflitos. 

Así mesmo, temos que mencionar que a intervención dos pais no proceso educativo é 

positiva na maioría dos casos. Aínda constatando que aqueles alumnos que presentan 

problemas de comportamento proceden maioritariamente de familias desestruturadas e por 

tanto pouco colaboradoras co Instituto, cremos que se poden ampliar os espazos de 

actuación coas familias e en especial coa ANPA. 

Con carácter estrutural realízanse no centro algunhas actividades que contribúen a propiciar 

un bo clima de convivencia no centro: 

 Na recepción de alumnos e de pais e nas primeiras sesións de titoría infórmase sobre 

a normativa do centro e a convivencia nas aulas. 

 Foméntase a tolerancia, a aceptación da diversidade e a resolución de conflitos de 

forma pacífica. 

 Os distintos departamentos organizan actividades de carácter extraescolar: 

conferencias, viaxes e excursións. 

 Actividades de carácter intercultural. 

Entendemos que a formación sobre a convivencia e resolución de conflitos é imprescindible 

para mellorar as pautas de actuación que potencien un clima favorable no centro. Faise 

necesaria unha formación específica para atender situación relacionadas coa convivencia e a 

conflitividade tanto para o alumnado como para o profesorado. 

Cómpre tamén introducir a formación permanente do profesorado no complexo mundo das 

relación interpersoais no centro: habilidades sociais, resolución de conflitos, estratexias para 

fomentar a participación, intervención ante problemas de conduta, violencia nas aulas, 

maltrato entre compañeiros, educación emocional, etc. 

 

3. OBXECTIVOS DO PLAN DE CONVIVENCIA 

 

 Promover a sensibilización, a implicación e o compromiso do profesorado, do 

alumnado e de toda a comunidade educativa nos valores educativos sociais e 

culturais que determinen un profundo interese pola mellora da convivencia e a 

cultura da paz. 

 Potenciar a consideración do centro educativo como un espazo onde debe 

xestionarse a convivencia. 
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 Fomentar a participación e implicación dos axentes da comunidade educativa nas 

iniciativas para a mellora da convivencia, xerando espazos de coordinación e 

colaboración entre profesionais das distintas redes que actúan nun mesmo centro.  

 Mellorar o clima de convivencia entre os integrantes da comunidade. 

 Adquirir habilidades sociais, comunicativas, etc., para a resolución de conflitos dun 

xeito pacífico. 

 Fomentar o diálogo como capacidade de interacción coas persoas. 

 Proporcionar ao profesorado recursos e estratexias para xestionar os conflitos de 

forma democrática. 

 Facilitar o intercambio e a difusión de materiais e experiencias de convivencia.  

 Favorecer na aula, e tamén no centro, un clima de respecto, participación e 

comunicación eficaz, superando o clima de tensión que puidese haber, creando máis 

amplas e mellores relacións de interdependencia entre iguais. Sería satisfactorio que 

o profesorado e o centro foran capaces de tecer unha especie de rede de apoios e 

colaboracións cos propios compañeiros e compañeiras, co alumnado e as súas 

familias, con outros centros escolares, con outras institucións ou servizos sociais que 

tamén inciden na resposta ás necesidades do alumnado. 

 Fomentar o desenvolvemento das relación sociais e afectivas non violentas.  

 Ensinar a rexeitar calquera manifestación violenta e discriminatoria.  

 Establecer sistemas de resolución pacífica de conflitos. 

 Ensinar sen exclusión, é dicir, tender a unha educación inclusiva, tendo en conta as 

necesidades de todo o alumnado, independentemente das súas condicións físicas, 

intelectuais, sociais, emocionais, lingüísticas ou outras. Hai que respectar as 

diferenzas, ben sexa por razón de xénero, procedencia, etnia, capacidade ou cultura.  

 Ensinar en valores para aprender a convivir de maneira responsable e favorecer o 

traballo cooperativo e colaborativo entre o alumnado.. Para lograr isto, o 

profesorado amosará unha consideración positiva cara a todo o alumnado, 

comportándose nas súas clases de tal xeito que sexan coherentes e xustos e creen 

confianza. 

 Colaborar con outros centros e cos servizos sociais dos concellos para dar resposta a 

todos os problemas que poidan afectar á convivencia no centro. 

 Elaborar entre todos un conxunto de normas de convivencia que estableza as 

consecuencias derivadas do seu incumprimento, respondendo a un modelo de 

xustiza restitutoria. 

 

4. ACTUACIÓNS, MEDIDAS E PROGRAMAS A DESENVOLVER PARA FAVORECER A 

CONVIVENCIA 

 Establecemento de dous profesores coordinadores de etapa: un para ESO e outro 

para Bacharelato. 

 Establecemento dunha sesión de reunión semanal de etapa do Coordinador de etapa 

cos titores da mesma e o Departamento de Orientación para abordar e estudar a 

problemática ou os conflitos concretos. 

 Darlle máis relevancia á Xunta de Delegados, facendo reunións periódicas para 

resolver problemas, conflitos ou simplemente para informar ou recabar opinións.  

 Colaborar nas actividades relacionadas coa convivencia organizadas polas 

institucións públicas e privadas. 
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 Xornadas informativas e de acollida para o alumnado procedente do CEIPs adscritos. 

Están pensadas para que o alumnado que chega por vez primeira ao centro poida 

coñecer as aulas, os laboratorios, aulas de Tecnoloxía, Informática, Idiomas, a 

Biblioteca, as instalación deportivas, as oficinas, o Departamento de Orientación, os 

despachos de dirección, etc. Reciben tamén información dos estudos que poden 

realizar no centro e as materias que van cursar en 1º de ESO.  

 Reunións informativas cos pais do alumnado de 6º de Primaria dos CEIPs adscritos 

para informar sobre as características do centro. 

 Reunións informativas por curso para as familias do alumnado. Ao comezo do curso 

organízanse reunión entre as familias dos alumnos, equipo directivo, Departamento 

de Orientación, coordinador de etapa e titores dos diferentes grupos. Nestas reunión 

dáselles unha completa información sobre o funcionamento do centro, o plan de 

estudos, as actividades extraescolares, complementarias e deportivas, as normas de 

convivencia, o sistema informático SIXA para enviar información ás familias e todo 

aquilo que se considere relevante para a educación dos seus fillos ou titorados, 

dando resposta ás dúbidas que se formulen. 

 Acollida do profesorado de nova incorporación. O profesorado de nova 

incorporación, así como o profesorado substituto que se incorpore ao longo do 

curso, é acollido por un membro do equipo directivo que lle dá a benvida e a 

necesaria información e documentación sobre o funcionamento do centro e as 

diferentes instalacións do mesmo. 

 Relación cos centros da zona. Estas relacións posibilitan unha mellor integración do 

alumnado e un maior coñecemento da súa realidade e do seu ámbito. 

 Relacións co Concello e outras institucións da comarca. Esta colaboración é 

especialmente importante no desenvolvemento de actividades complementarias e 

extraescolares. 

 Facilitar o coñecemento da normativa relativa á convivencia (Lei 4/2011, Decreto 

8/2017, NOF e Plan de convivencia) a través de todos os medios posibles: reunións e 

xornadas de acollida, titorías, correo electrónico, páxina web, SIXA, etc. 

 Funcionamento dunha aula de convivencia.  

 Traballar elementos do currículo nas distintas materias relacionados coa convivencia: 

 Desenvolvemento da igualdade efectiva entre homes e mulleres.  

 A prevención da violencia de xénero ou contra persoas con discapacidades.  

 Os valores inherentes ao principio de igualdade e non discriminación de calquera 

condición ou circunstancia persoal ou social.  

 A aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos en todos os 

ámbitos da vida.  

 A educación en valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o 

pluralismo político, a paz, a democracia, os dereitos humanos, o respecto, o 

rexeitamento de todo tipo de violencia, entre outros.  

 A educación para a convivencia, ademais do indicado, abarcará outros ámbitos 

como a educación ambiental, a educación sexual, a educación vial, o uso 

adecuado das Tecnoloxías da Información e da Comunicación. 
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5. PROTOCOLO PARA A PREVENCIÓN, DETECCIÓN E TRATAMENTO DAS SITUACIÓNS 

DE ACOSO ESCOLAR  

 

a. Prevención do acoso escolar 

A posta en marcha de medidas para a prevención de situacións de violencia escolar nos 

centros educativos deberá partir dun diagnóstico da situación da convivencia escolar no 

centros para establecer actuacións  dirixidas a unha prevención máis adecuada. 

Estas estratexias de prevención incluiranse no marco do Proxecto Educativo, para favorecer a 

convivencia no centro. 

A prevención debería formularse dende varios niveis: 

 Prevención inespecífica, asumida de xeito amplo pola comunidade educativa no marco 

xeral da convivencia no centro. 

 De atención específica, intervindo directamente co alumnado e coas familias 

implicadas en situacións de acoso escolar. 

 De asesoramento e apoio técnico especializado para tratamentos máis específicos. 

Todas as medidas preventivas deben: 

 Fomentar o desenvolvemento social do alumnado e o avance da institución escolar no 

seu conxunto. 

 Incluírse nos documentos internos do centro que correspondan. 

 Levarse a cabo de xeito coordinado polos equipos docentes, co liderado do equipo 

directivo e o apoio do departamento de orientación. 

 Transmitirse a todos os sectores da comunidade educativa. 

Estratexias organizativas e de prevención no CENTRO (contribúen á mellora do clima xeral do 

centro) 

• Promover a participación na elaboración e revisión dos documentos do centro, 

destacando os valores e normas que pretenden desenvolver actitudes prosociais de 

igualdade, respecto e diálogo, fomentando o consenso na toma de decisións. 

• Potenciar o funcionamento da Comisión da convivencia do centro. 

• Dirección que favoreza a participación e comunicación dos problemas. 

• Solicitar o apoio e o asesoramento do departamento de orientación ante os indicios ou 

situacións que poden derivar en posible acoso. 

• Reunións segundo as necesidades do alumnado cos titores por niveis co obxecto de 

deseñar accións conxuntas para a mellora da convivencia. 

• Impulso e actuación de comisións de mediación e outras estratexias de tratamento e 

resolución de conflitos. 

• Difusión á comunidade educativa, a través de diferentes medios, do plan de convivencia 

e das normas de organización funcionamento (taboleiros, páxina Web...). 

• Garantir que todos os membros da comunidade educativa coñezan os seus dereitos e 
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deberes. 

• Organización de grupos de traballo que favorezan as relacións persoais. 

• Organización do centro respectuosa coa diversidade e aceptación desta como un valor 

positivo, fomentando a inclusión. 

• Impulsar nas concrecións curriculares para os distintos ciclos ou cursos o 

desenvolvemento de todas as competencias básicas, en especial a competencia social e 

cidadá. 

• Rexistro dos conflitos que se producen no centro co fin de ter unha visión global e 

introducir as modificacións necesarias na regulación da  convivencia do centro. 

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

súa prevención. 

• Protocolos de información ante unha situación de acoso. 
 

• Establecer canles para a denuncia de situacións de acoso con garantía de 
confidencialidade. 

 

• Vixilancia en zonas comúns: aseos, corredores, recreos, entradas e saídas... 

• Introdución de estratexias específicas de desenvolvemento emocional, habilidades 

sociais e axuda persoal. 

• Creación das condicións favorables para a inserción de programas de mellora da 

convivencia: programas específicos de resolución de conflitos, programas de mediación 

en conflitos e axuda entre iguais... 

• Promover encontros, conferencias e obradoiros para a toda a comunidade educativa, 

orientados á construción dunha convivencia positiva. 

 

Estratexias de prevención na AULA 

• Inclusión, se fora necesario, no plan de acción titorial da elaboración de normas de 

convivencia específicas de cada clase, incluíndo de xeito explícito normas contra o acoso 

entre os compañeiros ou compañeiras, nas que se sensibilice sobre  o dano que produce 

o maltrato e se faga explícito o rexeitamento a todos os tipos de violencia, así como 

propostas de recuperación en caso de incumprimento das normas. 

• Realizar actividades de titoría programadas no grupo referidas a: - relacións no grupo, - 

fomento da amizade, - tarefas colaborativas, - sensibilización fronte ao maltrato, - 

conciencia da importancia do coidado das relacións afectivas e emocionais dos 

adolescentes, - análise das relacións interpersoais, dos sentimentos e dos conflitos. 

• Traballar no grupo habilidades sociais asertivas e de autocoñecemento que capaciten o 

alumnado para dar respostas axeitadas en diferentes contextos: - Educar para as 
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relacións interpersoais igualitarias baseadas na valoración mutua e no respecto. - 

Exercitar técnicas de autocontrol, empatía e resistencia á frustración. - Desenvolver a 

través de métodos cooperativos habilidades prosociais e destrezas para a xestión das 

emocións. Formar comisións de alumnos/as para a mellora da convivencia en xeral:    

equipos de mediación, axudantes de recreo... - Facilitarlle ao alumnado canles para que 

poida comunicarse co profesorado. 

• Utilizar sesións de coordinación, titoría e xuntas de avaliación para detectar posibles 

situacións de acoso e/ou ciberacoso, analizando tamén os casos de absentismo escolar. 

• Manter a través da acción titorial contactos periódicos coas familias para compartir 

información e asegurar unha mutua colaboración. 

• Seguimento   do   clima   relacional  da  aula.   Aplicación  e  valoración   de cuestionarios  

sociométricos. 

• Para permitir unha verdadeira prevención, é prioritaria a concienciación do maior 

número de membros da comunidade escolar respecto de dous aspectos:  

- Conseguir a comprensión o máis obxectiva posible do  fenómeno de acoso escolar, 

empregando regularmente elementos de medición que permitan previr posibles 

situacións deste.  

- Crear unha conciencia colectiva das normas mínimas de convivencia que todo membro 

desa comunidade ten que cumprir. 

 

b. Detección do acoso escolar 

Para poder considerar un comportamento como acoso escolar, deben cumprirse tres criterios 

diagnósticos, que deben darse simultaneamente, prescindindo da personalidade da posible 

vítima: 

1. Intención de facer dano 

Debe existir unha vítima concreta, indefensa e unha persoa agresora que lle 

fai dano conscientemente. 

2. Repetición das condutas agresivas 

A agresión crea na vítima a expectativa de poder ser branco de ataques 

novamente. Existencia dunha acción agresiva repetida, durante un período 

longo de tempo e de forma recorrente. 

 
É un tipo de violencia difícil de identificar, case sempre permanece oculto 

para as persoas adultas, pero o alumnado si ten coñecemento dos sucesos. 

3. Duración no tempo 

Presenza de desigualdade de poder entre a persoa máis forte e a persoa máis 
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débil. Hai un desequilibrio e un abuso de poder que impide que a persoa 

acosada poida saír por si mesma da situación. 

 

Respecto das formas de acoso, temos que ter  presentes manifestacións de maltrato tanto 

verbal coma físico contra a persoa vítima ou os seus obxectos persoais. Tamén hai que ter 

en conta posibles situacións de intimidación  e,  por  último,  situacións  de  illamento.      De  

xeito esquemático considéranse os seguintes tipos ou manifestacións do acoso (informe do 

Defensor do Pobo - UNICEF, 2000 e 2007): 

 

EXCLUSIÓN E 
MARXINACIÓN 
SOCIAL 

Activa Non deixar participar 

Pasiva Ignorar 

 
AGRESIÓN VERBAL 

Directa Insultar, poñer alcumes 
ofensivos... 

Indirecta Falar mal de alguén ás súas 
costas 

 
 
AGRESIÓN FÍSICA 

Directa Pegar 

 
Indirecta 

Agachar cousas 

Romper 
cousas 
Roubar 
cousas 

 
 
 
MALTRATO MIXTO 

 

Ameazas/Chantaxe 

Ameazar para meter medo 

Ameazar con armas Obrigar 
a facer algo con 
ameazas (chantaxe) 

Acoso sexual físico Actos 

Acoso sexual verbal Comentarios 

 

As manifestacións do acoso poden ser múltiples, destacando as seguintes: 

Coas tecnoloxías da 
información e comunicación (TICs) 

Teléfono móvil (chamadas anónimas, 
mensaxes) 

Redes sociais (ciberacoso) 

No centro educativo Durante o recreo e nos patios; nos baños, nos 
corredores 

Na aula Cando o/a profesor/a mira o  encerado  para dar 
unha explicación ou mentres se atende a algunha 
alumna ou alumno; nos cambios de clase 

Nas entradas o saídas do 
centro 

Cando falta supervisión, con persoas alleas ao 
centro 
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No exterior do centro Cando van para casa, na rúa, con persoas alleas ao 
centro 

 

Polas características da vítima pode haber manifestacións específicas de acoso: racista, 

homofóbico, sexista, dirixido a alumnado con  discapacidade... 

Por último indicar que a posibilidade da existencia de acoso escolar manifestase no cambio de 

conduta da persoa que o está a sufrir, polo tanto haberá que estar alerta, tanto no centro 

educativo como na familia. 

Neste protocolo tamén se indica que as consecuencias que poden reflectirse nunha situación 

de acoso ou maltrato entre iguais poden ser: 

• Para a vítima: pode traducirse en fracaso escolar, trauma psicolóxico, risco físico, 

insatisfacción, ansiedade, infelicidade, problemas de personalidade, risco para o seu 

desenvolvemento equilibrado. 

• Para a persoa ou persoas agresoras: pode ser a antesala dunha futura conduta 

delituosa, unha interpretación da obtención de poder baseada na agresión, que pode 

perpetuarse na vida adulta, e incluso unha supravaloración do feito violento como 

socialmente aceptable e recompensado. O acoso entre escolares é utilizado polos 

agresores como unha forma de demostrar o seu poder, utilízano sempre con persoas 

que saben que non se van defender. 

• Para os/as compañeiros/as observadores/as: pode conducir a unha actitude pasiva e 

compracente ante unha inxustiza e unha modelación equivocada da valía persoal. 

 

Para erradicar as situacións de acoso escolar, debemos ter presente o seguinte: 

1. Intervir ao primeiro sinal, para que a violencia non sexa grave nin se repita. 

2. A amizade e a integración como prevención: o traballo propio da aula debe permitir 

que todo o alumnado teña un grupo de amigos. Isto permitirá, ao mesmo tempo, 

mellorar a calidade de vida nas escolas e aprender habilidades sociais. 

3. Os tres papeis que hai que previr, intervindo con toda a comunidade educativa: o de 

persoa agresora, o de vítima e o de persoa espectadora pasiva, que coñece a violencia 

pero non fai nada para evitala. 

 

c. Tratamento das situacións de acoso escolar 

1ª
 

FA
SE

 

 COÑECEMENTO 

DA SITUACIÓN 

 IDENTIFICACIÓN 

• Primeira 
comunicación ao 
equipo directivo 

• Adopción das 

 Medidas urxentes de protección da 
presunta vítima. 

 Responsable de atención e apoio da 
presunta vítima 
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 COMUNICACIÓN 
primeiras decisións  Responsable da tramitación do 

instrutor/a 
 Primeira comunicación ás familias dos 

implicados 
 Comunicación a outros profesionais 

educativos e/ou axentes externos 

2ª
 F

A
SE

 

 RECOLLIDA DE 

INFORMACIÓN 

• Entrevistas 
individuais 

• Outras recollidas
de información 

• Asesoramento e/ou 
apoio técnico 

 Entrevistas á presunta vítima, a 
presunta acusadora, aos 
observadores/espectadores, as 
familias dos implicados. 

 Observación,  información  
documental… 

 Asesoramento do departamento de 
orientación 

 Apoio doutros profesionais 
educativos e/ou axentes externos 

3ª
 

FA
SE

 
fa

sA
e

F

A
SE

 

 ANÁLISE DA 

INFORMACIÓN 

• Valorar si é ou non 
acoso escolar 

• Pautas no caso 
de non ser acoso 
escolar 

• Pautas no caso de 
ser acoso escolar 

• Comunicación á 
Inspección 
educativa 

 Establecer estratexias de prevención 
no centro e na aula 

 Instruír o expediente disciplinario, 
resolver e adoptar medidas de 
protección á vítima e á  persoa 
acosadora. 

 Establecer medidas dirixidas ao 
alumnado do grupo-clase, as familias 
e o equipo docente. 

 Establecer medidas reeducadoras e 
correctoras á persoa acosadora. 

4ª
 F

A
SE

 

 SEGUIMENTO 

 AVALIACIÓN DAS 

MEDIDAS 

ADOPTADAS 

• Reunións 
• Observacións 

• Entrevistas 

 

 

Por último, tomaranse como referencia os anexos cos distintos protocolos establecidos para 

cada unha das fases. Estes modelos iranse adaptando segundo xurdan as necesidades de 

intervención en casos de acoso e ciberacoso, buscando sempre facer antes prevención. 

 

6. CONCRECIÓN DAS ACTUACIÓNS, MEDIDAS E PROGRAMAS, ESTABLECIDOS NO PLAN 

PARA O SEU DESENVOLVEMENTO E EXECUCIÓN 

 

a. Actuacións xerais 

ACTUACIÓNS XERAIS CONCRECIÓNS PROCEDEMENTOS 

A función titorial Autoestima e autoconcepto 
Habilidades sociais  
Resolución pacífica de 
conflitos 
Axuda entre iguais 

Asembleas e reunións Dinámicas de 
grupo. 
Cuestionarios e debates 
Regulamento das normas de aula 
Traballo específico con alumnado con 
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Mediación entre iguais problemas de conduta 

A integración de contidos curriculares e 
transversalización 

En materias específicas como 
educación para a cidadanía, 
ética, ciencias socias... 
En todas as materias como 
dinámica de centro no 
respecto ás normas de 
convivencia 

Contidos transverais sobre igualdade de 
xénero, prevención da violencia, 
educación en valores... 

Programas e accións específicos Prevención de 
drogodependencias e 
adquisición de habilidades 
sociais 
Plan director: acoso escolar 
Plan director: ciberacoso 

A nivel interno, departamento de 
orientación  
Con axentes externos 

 

b. Medidas preventivas e de sensibilización 

MEDIDAS DESTINATARIOS ACTIVIDADES RECURSOS PROCEDEMENTO
S 

Coordinación cos 
centros escolares 
de procedencia do 
alumnado 

Todo o alumnado, 
profesorado e 
familias 

Reunións de 
coordinación  
Xornadas portas 
abertas  
Traslado de 
documentos sobre 
normas de convivencia 
Charlas informativas 

Dirección 
Titores/as 
Profesorado 
Orientadora 
PT 

Revisión de 
datos. 
Durante todo o 
curso pode ser 
preciso a 
coordinación cos 
centros 

Plan de acollida do 
alumnado 

Todo o alumnado 
Alumnado de 
incorporación tardía 
no sistema educativo 
Alumnado estranxeiro 
 

Recibimento do 
alumnado de primaria e 
as familias que vanse 
incorporar o curso 
seguinte. 
Recibimento no comezo 
do curso escolar, 
presentación, 
organización e 
funcionamento do 
centro. 
Durante todo o curso 
escolar, coa 
colaboración do 
departamento de 
orientación. 

Dirección 
Titores/as 
Profesorado 
Coordinadores 
Orientadora 
PT 

Xornadas de 
portas 
abertas 
Información 
sobre a 
organización e 
funcionamento 
do centro Visita 
ao centro 
Criterios de 
formación de 
grupos na ESO 
Criterios de 
asignación de 
profesorado e 
titores/as. 

Avaliación inicial 
do alumnado 

Na ESO Reunión no mes de 
outubro 

Dirección 
Titores/as 
Profesorado 
Orientadora 
PT 

Revisión da 
documenta
ción do 
alumnado 
Probas de 
nivel e 
autocoñece-
mento 
Reunión de 
avaliación 
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Reunión de 
pais/nais 

Na ESO e en 
Bacharelato 

No mes de outubro: 
todo o curso e por 
grupos. De forma 
individual ao longo do 
curso 

Dirección 
Coordinador 
Titores/as  
 

 

O plan de 
convivencia e o plan 
de acción titorial 

Todas as etapas, 
priorizando a ESO 

Sobre todo no 
primeiro trimestre e o 
resto do curso 

Dirección 
Todo o 
profesorado 

Folleto 
informativo 
Información vía 
dixital 
Información nas 
distintas reunión 

Datas 
conmemorativas 
relacionadas co 
tema da convivencia 

Todas as etapas, 
priorizando ESO 

Día da non violencia de 
Dia da Paz  
Día da muller 
traballadora 

Todo o 
profesorado 

Murais 
etc 

 

c. Medidas organizativas 

 

MEDIDAS DESTINATARIOS ACTIVIDADES RECURSOS PROCEDEMENTOS 

Plan de acollida con 
centros adscritos 

CEIP Eusebio da 
Guarda 
CEIP Labaca 

Charla informativa 
Reunións 
Xornadas portas 
abertas 

Dirección 
Coordinador 
Orientación 
Titores/as PT 

Recollida de información por 
parte do Departamento de 
Orientación para a atención á 
diversidade Charlas 
informativas pola dirección 
nos centros Xornadas de 
portas aberta 
Reunión cos pais/nais 

Formación de grupos ESO Reunión de 
profesorado 
coordinadores 
Establecer criterios de 
formación de grupos 

Dirección 
Coordinadores 

Ao comezo do curso, con 
alumnado repetidor, de NEE, 
outros 
Durante o curso con 
alumando de incorporación 
tardía 

Asignación de docencia e 
titoría 

ESO e BACH Reunión co profesorado 
Establecer criterios de 
asignacións segundo as 
características do 
alumnado 

Dirección 
Profesorado 

Ao comezo de curso 

Organización da 
atención á diversidade 

ESO Dossier informativo 
Reunións 

Dirección 
Departamento 
de Orientación 
Profesorado 

Ao comezo de curso Durante 
todo o curso segundo vaian 
xurdindo ás necesidades, con 
reunión e xuntas de 
avaliación. 

Aula de convivencia TODOS Dossier informativo 
Rexistro de incidencias 
Recursos para o aula 
Profesorado de garda 

Dirección 
Departamento 
de Orientación 
Profesorado 

Durante todo o curso se 
rexistrarán os casos que 
precisen ser atendidos nesta 
aula. 
Levar tarefa ou preparar para 
os períodos nesta aula 
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d. Medidas curriculares 

As competencias básicas toman como referente o desenvolvemento integral  do  alumnado  

traballando  dende  as  distintas  materias  os   contidos específicos de cada especialidade, o 

mesmo que transversalizando contidos de tipo actitudinais, onde cabe destacar os relativos as 

normas de convivencia. 

As medidas curriculares estarán establecidas nas distintas programacións didácticas tomando 

como referencia no noso proxecto  educativo de centro e as concrecións anuais das 

programacións xerais anuais. 

MEDIDAS DESTINATARIOS ACTIVIDADES RECURSOS PROCEDEMENTOS 

Educación para la 
ciudadanía 

ESO Dereitos e deberes 
fundamentais 
Prevención de todo 
tipo de violencia 
Non discriminación 

Profesor/a Dinámicas de grupo 
Documentais e videoforum 
Debates 

Educación ética ESO Dereitos e deberes 
fundamentais 
Prevención de todo 
tipo de violencia 
Nos discriminación 
Atención á diversidade 

Profesor/a Dinámicas de grupo 
Documentais e videoforum 
Debates 

Ciencias sociais, 
xeografía e historia 

ESO 
BACHARELATO 

Dereitos e deberes 
fundamentais 
Prevención de todo 
tipo de violencia 
Non ás guerras e 
resolución pacífica de 
conflitos 
Nos discriminación 
Atención á diversidade 

Profesor/a Dinámicas de grupo 
Documentais e videoforum 
Debates 

Educación física ESO 
BACHARELATO 

Respecto das normas e 
disciplina no deporte 
Cooperación fronte a 
competición 

Profesor/a 
Axentes 
externos 

Normas de convivencia no 
deporte 
O deporte non só na clase, 
disciplina a outros contextos 
O deporte como actividade de 
ocio no centro 

Formación e 
Orientación 
Laboral 

FP Traballo en equipo 
Resolución de conflitos 

Profesor/a Dinámicas de grupo 
Debates 

Resto das materias TODAS AS 
ETAPAS 

Normas básica de 
convivencia nas clases 

Titor/a 
Profesor/a 

Mural informativo 
Normas de clase dende a 
titoría. 
Normas en todas as clases 

Traballar a resolución de 
conflitos de  xeito concreto 
segundo as necesidades 
Facer un seguimento 
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e. Medidas de coordinación e colaboración entre os distintos membros da comunidade 

educativa 

MEDIDAS DESTINATARIOS ACTIVIDADES RECURSOS PROCEDEMENTOS 
Coordinación e 
traballo en equipo 
do profesorado 

Todo o 
profesorado 

CCP 
Claustro Reunións 
Departamentos 
Reunión titores 
Xuntas de 
avaliación 
Reunións para 
necesidades 
concretas 

Dirección 
Profesorado 
Notificación por 
escrito nas sala 
de profesorado 
ou dixital aos 
correos 
Preparación de 
dossiers 
informativos, 
materiais 
específicos 

Convocatoria de reunión vía 
correo 
Preparación das reunión 
Debate e toma de decisión 
Levantar acta dos acordos 
Facer seguimento 

A comisión de 
convivencia 

Membros da 
comisión 

Reunións de 
coordinación 
trimestrais 
Reunións segundo 
ás necesidades do 
centro durante 
todo o curso 

Dirección 
Membros da 
comisión, 
representando 
ao Consello 
Escolar 

Convocatorias de reunión 
Preparación das reunión 
Debate e toma de decisión 
Levantar acta dos acordos 
Facer seguimento 

Colaboración coas 
familias 

Todas as familias 
sobre todo da 
ESO 

Reunións 
Comunicacións 
Notificacións 
Formación 

Dirección 
Titores/as 
Departamento 
de orientación 
Equipos 
docentes 

Ao comezar o curso, 
presentación 
Horas de atención a pais/nais 
Durante todo o curso 
notificación e comunicación 

Axentes 
socioeducativos do 
entorno 

Sobre todo para 
a ESO  

Reunións 
Intercambio de 
información 

Todos Servizos 
Sociais 
Servizos de 
saúde  
Servizos de 
seguridade 
Asociacións sen 
ánimo de lucro 

Coordinación e organización 
de actividades específicas 
durante todo o curso 
Tratamento de casos 
individuais durante todo o 
curso 

 

f. Programa de formación de alumnado mediador e actuación do equipo de mediación 

 

1. Decreto 8/2015, regula no artigo 26 o relativo á mediación escolar. 

2. A mediación é unha estratexia de intervención imparcial para a resolución de conflitos en 

que unha terceira persoa axuda as partes implicadas a alcanzar un acordo satisfactorio 

para ambas as dúas. 

3. Sen prexuízo dos procedementos de corrección das condutas gravemente prexudiciais 

para a convivencia, regulados expresamente no capítulo IV do título III deste decreto, os 

centros poderán utilizar a mediación como estratexia preventiva, resolutiva e reparadora 

na xestión de calquera conflito entre membros da comunidade educativa. 
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4. O plan de convivencia incluirá as directrices para a creación dos equipos de mediación, as 

características do seu funcionamento e as pautas de actuación que se seguirán para 

derivar un caso de conflito cara á mediación. 

5. Nos supostos menos graves de situación de acoso, favorecerase a mediación realizada por 

alumnado do centro educativo que obtivese formación e cualificación para a intervención 

nestas situacións. 

 

7. NORMAS DE CONVIVENCIA DO CENTRO. DEBERES E DEREITOS. CONDUTAS CONTRARIAS 

Á CONVIVENCIA E AS CORRECCIÓNS QUE CORRESPONDAN. PROTOCOLO DE DETECCIÓN 

OU INCUMPREMENTO DESTAS 

As normas de convivencia, dereitos e deberes de todos os membros da comunidade educativa, 

condutas contrarias ás normas de convivencia e as correccións están recollidas no NOF 

(Normas de Organización e Funcionamento) do centro: 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ieseusebioguarda/taxonomy/term/100 

 

8. PROTOCOLO DE DETECCIÓN OU INCUMPREMENTO DAS NORMAS DE CONVIVENCIA 

O incumprimento das normas de convivencia pode ser detectado por calquera membro da 

comunidade educativa. Na resolución de problemas de convivencia séquese unha secuencia de 

pasos: 

Profesor → Titor → Coordinador → Xefatura de estudos → Directora 

No NOF recóllese o tipo de corrección que pode impor cada un dos axentes da secuencia 

anterior. 

Condutas leves 

As correccións de condutas leves contrarias ás normas de convivencia, en xeral, poden 

ser verbais ou comunicadas por escrito. 

As correccións por escrito comezan sempre co informe do axente que detectou a 

conduta, que queda rexistrado en SIXA, do cal se entregará o orixinal ao autor da 

conduta e copia ao titor para a súa información. O alumno mostrará aos seus pais o 

informe da súa conduta contraria ás normas de convivencia, asinarán dito informe, e 

será devolto polo alumno ao titor. 

A gravidade da conduta leve pode ser tal que conleve unha suspensión do dereito de 

asistencia ao centro por un período máximo de tres días, corrección que será imposta 

pola Directora. Esta corrección será comunicada por escrito ao alumno que será 

mostrada aos pais. Simultaneamente á comunicación ao alumno, os seus pais serán 

informados por teléfono dende a Xefatura de estudos. 

Todas as correccións das condutas contrarias ás normas de convivencia comunicadas 

por escrito, así como as faltas de asistencia e puntualidade, son enviadas 

semanalmente por correo electrónico ás familias polo sistema informático SIXA. 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ieseusebioguarda/taxonomy/term/100
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Condutas graves 

Séguese a normativa recollida no Decreto 8/2015. 

 

Para os informes, recollidas de datos, actas de entrevista con alumnos afectados, familias, 

resolucións, etc. utilízanse os anexos do portal EDUCONVIVES da Consellería de Educación: 

http://www.edu.xunta.gal/portal/Educonvives.gal 

 

9. A COMISIÓN DE CONVIVENCIA 

1. A Comisión de Convivencia está constituída no seo do Consello Escolar do centro, ten 

carácter consultivo e desempeña as súas función por delegación do Consello Escolar 

para facilitar o cumprimento das competencias que este ten asignadas en materia de 

convivencia escolar.  

2. A Comisión de Convivencia do IES Plurilingüe Eusebio da Guarda estará composta 

polos seguintes membros:  

 A Directora do centro, que actuará como presidente. 

 Xefe de Estudos.  

 Dous representantes do profesorado.  

 Un representante dos pais/nais ou titores legais.  

 Un representante do alumnado.  

 Un representante do persoal non docente.  

3. A Comisión de Convivencia manterá tres reunión anuais de carácter común, unha por 

trimestre, e con carácter extraordinario cantas veces sexa convocada pola súa 

Presidencia, a iniciativa propia ou a proposta de, polo menos, unha terceira parte dos 

seus membros.  

4. A Comisión de Convivencia exercerá por delegación do Consello Escolar as seguintes 

funcións: 

 Elaborar o Plan de Convivencia do centro e dinamizar todos os sectores da 

comunidade educativa, incorporando as súas iniciativas e aportacións no 

procedemento de elaboración, desenvolvemento e seguimento do citado plan. 

 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 de todos os membros da comunidade educativa e a 

resolución pacífica de conflitos.  

 Propoñer ao Consello Escolar as medidas que considere oportunas para 

mellorar a convivencia, así como dar conta a este, polo menos dúas veces ao 

longo do curso, das actuacións desenvolvidas e das correccións e medidas 

disciplinarias impostas.  

 Propoñer, no seu caso, á Dirección do centro persoas que poidan formar parte 

do equipo de mediación.  

http://www.edu.xunta.gal/portal/Educonvives.gal
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 Coñecer o cumprimento efectivo das correccións e medidas correctoras nos 

termos en que fosen impostas e informar ao Consello Escolar sobre o grao de 

cumprimento da 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, na que se reflictan as iniciativas no ámbito do centro sobre a 

materia. Este informe será trasladado ao Consello Escolar do centro e ao 

correspondente servizo territorial de Inspección Educativa.  

 Aqueloutras que lle sexan encomendadas polo Consello Escolar do centro ou 

polo órgano da Administración Educativa con competencias na materia. 

 

10. MECANISMOS DE COORDINACIÓN E COLABORACIÓN 

 

a. Coordinación e colaboración interna no centro 

O equipo directivo debe favorecer un bo clima de centro, facendo prevención, pero tamén 

intervindo e resolvendo aquelas problemáticas que poden condicionar a convivencia, que 

poden vir dando os distintos sectores de poboación (profesorado, alumnado, familias, persoal 

de administración en servizos). Os mecanismos de coordinación estableceranse dende os 

procedementos habituais: Comisión de Coordinación Pedagóxica, Claustro de profesorado e 

Consello Escolar. Ademais de aquelas reunións que sexa preciso levar a cabo partido da 

iniciativa propia dirección do centro ou por demanda dos membros da comunidade educativa. 

Cada membro do equipo directivo debe favorecer a convivencia no centro educativo, a 

dirección, a vicedirección, a xefatura de estudos e a secretaría, cada un dentro do seu ámbito 

de competencias, sendo sempre a última responsable a dirección. 

Os distintos departamentos didácticos, baixo a coordinación dun xefe de departamento, 

tamén manterán espazos e tempos para a coordinación e a colaboración, deixando reflectindo 

nas súas programacións didácticas un apartado relativo a convivencia ou a forma de integrar 

contidos de xeito transversal. Dende as CCP, os xefes de departamento establecerán as liñas 

de actuación a seguir no plan de convivencia. 

O departamento de orientación debe asesorar en todo momento e favorecer os procesos de 

coordinación e colaboración, participando activamente en materia de convivencia. 

O claustro de profesorado estará implicado e participará en todas aquelas actividades de 

convivencia que se consideren oportunas, a nivel complementario e extraescolar, buscando un 

ambiente de colaboración que influirá positivamente, sobre todo no alumnado e nas familias. 

 

b. Coordinación e colaboración coas familias 

O centro establecerá mecanismos de coordinación formais coas familias na representación do 

Consello Escolar. 

Por outro lado, implicarase a Asociación de Nais e Pais de alumnado (ANPA) para que 

colaboren no bo clima de centro. O centro ten que levar a cabo actuacións de formación coas 
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familias dende dita asociación para tratar aqueles temas que poden ser de preocupación para 

estas, como no caso do acoso escolar ou ciberacoso. Para elo contamos coa colaboración de 

axentes externos como por exemplo o Plan Director. 

Dende o comezo de cada curso, estableceranse reunións coas familias dos alumnos e alumnas, 

en especial co alumnado novo, sobre todo na ESO, para informar sobre a organización e 

funcionamento do centro. Ademais destas reunión se lles comunicará as vías de coordinación 

e colaboración do centro, valoradas sempre como moi necesarias, coas horas de atención ás 

familias do profesorado, un espazo de atención as familias e posibilidade de derivar calquera 

actuación cara o departamento de orientación coa coordinación dos titores e titoras. 

 

c. Coordinación e colaboración cos centros adscritos 

Durante todo o curso escolar haberá coordinación e colaboración cos centros adscritos, o CEIP 

Eusebio da Guarda e o CEIP Labaca. Destacase a acollida do alumnado ao comezo de curso, a 

reunión coas familias, asignación dos grupos e titorías. Pero será sobre todo durante o 

segundo trimestre onde se farán varias actuacións cos centros adscritos, sobre todo co 

alumnado que ven novo ao instituto: 

 Charlas informativas ao alumnado e familia no cambio de etapa. 

 Coordinación entre Departamentos do orientación 

Os Centros concertados adscritos a este instituto son o CPR. Escravas Sagrado Corazón de 

Xesús,  o CPR. Compañía de María e o IES Rafael Puga Ramón que manteñen relacións co noso 

instituto por diferentes motivos (exencións, matrícula proba final de bacharelato, consultas, 

escolarización...) sempre dentro dunha clara cordialidade. 

d. Coordinación e colaboración cos centros de secundaria da zona 

 Existe unha boa relación co resto dos centros de secundaria da cidade e a súa contorna 

especialmente entre os equipos de orientación e as direccións dos mesmos. A colaboración é 

extraordinaria. 

 

e. Coordinación con outros organismos ou asociacións 

O IES P. Eusebio da Guarda mantén as mellores relacións con tódolos Departamentos 

Universitarios, especialmente cos da Comunidade Galega, cos que colabora. 

 

O Concello, a Deputación, a Xunta, organizacións privadas sen ánimo de lucro, Policía 

(Programa Titor,...) e outros organismos colaboran co centro para a formación, mediación, 

control...de cuestións relacionadas coa convivencia. 
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11. DIFUSIÓN DO PLAN DE CONVIVENCIA 

O Plan de convivencia e as súas modificacións darase a coñecer: 

 A todos os membros da comunidade educativa a través da páxina web do centro. 

 En correo electrónico por SIXA ás familias ao principio de curso. 

 En correo electrónico aos profesores. 

 Dende a acción titorial traballaranse aqueles contidos do plan de convivencia que 

teñan relación máis directa co alumnado: normas de convivencia, resolución de 

conflitos de maneira pacífica, o perigo do acoso, etc. 

 Dende as distintas materias traballaranse contidos transversais relacionados coa 

convivencia. 

 

12. SEGUEMENTO, AVALIACIÓN E MELLORA DO PLAN DE CONVIVENCIA 

 

a. Seguimento 

A Comisión de convivencia será a responsable de elaborar ao final de cada curso unha 

memoria onde se recollan: 

 Grao de cumprimento dos obxectivos do plan. 

 Participación da comunidade educativa no desenvolvemento do plan. 

 Adecuación dos espazos e dos recursos materiais ao plan de actuación. 

 Propostas para modificación e/ou mellora do plan para o curso seguinte. 

 

b. Avaliación 

Criterios a avaliar: 

 A nivel de centro: Documentos, normativa, actualizacións, información, implicación da 

comunidade educativa, etc. 

 A nivel do alumnado: Detección de necesidades de carácter persoal que poidan incidir 

na conduta, prevención de actuacións contrarias ás normas de convivencia, 

intervencións a nivel grupal, formación do alumnado, etc. 

 A nivel de familias: Corresponsabilización das familias, colaboración co centro, 

información ás mesmas, canles de información, etc. 

 A nivel doutros axentes: Implicación da Administración educativa, axentes externos ao 

centro, organismos, institucións, etc. 

 

c. Propostas a mellorar 

Propostas de mellora nos seguintes aspectos: 



IES P. Eusebio da Guarda. Plan de convivencia                                    23 
 

 Respecto do equipo directivo 

 Respecto da Comisión de Convivencia 

 Respecto dos obxectivos establecidos 

 Respecto da implicación e participación do profesorado 

 Respecto da implicación e participación da familia 

 Respecto da implicación e participación do alumnado 

 Respecto da implicación e participación do PAS 

 Respecto da implicación e participación doutros axentes socioeducativos 

 Respecto ás actuacións, programas e medidas 

 Respecto da difusión do plan 

 Respecto á implementación, seguimento e avaliación 

 

13. ANEXOS 

Para os informes, recollidas de datos, actas de entrevista con alumnos afectados, familias, 

resolucións, etc. utilízanse os anexos do portal EDUCONVIVES da Consellería de Educación: 

http://www.edu.xunta.gal/portal/Educonvives.gal 

 

 

No curso 2012-2013 iniciouse a elaboración un plan para mellorar a 

convivencia escolar a través dun Grupo de Traballo, coordinado polo 

CEFORE, e publicado en EDUGA co título “A mellora da Convivencia 

Escolar”. 

Última actualización no Consello Escolar do 26 de xaneiro de 2017. 

 

 

 

http://www.edu.xunta.gal/portal/Educonvives.gal

