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1. XUSTIFICACIÓN 

Na actualidade vivimos nunha sociedade que tende á desaparición das súas fronteiras 

nacionais e a creación de fronteiras continentais, coa consecuente aceptación da co- 

existencia de distintas culturas, linguas e creencias relixiosas. Esta gran diversidade cultural 

implica a necesidade cada vez maior dunha convivencia pacífica baseada no respecto 

mutuo. Nembargantes, e a pesar disto, vese nos últimos tempos un aumento da violencia 

nas relacións entre os xóvenes. 

A este respecto, o informe da UNESCO da Comisión Internacional sobre a Educación para o 

século XXI plantexaba a necesidade de ampliar os obxectivos educativos máis alá do estrito 

campo do coñecemento, e máis concretamente, sinalaba a necesidade de que os alumnos 

aprendesen na escola a convivir, coñecendo mellor aos demáis e creando un espírito novo 

que impulse a realización de proxetos comúns e a solución pacífica e intelixente dos 

conflitos. 

O informe do Consello Escolar de Galicia sobre a Convivencia nos Centros Escolares (1999) 

mostra unha perspectiva xeral favorable con respecto á convivencia nas escolas galegas, 

aínda que na parte máis cualitativa das entrevistas se detectan problemas concretos. 

Podemos dicir que no momento actual, esta situación, é extrapolable ao noso centro 

educativo, xa que en xeral non se reflicten problemas graves de convivencia e sí detectamos 

comportamentos disruptivos de carácter leve salvo alguna excepción. 

A escola é o reflexo da sociedade na que vivimos e polo tanto, nos centros, é posible a 

aparición de conflictos similares aos que teñen lugar fora deles. O obxectivo é, pois, mellorar 

a convivencia dentro do centro escolar e atopar a maneira de previr os conflictos e 

solucionar os que xurdan de forma pacífica. 

A Lei Orgánica da Educación 2/2006 do 3 de maio (LOE) inclue a elaboración dun Plan de 

Convivencia como un dos elementos básicos do Proxecto Educativo do Centro. A 

publicación do Decreto 85/2007, do 12 de abril, polo que se crea e se regulaa comisión 

Galego da Convivencia Escolar constitúe o marco normativo que establece o conxunto de 

medidas e actuacións dirixidas a fomentar promover e consolidar as boas prácticas na 

materia da convivencia escolar e a resolución de conflitos, implicando e impulsando a 

participación de toda a comunidade educativa. 

A finalidade deste plan da convivencia é favorecer as propostas educativas que axuden ao 
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noso centro a conseguir a formación no respecto dos dereitos e liberdades fundamentais e 

no exercizo da tolerancia dentro dos principios democráticos de convivencia e a desenvolver 

 

 

a motivación do alumnado pola aprendizaxe, así como a mellorar as relación internas do 

grupo. 

 
2. CARACTERÍSTICAS DESDE O PUNTO DE VISTA DA CONVIVENCIA 

 

2.1. Contorno físico 

O I.E.S. Faro das Lúas , é un centro creado en 2001 e  emprazado no centro urbán de 

Vilanova de Arousa, localidade pertencente á provincia de Pontevedra na Comunidade 

autónoma de Galicia. 

Este municipio atópase no centro da ría de Arousa e enmarcado polo océano Atlántico e 

mais o río Umia, que acentúan as chairas dun concello que eleva a súa altura a medida que 

discorre cara ó interior, acadando o seu punto máis alto no cumio do monte Lobeira. 

O noso alumnado (uns 160 alumnos aproximadamente), procede do ámbito rural e a maior 

parte deles acoden ó Centro no transporte escolar. As aldeas das parroquias das que 

proceden os nenos (András, Baión, Caleiro, San Miguel de Deiro, Tremoedo e Vilanova de 

Arousa ), teñen un número de habitantes moi reducido e podemos dicir que o seu contacto 

con outros grupos da súa mesma idade, redúcese ó seu ámbito escolar. 

Dispoñen dun entorno natural excepcional en canto á riqueza de flora, fauna, paisaxes etc... 

e non saben aprecialo nin coidalo axeitadamente. Aínda que parece que despois dos 

desastres ecolóxicos que sufriron as súas costas amosan unha relativa sensibilidade á  

terra, mais polas consecuencias negativas que supuxo para a súa economía que polo 

desastre medioambiental do entorno marítimo. 

 

 
2.2. Contorno social 

A economía da zona baséase principalmente na pesca (as súas aldeas atópanse na zona 

das Rías Baixas), a pequena industria que xurde arredor destas actividades 

pesqueiras(industria conserveira) e na agricultura, principalmente vinícola. Neste sentido é 

importante dicir, que esta é a zona na que se producen viños con denominación de orixe, 

coma o Albariño e o Ribeiro. Tamén é necesario apuntar que a maioría das familias dos 

nosos alumnos, víronse afectados enormemente pola problemática da marea negra que 
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paralizou as súas actividades económicas; neste sentido podemos considerar a zona como 

afectada por unha recesión económica importante, aínda que se vai recuperando 

paulatinamente. 

 

Socialmente atopámonos con problemas relacionados co consumo de alcohol cada vez  

máis frecuente entre a mocidade desta xeración e o consumo de estupefacientes. Conseguir 

certo tipo de sustancias é relativamente doado para calquera habitante da zona, polo que os 

nosos alumnos están expostos a certos perigos que poden prexudicar a súa saúde e 

integridade física. Aínda que non atopamos ningún caso deste tipo entre o noso alumnado, 

si debemos ter en conta o alto risco que corremos se non orientamos e informamos 

adecuadamente ós nosos alumnos e ás nosas alumnas, sobre das consecuencias que o 

consumo destas sustancias lles poden causar, simplemente por estar situados nunha zona 

conflitiva, respecto a este tema. 

 

 
2.3. Contorno cultural 

No referido ás alternativas de ocio que se lles ofrece, son relativamente escasas, xa que 

para realizar calquera actividade lúdica, cultural ou deportiva teñen que se desprazar varios 

quilómetros usando medios de transporte, polo que na maioría dos casos remítense a 

permanecer durante horas nos bares de copas das súas aldeas ou nas discotecas dos seus 

arredores, no seu tempo de lecer. 

Son moi poucos os que tiveron oportunidade de viaxar fora da súa comunidade e coñecer 

entornos e formas de vida diferentes , en definitiva e outras culturas. 

 

 
2.4. Recursos do Centro 

Os dous andares do edificio do I.E.S. Faro das Lúas comprenden un total de 2000 m2 

aproximadamente, aos que se suma 1800 m2 de patio e 635 m2 de ximnasio e vivenda do 

conserxe. O edificio conta coa seguintes instalacións: 

 Nove aulas xenéricas. En setembro do 2007 fíxose unha nova aula xenérica par a 

albergar cómodamente aos alumnos e alumnas de Diversificación curricular. 

 Sete aulas específicas: Aula de Educación Plástica e Visual, Aula de Música, Aula de 

Informática, Aula-Taller de Tecnoloxía, Aula de Laboratorio, Ximnasio e Aula de 

apoio. 
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 Cinco despachos dos Departamentos Didácticos. 

 Despacho do Departamento de Orientación. 

 Sala de atención a pais e nais. 

 Sala de profesores. 

 Despachos: Administración, Secretaría, Xefatura de Estudios e Dirección. 

 Conserxería. 

 Cafetería. 

 Biblioteca: é un dos espazos de mais importancia dun centro educativo, e debería de 

ser un núcleo dinamizador da cultura e educación. Actualmente a biblioteca do 

Centro conta cuns 2800 volumes catalogados, cunha presenza pequena de medios 

audiovisuais, e con dous ordenadores para o uso do alumnado. 

O persoal do IES Faro das Lúas está composto por vinte e tres profesores, unha conserxe, 

un administrativo e duas encargadas da limpeza. 

 

 
2.5. Recursos do Contorno achegados ao Centro 

O IES Faro das Lúas mantén colaboracións co Concello de Vilanova de Arousa, a través de 

proxectos comúns e cesións do Concello e mantén unha liña de traballo conxunta cos 

servizos sociais do mesmo, incidindo no alumnado con problemas familiares, de 

comportamento ou de absentismo escolar. 

Tamén é salientable a colaboración cos Servizos Sociais da Deputación de Pontevedra, a 

través de viaxes e visitas principalmente. 

No últimos anos vense realizando no Centro, en acción conxunta coa Cruz Vermella, uns 

talleres sobre convivencia nas aulas, e diferentes aspectos de interese cara os xoves 

(trastornos alimenticios, educación sexual, ….). 

 

 
2.6. Características do alumnado 

Os alumnos e alumnas que se escolarizan neste Instituto de Ensino Secundario, proceden 

na súa maioría dos seguintes Centros: 

 CEIP de Baión. 

 C.E.I.P. San Roque de Corón. 

 C.E.I.P. San Bartolomeu de Tremoedo. 
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Un dato importante a sinalar é que son Centros todos eles que contan con pouco número de 

alumnos e alumnas, aspecto que determina que cada vez sexa menor o número de 

alumnado que accede ao I.E.S. O alumnado do IES Faro das Lúas apenas ten rexistrado 

casos de conflitividade escolar durante estes anos de funcionamento do Centro. É altamente 

participativo e amosa un grande interese por involucrarse en calquera actividade ofertada. 

 

2.6.a. Características das familias: 

Para realizar unha análise exhaustiva do contexto e características familiares, empregouse o 

cuestionario ao que responderon un total de 120 familias. 

As conclusións obtidas da análise foron as seguintes: 
 

i) Os pais 

 
En canto ás idades dos pais, a maioría estan entre os 40 e os 50 anos, seguidos do 

intervalo 30-40, e en menor número entre os 50 e 60 anos. 

 

No relativo ás ocupacións laborais , o sector maioritario é o da construción, seguido dos 

traballadores no transporte e en menor medida carpinteiros, mariñeiros e agricultores, dato a 

destacar tendo en conta que nos atopamos nunha zona eminentemente agrícola e 

mariñeira. 

ii) As nais 

As idades das nais , están mais ou menos igualadas nos intervalos 30-40 e 40-50, sendo 

poucas as que teñen entre 50 e 60 anos. 

 
 

  ESTUDOS DAS NAIS  

PRIMARIOS 74% 

SECUNDARIOS 22% 

SUPERIORES 4% 

  ESTUDOS DOS PAIS   

PRIMARIOS 74% 

SECUNDARIOS 21% 

SUPERIORES 5% 
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Respecto ás súas ocupacións sinalar que a meirande parte traballan realizando as labores 

do fogar, seguidas das operarias en industrias conserveiras e, sendo poucas, as que 

traballan como mariscadoras e no sector agrícola. 

Destas informacións pódese concluír os aspectos que se especifican a continuación. 
 

No relativo aos estudos, a axuda en canto ás tarefas académicas que se poidan  

desenvolver na casa, vaise ver dalgún xeito limitada polo curto contacto mantido por parte 

das familias coa institución escolar e as aprendizaxes académicas adquiridas na mesma. 

En relación ás ocupacións, na maioría dos casos é a nai a que se ocupa das tarefas 

educativas dos seus fillos e fillas, polo que sería axeitado solicitarlles a súa colaboración e 

establecer con elas reunións, plans de traballo ,... etc. achegándoas deste xeito á vida do 

Centro e á actividade educativa dos seus fillos e fillas. 

 
iii) Número de fillos/fillas: 

A maioría das unidades familiares están compostas por entre 3 e 5 membros, sendo poucas 

nas que conviven outros membros familiares como os avós, tíos.... 

iv) Lingua: 

A meirande parte das familias emprega como lingua de comunicación o Galego. 
 

Concretamente da análise dos datos obtidos, conclúese que o 80,5 % emprega o Galego o 

só o 19,5 restante utiliza o Castelán. 

Este dato é especialmente relevante para o noso Centro no que atinxe ás actividades que 

poida realizar o Equipo de Normalización Lingüística, e no desenvolvemento de actitudes 

positivas cara ó noso idioma. 

v) Inquedanzas das familias en relación á problemática mais 
sobresaínte da zona: 

Segundo os datos obtidos da enquisa, pódese dicir que a maior preocupación das familias 

céntrase no aspecto laboral e nas posibilidades de inserción laboral para os seus fillos e as 

súas fillas. 

Os factores social, cultural e económico, constitúen unha preocupación das familias , aínda 

que en menor medida. 

 
vi) Expectativas das familias respecto ós seus fillos e fillas: 
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Os pais e as nais sinalan , respecto ao que esperan dos seus fillos e fillas unha vez 

abandonen o Centro e rematen a Etapa de Educación Secundaria Obrigatoria, que 

continúen os seus estudos. 

Concretamente o 82,5% expresan este desexo, sendo unicamente o 17,5% os que optan 

pola súa inserción no mundo laboral ou por outras opcións que non se especificaron. 

 

Desta análise pódese concluír que o Centro debe velar polo axeitado asesoramento ás 

familias e ó alumnado, tanto no relativo ás posibles opcións académicas como naqueles 

aspectos que favorezan o seu desenvolvemento profesional (aspectos recollidos no Plan de 

Acción Titorial e no Plan de Orientación Académica e Profesional). 

 
vii) Opinión das familias sobre: 

Características dun bo/ boa alumno/ alumna: 
 

As familias pensan que un bo/boa alumno/alumna debe ser, por esta orde: bo compañeiro, 

ordenado, responsable, traballador, limpo e aseado, puntual, respectuoso, obediente, 

aplicado, estudioso e intelixente, polo cal dende o Centro tentarase desenvolver no 

alumnado a adquisición e desenvolvemento de actitudes, valores e normas relacionadas  

con estas características. 

Como menos axeitadas valoran: revoltoso, chistoso, crítico, competitivo, autosuficiente, 

serio, exemplar e memorizador. 

Características dun bo/dunha boa profesor/profesora: 
 

Pénsase que un bo/unha boa profesor/profesora debe ter as seguintes características, 

ordenadas de maior a menor: responsable, traballador, puntual, limpo e aseado, xusto, 

respectuoso, ordenado e intelixente. 

Os aspectos que menos puntuación obtiveron foron os seguintes: individualista, político, 

reservado, chistoso, crítico e autosuficiente. 

Características de un bo pai e unha boa nai: 
 

En relación á súa valoración respecto ás características que debe posuír un bo pai e unha 

boa nai, a maioría das familias sinala que un bo pai e unha boa nai deben ser razoables, 

traballadores, comprensivos, colaboradores, limpos e aseados, ordenados e atentos, 

seguindo coma nos casos anteriores unha gradación de mais a menos. 



 

 

 

10 
 

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA 

Instituto de Ensino Secundario Faro das Lúas 
 

r/Cuxhaven , nº 7 - 36620 - Vilanova de Arousa 

Tlfo.: 886 159 230 - FAX.: 886 159 233 

e-mail : ies.faro.das.luas@edu.xunta.es 

Non valoran tan positivamente a aqueles pais e nais impositivos, superprotectores, 

autoritarios, reservados , competitivos, conservadores e críticos. 

 
2.7. Características do profesorado 

O gran porcentaxe do persoal con carácter definitivo no Centro e a súa implicación xeral en 

tódalas accións do Centro, fan desta faceta un das maiores virtudes do noso Centro, 

proporcionando unha liña de estabilidade e de seguimento educativo continuo do alumnado. 

A estrutura do persoal docente é: 

 
 

3. COMISIÓN DA CONVIVENCIA 

3.1. Composición 

A comisión da convivencia escolar dos centros educativos, segundo proceda e na forma que 

se determine pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, estarán integrados 

por: 

a) O director ou directora do centro, a quen lle corresponderá a presidencia. 

b) O xefe ou xefa de estudo. 

c) De un a catro representantes do profesorado en función do número de alumnado, 

unidades e niveis impartidos no centro. 

d) O orientador ou orientadora do centro, se é o caso. 

e) Unha persoa representante do alumnado. 

f) Unha persoa da asociación de pais e nais con máis representatividade no centro ou, 

no seu defecto, unha persoa representante de pais e nais. 

g) A persoa do consello escolar do centro que desempeñe a función de desenvolver os 

programas e iniciativas de coeducación. 

h) Unha persoa representante do persoal non docente.  

Unha das persoas anteditas, con destino no centro educativo, actuará como 

secretario ou secretaria e levantará acta. 

Estarán abertos á participación do profesorado titor relacionado co tema que se analice e 

dos profesionais de sanidade, dos servizos sociais e das asociacións do sector que poidan 

colaborar na mellora da convivencia escolar. 

Correspóndelle á presidencia as seguintes funcións: 
 

a) A representaciónda comisión, segundo corresponda, actuando como seu voceiro/a. 
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b) Acordar a convocatoria das sesións ordinarias e extraordinarias, así como a fixación 

da orde do día. 

c) Presidir as reunións e moderar o desenvolvemento destas. 

d) Garantir o cumprimento das disposicións legais establecidas neste decreto. 
 

Correspóndelle á vicepresidencia as seguintes funcións: 
 

a) Substituír a presidencia no caso de vacante, enfermidade, ausencia e outras 

causas de imposibilidade. 

b) Cantas funcións lle sexan delegadas pola presidencia. 
 

Correspóndenlles aos membrosda comisión as seguintes funcións: 
 

a) Asistir ás reunións e participar nos debates, expoñendo a súa opinión e formulando 

as propostas que consideren convenientes. 

b) Propoñerlle á presidencia, a través da secretaría, a inclusión de puntos na orde do 

día das sesións ordinarias e formular rogos e preguntas. Cando a proposta de 

inclusión na orde do día sexa presentada por un terzo dos membros, o tema 

incluirase na devandita. 

3.2. Funcións 

A comisión de convivencia  dos centros educativos terá como funcións específicas: 

c) A participación na dinamización do Plan de Convivencia do Centro e na mediación 

escolar. 

d) A elaboración dun informe anual sobre a análise da convivencia e conflitividade no 

seu ámbito, así como sobre as iniciativas a nivel centro. Este informe será trasladado 

ao Observatorio da Convivencia Escolar a nivel provincial. 

e) A presentación dun informe trimestral ao Consello Escolar da situación da 

convivencia no centro. 

f) A coordinación de actuacións conxuntas dos ámbitos implicados e relacionadas coa 

mellora da convivencia. 

g) Propoñer á Administración educativa todas aquelas medidas que se consideren 

oportunas para a mellora da convivencia escolar no centro. 

h) Aqueloutras que lle sexan encomendadas pola Administración educativa ou polo 

Observatorio da Convivencia Escolar a nivel provincial. 

3.3. Funcionamento 
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A Comisión de  Convivencia Escolar nos centros educativos sostidos con fondos públicos de 

niveis non universitarios constituírase, no seo do consello escolar, e funcionará en Pleno. 

1) En todo caso tenderase a unha composición equilibrada de mulleres e homes nos 

membros do Pleno. 

2) Manterán tres reunións anuais de carácter ordinario, unha por trimestre, e con carácter 

extraordinario cantas veces sexa convocado pola súa presidencia, por iniciativa propia 

ou por proposta de, polo menos, unha terceira parte dos seus membros. 

 
 

4. CONTEXTUALIZACIÓN E AVALIACIÓN INICIAL 
 
 

4.1. Experiencias de mellora da convivencia levadas a cabo ata agora: 

 
En relación ás experiencias que se foron desenvolvendo no transcurso dos últimos anos, de 

cara a mellorar a convivencia e o clima social do IES Faro das Lúas, pódense destacar as 

seguintes accións: 

A Nivel de Centro: 

 Elaboración do PEC e inclusión no mesmo dun novo NOF adaptado ás necesidades, 

características e intereses da Comunidade Educativa. 

 A elaboración do NOF partiu no seus inicios do consenso en canto á elaboración das 

normas de convivencia do Centro. 

 Elaboración dun sistema de correcións de xeito sistemático, no que se destaca a 

nova inclusión de protocolos de intervención ante conductas disruptivas do 

alumnado. Este sistema foi estudiado, consensuado e aprobado polo Claustro de 

profesores e incluido no PEC. 

 Elaboración dunha axenda escolar para o alumnado do 1º e 2º cursos, no que cada 

profesor pode comunicarse coas familias e co titor ou coa titora do grupo, no 

relacionado coas incidencias académicas que se foron producindo no día a día. 

 Conclusión no PAT das estratexias de prevención e resolución de conflictos para 

tódolos cursos da Etapa que se imparte neste IES. 

 Explicitación das normas de convivencia do Centro e dos dereitos e deberes do 
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alumnado ás familias nas Xornadas de Acollida a Pais e Nais que se realizan ó inicio 

de cada curso. 

 Creaciónda comisión de Convivencia  

 
 

A nivel de Aula: 

 Estudio pormenorizado do alumnado a icluír en cada un dos grupos ó inicio do curso, 

de xeito que a proporción de dificultades sexa equitativa. 

 Reubicación do alumnado que está a producir conflictos de xeito que se lle poida 

prestar unha atención mais individualizada dentro da aula. 

 Realización de Programas de mellora da Convivencia nas aulas que foi necesario en 

colaboración cos titores e titoras, o Departamento de Orientación e a Xefatura de 

Estudios. 

 Intervención do Departamento de Orientación naquelas aulas que se produciron 

conflictos entre profesorado e alumnado. 

 Seguemento do Equipo Directivo daquelas dificultades e conflictos que se produciron 

nas aulas. 

 Realización de Talleres en colaboración coa Cruz Vermella de Vilagarcía sobre 

mellora da convivencia nos grupos de primeiro curso. 

A nivel Individual: 

 Corrección das conductas contrarias ás normas e gravemente perxudiciais de forma 

inmediata cada vez que se produciron. 

 Entrevistas individuais dos titores e titoras coas familias daqueles alumnos e alumnas 

que participaron nalgún conflito. 

 Entrevistas individuais do Departartamento de Orientación co alumnado que participa 

habitualmente en algún conflito. 

 Entrevistas do Xefe de Estudos e o Director coas familias e co alumnado que 

participou nalgún conflicto. 

 Posta en marcha de medidas curriculares individuais (Reforzo educativo, apoio 

ordinario dentro da aula,....,) con aqueles alumnos e alumnas que presentan un 

atraso académico importante xunto con unha importante desmotivación e desinterese 
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que, nalgúns casos, provocan a desatención na aula e conxuntamente a dificultade 

para o normal desenvolvemento das clases. 

 Posta en contacto e colaboración cos Servicios Sociais do Concello, así coma co 

Servicio de Menores da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, para tentar 

mellorar aqueles casos nos que as problemáticas conductuais ou as alteracións 

comportamentais, estiveron ligadas a condicións de desestructuración familiar ou 

desvantaxe social. 

 
4.2. Estudo da situación actual da convivencia. 

No mes de novembro de 2012 realizáronse unha serie de enquisas destinadas á 

comunidade educativa para analizar a situación actual da convivencia no Centro. Este 

estudo foi realizado tomando como modelo a metodoloxía e os cuestionarios descritos por 

Ortega del Río (2003) que se adxuntan no Anexo Nº1.Tamén foron empregadas certas 

preguntas do anexo VIII da Guía do Plan de Convivencia extraída da web da Consellería de 

Educación e Ordenación Universitaria. O procesamento dos datos seguiu un tratamento de 

Excel utilizando gráficos de tipo histograma. Aquelas preguntas de resposta aberta foron 

tratadas e comentadas aparte. En total elaboráronse cinco tipos de enquisas que se 

especifican a continuación: 

a) Cuestionario 1 sobre conflitos e violencia interpersoal para o profesorado: 

pretende pór de manifesto as relacións entre os profesionais do ensino, e entre éstes ea 

súa forma de enfrontarse ao alumnado, co fin de observar o clima entre os compañeiros 

de traballo, empatía cos demais, problemas de acoso laboral, etc. 

N=22 
 

b) Cuestionario 2 de convivencia escolar no centro educativo para o profesorado: 

pretende pór de manifesto a valoración do profesorado en canto ao nivel de conflitos 

observados no pasado polo profesorado no IES, o nivel de conflitos actual, e as 

iniciativas ou propostas máis interesantes para levar a cabo nun futuro próximo a nivel 

de convivencia. 

N=22 
 

c) Cuestionario 3 para as familias na que se pon de manifesto o que pensan os pais 

sobre os problemas de convivencia que poden ter os seus fillos no centro, o nivel de 

implicación que están dispostos a asumir, etc. 
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N=98 
 

d) Cuestionario 4 de convivencia global para estudantes: pretende pór de manifesto a 

visión dos alumnos sobre a convivencia global do centro, comenzando por unha opinión 

deles mesmos e a súa relación cos demais membros da comunidade educativa, o clima 

de respecto na súa clase diariamente, e incluso a súa visión sobre a conducta nas aulas 

do profesorado que lles imparte clase. 

N=149 
 

e) Cuestionario 5 de estudantes sobre conflictos: pretende poñer de manifesto o grado 

de empatía do alumnado, a implicación dos seus compañeiros e profesores na 

resolución deses conflictos, e cal sería o tipo máis frecuente de conflitos na aula 

(insultos, intimidacións, acoso, etc) 

N=148 
 

Os resultados destes cuestionarios foron os seguintes: 
 

(*) N: Tamaño da poboación de estudo 
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RESPOSTAS AO CUESTIONARIO 1 SOBRE CONFLICTOS E VIOLENCIA INTERPERSOAL 
(PROFESORADO) 

 ¿Cantas veces te viches en situacións como as seguintes? 

 

1.Un compañeiro/a imponche a súa decisión sen 

deixar que ti expliques a túa. 

 

 

2.Se tes un conflicto, ¿enfadaste moito e non 

deixas falar ó outro? 

 

 

3. Se tes un conflicto cun compañeiro/a, ¿buscas a 

alguén que poida axudarche a resolverlo? 

 

 

4. Se tes un conflicto, ¿sínteste tan agobiado/a que 

rematas por evitar enfrontarte coa situación? 

 

5. Cando tes un conflicto con alguén, ¿tratas de 

pensar en que estará pensando a outra persoa? 

 

6. Se tes un conflicto cun alumno/a, ¿consideras 

falta de respecto que él/ela trate de xustificar a 

súa posición? 
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7.¿Algunha vez sentiches medo de ir ó centro? 
 

8. ¿Cantas veces te sentiches ninguneado, 

ridiculizado, ignorado ou marxinado por 

compañeiros/as no centro? 

 
 

9.¿Cres que ti mesmo ninguneaches, 

ridiculizaches, ignoraches ou marxinaches a 

outros compañeiros/as? 

 

 

10. ¿Cres que ninguneaches, deixaches en ridículo, 

ignoraches ou marxinaches a un estudante o 

a un grupo deles? 

11. Pensándoo honestamente, ¿cantas veces falas 

mal dunha persoa, facendo que caia mal a 

outros? 

 

 

12. ¿Sentícheste algunha vez acosado/a 

sexualmente e estiveches preocupado/a por 

iso? 

 
 
 

13. ¿Cres que a túa tu forma de expresarte e de 

comportarte puido dar lugar a que outro/a se 

sentira acosado sexualmente? 
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RESPOSTAS AO CUESTIONARIO 2 DE CONVIVENCIA ESCOLAR NO CENTRO EDUCATIVO 
(PROFESORADO) 

 
1. Como valora os seguintes aspectos da 

convivencia no seu centro? 

 

1.1 O clima de traballo e as relacións entre o 

profesorado 

 

 
1.2 As relacións co equipo directivo 

 

 
 

1.3 As relacións do profesorado co alumnado 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1.4 As relacións do alumnado co profesorado 

 

 
 

1.5 As relacións entre o alumnado 
 

 
 
 

1.6 As relacións do profesorado coas familias 
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1.7 As relacións das familias co profesorado 
 

 

1.8 As relacións do persoal non docente co resto da 

comunidade educativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.9 As relacións da comunidade educativa co 

contorno escolar 

 

1.10 - As relacións do centro cos servizos 

sociosanitarios 
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1.11 As relacións coa Administración educativa 
 

 
 
 

2. Os conflitos que se producen con máis 
frecuencia son: 

2.1 Entre profesorado e o equipo directivo 
 

 
 
 

2.2 Entre o profesorado 
 

 

2.3 Entre profesorado e alumnado 
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-2.4 Entre alumnado 
 

 
 
 

2.5 Entre o profesorado e as familias 
 

 
 
 

2.6 Entre pais/nais e fillos/as 
 

 
 
 

 Entre as familias 
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2.8 Entre o centro escolar e a administración 

educativa 

 
 

 
2.9Entre o centro escolar e o concello 

 

 
 

2.10 En relación co personal non docente 
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3. Cales dos seguintes conflitos se teñen 
producido con máis frecuencia durante a 
súa experiencia neste centro? 

 

3.1Agresións verbais entre alumnado 
 

 
 
 

3.2 Agresións físicas entre alumnado 
 

 
 
 

3.3 Agresións verbais de profesorado a alumnado 
 

 
 
 

3.4 Agresións físicas de profesorado a alumnado 
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3.5 Agresións verbais de alumnado a profesorado 
 

 
 
 

3.6 Agresións físicas de alumnado a profesorado 
 

 
 
 

3.7 Intimidación e acoso entre alumnado 
 

 
 
 

3.8 Problemas entre o profesorado 
 

 



 

 

 

22 
 

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA 

Instituto de Ensino Secundario Faro das Lúas 
 

r/Cuxhaven , nº 7 - 36620 - Vilanova de Arousa 

Tlfo.: 886 159 230 - FAX.: 886 159 233 

e-mail : ies.faro.das.luas@edu.xunta.es 

 

 

3.9 Vandalismo ou deterioro grave nas cousas 
 

 
 
 

3.10 Roubos 
 

 
 
 

3.11 Problemas co consumo de drogas 
 

 
 

 
3.12 Condutas disruptivas nas aulas (interromper a 

clase) 
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3.13 Indisciplina (insultos, malas contestacións, 

falta respecto) 

 
 
 

3.14 Acoso sexual 
 

 
 

 
3.15 Absentismo e deserción escolar 
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4. Escolla por orde de preferencia (ordeadas do 1 ó 5) as cinco iniciativas máis útiles para 
mellorar a convivencia no centro. 

 
4.1 Reforzar a disciplina no centro 

4.2 Consensuar normas entre alumnado e profesorado  

4.3 Favorecer o traballo cooperativo entre o alumnado 

4.4 Unificar os criterios de actuación entre o profesorado  

4.5 Darlle máis participación ás familias na xestión do centro. 

4.6 Colaborar cos servizos sociais, de saúde e asociacións. 

4.7 Mellorar as relacións entre profesorado e familias 

4.8 Mellorar as condicións de traballo do profesorado 

4.9 Facer grupos de alumnado máis reducidos  

4.10 Mellorar os recursos do centro educativo 

4.11 Formar ao profesorado sobre resolución de confitos  

4.12 Informar ás familias sobre estratexias diante dosconflitos 

4.13 Facer grupos de mediación en conflitos nos centros 

4.14 Adaptar o currículo ás necesidades do alumnado 

4.15 Utilizar unha metodoloxía máis activa e participativa 

4.16 Utilizar un estilo docente respectuoso e positivo 
 
 



 

 

 

24 
 

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA 

Instituto de Ensino Secundario Faro das Lúas 
 

r/Cuxhaven , nº 7 - 36620 - Vilanova de Arousa 

Tlfo.: 886 159 230 - FAX.: 886 159 233 

e-mail : ies.faro.das.luas@edu.xunta.es 

RESPOSTAS CUESTIONARIO 3 CUESTIONARIO PARA AS FAMILIAS 

4. ¿Que fenómenos de malas relacións, 
 

1. ¿Como vos levades co equipo directivo do 

centro? 

 
 

2. ¿E cos profesores/as en xeral? 
 

 
 

3. ¿E col tutor/a do teu fillo/a deste ano? 

 

 

conflictos ou violencia   observáchedes no 

centro? 

Máis da metade das familias que contestan a esta 

pregunta din que non observan ninguna conducta 

de mala relación no centro. En segundo lugar 

algunas familias din que pelexas e só algunas din 

que mala relación cos profesores. 

 
5 .¿Coñecedes as normas de convivencia do 

centro e a forma en que se diseñan e aplican? 

¿Que opinión vos merecen? 

Das familias que contestan a esta pregunta cerca 

da metade son coñecedoras das normas e a outra 

metade as descoñece. Hai un grupo reducido que di 

que coñece só algunas normas. 

 
6. ¿Participades na vida social do centro? 

 

 
 

7. ¿En que participades? 
 

 
 
 

 
8. Na túa opinión, cales da seguinte lista de 

fenómenos e problemas suceden no centro: 

 
• 8.1 Enfrontamentos entre os alumnos/as e profesor 
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• 8.2 Malas palabras na clase. 
 

 
 
 

• 8.3 Non se respectan as normas 
 

 
 

• 8.4 Os alumnos/as insúltanse 

 

• 8.5 Os alumnos/as pelexan 
 

 
 
 

• 8.6 Hay grupiños que non se levan ben 
 

 
 

• 8.7 Hay nenos/as que no están integrados e se 

sinten sos 
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• 8.8 Os profesores/as van cada un ó seu 
 

 
 

• 8.9 Os alumnos pensan que os profesores non os 

entenden. 

 

• 8.10 Os alumnos/as están desmotivados, 

abúrrense 

 
 

9. ¿Das situacións anteriores cales e de que 

xeito afectan personalmente ó voso fillo/a? 

A maioría afirma que ningunha, e por orde lle 

seguen: os alumnos pensan que os profesores/as 

non os entenden, os alumnos están desmotivados, 

hai enfrontamentos entre profesores/as e 

alumnos/as e por último, hai pelexas e insultos. 

 
10. ¿Que aspectos da CONVIVENCIA do centro 

credes que son mellorables? ¿Como se faría? 

¿Quen o faría? 

As respostas son moi variadas insistindo sobre todo 

en actividades, charlas, saídas cos rapaces. Tamén 

hai familias que se percatan do seu importante 

papel como educadores e comentan que os país 

deberían preocuparse máis polos seus fillos. Por 

último tamén hai familias que propoñen como 

medida un afastamento dos alumnos/as 

conflitivos/as da aula habitual. 

 
11. ¿En cales vos mesmos desexaríades 

axudar? ¿Como o faríades? 

A maior parte das familias afirman que estarían 

dispostas a facer o que fose necesario para axudar. 
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RESPOSTAS CUESTIONARIO 4 DE CONVIVENCIA GLOBAL PARA ESTUDANTES 

 
1. ¿Como te levas cos teus compañeiros/as? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
2. ¿E cos profesores/as? 

 

 

5. ¿Hai diferencias nas normas de clase duns 

profesores/as a outros/as? 

 
 
 

6. ¿Participan os pais e nais na vida do centro? 

 
3.¿Que opinión cres que teñen de ti os teus 

compañeiros/as? 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. ¿En que participan? 

 
 
 

4. ¿Que opinión cres que teñen de ti os teus 

profesores/as? 
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8. ¿Canto se repiten as seguintes situacións no 

teu centro? 

 
• 8.1 Enfrontamentos entre os alumnos/as e 

profesor/a 

 
 

• 8.2 Malas palabras na clase 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• 8.3 Non se respectan as normas 

• 8.4 Os alumnos/as insúltanse 
 

 
 
 

• 8.5 Os alumnos/as pelexan 
 

 
 
 

• 8.6 Hay grupiños que non se levan ben 
 

 
 
 
 

 
• 8.7 Hai rapaces/as que no están integrados e se 

senten sos. 
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• 8.8 Os profesores/as van cada un ó seu 
 

 
 
 

• 8.9 Os alumnos/as pensan que os profesores non 

os entenden 

 
 
 

• 8.10 Os alumnos/as están desmotivados, 

abúrrense 

 
 

9. ¿Das situacións anteriores cales e de 

que xeito che afectan persoalmente? 

A maioría afirma que ninguna, seguidas de maior a 

menor porcentaxe: aburrimento, grupos que se 

levan mal, insultos e enfrontamentos entre alumnos 

e profesores. 

 

10. ¿Que propostas ou actividades 

suxerirías que se realizaran no centro para 

mellorar as relacións entre todos/as? 

Os alumnos afirman que actividades en grupo, 

excursións e charlas. 

 
11. ¿Quen debe facer esas actividades? 

A maioría do alumnado recoñece que todos, 

seguido polos profesores, o equipo directivo, e os 

alumnos. 

 

12. ¿Que cres que debes facer ti mesmo/a? 

A maioría opina quedeberían participar e axudar 

nas actividades, portarse ben, non darle 

importancia ás conductas conflitivas, e respectar á 

xente. 
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RESPOSTAS CUESTIONARIO 5 DE ESTUDANTES SOBRE CONFLICTOS: 

 
¿Que soes facer ante situacións como as seguintes? 

 
1. Un compañeiro/a trata de impoñerche o seu 
criterio e non che permite explicar cales son as 
túas ideas: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. ¿Interveñen os outros compañeiros/as na 
resolución dos teus conflictos? 

 
2. Cando tes conflictos con algún compañeiro/a, 
¿buscas a alguén que poida axudarche a 
resolvelo? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. ¿Cantas veces te sintes insultado, 
ridiculizado, che din motes e se meten 
verbalmente contigo no centro? 

 

3. Cando tes un conflicto con alguén, ¿tratas de 
pensar en como estará pensando a outra 
persoa? 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
7. ¿Insultas a outros, ridiculizalos, lles  dis 
motes e te metes verbalmente con el ou ela? 

 
4. ¿Interveñen os teus profesores na resolución 
dos teus conflictos? 
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8. ¿Pasouche que outros falaron mal de ti ás 
túas costas e perdiches os amigos/as por iso? 

 

 

9. ¿Cantas veces falas mal dunha persoa que 
che cae mal, procurando que outros tamén 
pensen mal dela? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10. ¿Sentícheste perseguido ou intimidado por 
outros de forma prolongada? 

11. ¿Perseguiches ou intimidaches, en solitario 
ou en grupo, a outros/as? 

 

12. ¿Sentícheste algunha vez acosado 
sexualmente e tiveches medo por esa razón? 

 

13. ¿Cres que a túa forma de expresarte e de 
comportarte puido dar lugar a que outro/a se 
sentira acosado sexualmente por ti? 

 

 
 
 

 
14. ¿Que actividades farías para aprender a 
resolver os conflictos? 

 

As respostas son variadas: pedir axuda, falar dos 
problemas cos compañeiros, castigar sen recreo, 
ensinarlle á xente a ter empatía, falar destes 
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problemas na clase, tratar por separado aos 
implicados. 

 

15. ¿Quen crees que debe encargarse, no 
centro, de axudar a resolver os conflictos? 

 

A maioría cree que todos deben estar implicados. 

 
 

16. Ahora, ¿que cousas, das mencionadas 
anteriormente, calificarías de conflitos e que 
cousas de violencia? 

 

Para a maioría os insultos, ridiculizacións e 
pelexas son conflitos e, algúns (moi poucos) 

opinan que a intimidación, o acoso e os 
abusos pertencen á categoría de conflito. 

 
En canto á categoría de violencia, a maioría 
identifica o termo con agresións físicas tales 
como pelexas, e moi poucos identifican o 
acoso e os insultos como violencia. 
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Conclusións da análise das enquisas 
Da análise global das enquisas extráense por separado e de xeito global, as seguintes 

conclusións: 

O Cuestionario 1 sobre conflictos e violencia interpersoal para o profesorado pon de 

manifestó a existencia dun bo clima de traballo e relación entre os profesores e o resto da 

comunidade educativa. 

O Cuestionario 2 de convivencia escolar no centro educativo para o profesorado pon de 

relevo que os conflitos neste centro educativo danse con maior relevancia entre o propio 

alumnado, seguidos de conflitos entre profesorado-alumnado. 

Sobre o tipo de conflitos, o máis salientable son as agresións verbais entre o propio 

alumnado, as conductas disruptivas na aula seguidas de actos de indisciplina (insultos, 

malas contestacións, faltas de respecto).  

As cinco medidas máis votadas polo profesorado para mellorar a convivencia do centro 

foron as seguintes, por orde decrecente: 

I. Consensuar as normas entre o alumnado e o profesorado. 

II. Unificar os criterios de actuación entre o profesorado 

III. Formar ao profesorado para aresolución de conflitos 

IV. Facer grupos de alumnado máis reducido (para o primeiro ciclo) 

V. Reforzar a disciplina no centro. 
 

O Cuestionario 3 para as familias amosa respostas moi dispares e con moita variabilidade. 

O máis relevante é a especial predisposición da maioría dos pais para axudar en todas as 

actividades de convivencia que propoña o Centro. 

O Cuestionario 4 de convivencia global para estudantes pon de manifesto que existen 

diferencias nas normas utilizadas polo profesorado na aula, de aí a importancia de unificar 

os criterios de actuación entre o profesorado. Tamén hai que destacar que os rapaces 

observan malas palabras na clase, insultos dos alumnos, séntense incomprendidos polos 

profesores, moitos están desmotivados e ven que hai certos alumnos non integrados que se 

sinten sos. 

O Cuestionario 5 de estudantes sobre conflitos: ven a corroborar o clima reflexado no 

cuestionario 4. O máis salientable é que observamos que os alumnos teñen unha visión 

sesgada do que é conflito e violencia; olvidando que a violencia tamén implica unha vertente 

psicolóxica xa que por exemplo os insultos e ofensas verbais tamén son unha forma de 

violencia..
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ANALISE DAS  CONDUCTAS CONTRARIAS ÁS NORMAS DOS ALUMNOS E ALUMNAS NAS 
AULAS EMITIDAS POLO PROFESORADO NOS PARTES DE AULA. 
 
 

 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       
Na gráfica podemos observar unha reducion progresiva en todos os tipos de condutas contrarias ás normas, especialmente nas máís 
comúns (Interromper a clase e falta de respecto a membros da comunidade educativa). 
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En canto os tipos de corrección nestes anos aumentaron os traballos ou reflexións a realizar en detrimento da sanción sen recreo ou as 
condutas sen correción expresa. 
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As comunicacións por acumulación de sancións (II 3 sanción, III 5 sancións e IV 7 sancións) teñen tamén unha tendencia clara a diminuir 
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En todos os anos analizados observamos que a maioría de faltas de orde concéntranse no prImeiro ciclo da ESO ( 1º e 2º curso). En 

segundo ciclo é maior o número  de faltas en 3º ESO que en 4º ESO.
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Sumando o total de faltas de orde a liña de tendencia e notablemente descendente. 
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Por último nos dous últimos anos académicos analizamos se 

A incidencia das condutas foi entre iguais (entre o alumnado) ou con outros membros da comunidade educativa (profesores, equipo 
directivo …) . Observamos que un terzo destas condutas producíronse entre iguais. 
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A. Necesidades prioritarias 
 

 Facer maior fincapé nos primeiros días de acceso do alumnado ao centro, respecto 

ás normas de convivencia e ao coñecemento do Regulamento de Réxime Interno. 

 Realizar un protocolo de acollida do novo profesorado que accede ó Centro para que 

coñezan o Regulamento de réxime Interno e as normas de funcionamento do Centro, 

fundamentalmente no relacionado coa corrección das conductas contrarias ás 

normas. 

 Coseguir unha maior autonomía no alumnado na resolución de conflitos de forma 

pacífica. 

 Acadar unha maior implicación do profesorado en relación á corrección das 

conductas contrarias dentro da propia aula, evitando que sexa a o Equipo Directivo o 

que en primeiro termo corrixa as conductas máis habituais, tentando ser máis 

sistemáticos e estar máis coordinados. 

 Coordinarse cos centros de Educación Primaria para favorecer o traballo en 

habilidades sociais e nas normas de convivencia para, deste xeito, desenvolver no 

alumnado unha axeitada competencia social e cidadá. 
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5. PLAN DE ACTUACIÓN 

 
V.1 OBXECTIVOS QUE SE QUEREN ACADAR CO PLAN DE CONVIVENCIA. 

5.1.1 OBXECTIVOS XERAIS: 

 
 Facilitar aos órganos de goberno e ao profesorado instrumentos e recursos en 

relación coa promoción da cultura da paz, a prevención da violencia e a mellora do 

rendemento no centro. 

 Concienciar e sensibilizar á Comunidade Educativa sobre a importancia dunha boa 

convivencia escolar e sobre os procedementos para mellorala. 

 Fomentar os valores, as actitudes e as prácticas que permitan mellorar o grao de 

aceptación e cumprimento das normas e avanzar no respecto á diversidade e no 

fomento da igualdade entre homes e mulleres. 

 Facilitar a prevención, detección, tratamento, seguimento e resolución de conflitos 

que puidesen exporse no Centro, e aprender a utilizalos como fonte de experiencia e 

de aprendizaxe. 

 Facilitar a prevención, detección e eliminación de todas as manifestacións de 

violenciade xénero e das actitudes e comportamentos xenófobos e racistas. 

 Facilitar a mediación para a resolución pacífica dos conflitos. 
 

 Fomentar a convivencia no Centro. 
 

 Previr o acoso entre iguais. 
 

 Fomentar a convivencia entre os membros da Comunidade Educativa. 
 

 Formar aos alumnos/as na convivencia. 
 

 Implicar ás familias na resolución pacífica de conflictos 

 

5.1.2. OBXECTIVOS ESPECÍFICOS: 
 

5.1.2.1. Para o profesorado 

 Coñecer aspectos teóricos básicos da convivencia entre iguais, relacións 

profesor-alumno, a convivencia na interculturalidade e a convivencia na 

diferenza de xénero, utilizando unha linguaxe común. 

 Implicar ao profesorado nos procesos de reflexión e acción que axuden a 

previr conflitos de convivencia no centro. 
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 Dotar ao profesorado de ferramentas prácticas para a detección, a abordaxe 

e a resolución de conflitos de convivencia nos centros. 

 Clarificar as vías de actuación que permitan ao profesorado resolver, derivar 

ou notificar posibles situacións de desprotección ou de risco que se detecten 

por mor de conflitos que se dean no aula. 

 Promover a implicación do profesorado na adaptación e posta en marcha das 

accions establecidas no Plan de Convivencia. 

5.1.2.2.- Para o alumnado 

 Sensibilizar ao alumnado sobre o seu papel activo e implicación no 

recoñecemento, evitación e control dos conflitos de convivencia nos centros. 

 Establecer un circuíto de actuación claro que lles permita informar nun 

ambiente de confianza dos feitos que observen e romper coa "lei do silencio". 

 Desenvolver habilidades interpersoais de autoprotección e seguridade 

persoal. 

 Favorecer a comunicación e a toma de decisións por consenso. 
 

 Difundir os dispositivos de axuda existentes no contorno. 
 

 Promover a implicación dos alumnos na definición dun Protocolo de 

Convivencia no seu propio centro, partindo dun modelo global elaborado. 

5.1.2.3. Para as familias 

 Sensibilizar ás nais, pais e titores sobre a importancia de previr condutas 

violentas nos seus fillos. 

 Dotar ás familias de ferramentas para detectar a implicación dos seus fillos en 

conflitos no centro escolar e dar pautas de actuación. 

 Facilitar ás nais, pais e titores información acerca das implicacións 

psicosociais da etapa adolescente. 

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

familiar. 

 Difundir os recursos existentes no contorno. 
 

 Promover a implicación das familias na definición dun Protocolo de 

Convivencia no centro dos seus fillos, partindo dun modelo global elaborado. 
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5.1.2.4. Para o Centro 

 Establecer canles e procedementos que faciliten a expresión das tensións e 

as discrepancias, así como a resolución de conflitos de forma non violenta. 

 Mellorar o clima de convivencia no centro en beneficio dunha educación de 

calidade, dinamizando estructuras favorecedoras do bo clima social 

(Observatorio da Convivencia, Equipo de Mediadores...) 

 Potenciar a formación de todos os membros da comunidade educativa para 

que poidan resolver os conflitos de forma tolerante e non violenta. 

 
 

V.2 Normas básicas de convivencia que se deben compartir e 

impulsar. 

Os membros da comunidade educativa que forman o Centro deben dirixir os seus esforzos 

para alcanzar como obxectivo primordial a formación integral e o desenvolvemento pleno da 

personalidade do alumnado. Este Regulamento pretende establecer unha serie de normas e 

pautas de conducta que, xunto coas normas específicas de rango superior establecidas, 

rexan a convivencia no Centro entre todos os compoñentes da Comunidade Escolar. 

O fin das normas é conseguir un ambiente propicio para o estudo e a aprendizaxe, e inducir 

ó esforzo continuado dos alumnos e alumnas, que necesariamente pasa pola participación e 

asistencia diaria á clase, ademais perseguen que as correccións que se teñan que aplicar 

sexan de carácter educativo e recuperador. 

Todas as actividades que se desenvolvan estarán baseadas nas liberdades e nos principios 

democráticos. Serán principios fundamentais a tolerancia e o mutuo respecto entre todos os 

integrantes desta Comunidade, ademais do diálogo e a solidariedade. 

As normas contidas serán de aplicación non só dentro do recinto escolar (edificios, 

patios,...), senón tamén en calquera outro lugar no que se desenvolvan actividades docentes 

extraescolares organizadas polo Centro (excursións, visitas, competicións deportivas,...). 

 
5.2.1 NORMAS DE CONVIVENCIA 

 
1. Respectar a todos os membros da Comunidade Educativa. 

2. Asistir todos os días a clase e respectar puntualmente os horarios establecidos. 

3. Permanecer no recinto escolar durante o período lectivo, agás autorización dos pais, e 

previa comunicación ó Titor/a. 

4. Agardar dentro da aula ó profesor/a co que se teña clase, ou ó profesor/a de garda. 
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5. Favorecer e respectar o normal desevolvemento das clases que se lle impartan. 

6. Respecto ás diversas actividades que se poidan realizar dentro da biblioteca. 

7. Manter un comportamento adecuado en todas as dependencias do Centro (escaleiras, 

corredores, patio, etc.) 

8. Respectar a prevención de drogodependencias como obxectivo prioritario para toda a 

Comunidade Educativa 

9. Respectar as pertenzas dos membros da Comunidade Educativa. 

10. Respectar e usar correctamente os bens mobles, material e instalacións do Centro. 

11. alumnado deberá respectar e acatar as indicacións do persoal non docente durante os 

cambios de clase, períodos de lecer e nas zonas de expansión. 

12. Respectar e usar correctamente os bens mobles, material e instalacións do Centro. 

 

 
5.2.2 CONDUCTAS CONTRARIAS ÁS NORMAS DE CONVIVENCIA. 

1. As faltas inxustificadas de puntualidade 

2. As faltas inxustificadas de asistencia. 

3. Deterioro non grave causado intencionadamente 

4. Calquera acto inxustificado que perturbe levemente o normal desenvolvemento das 

actividades do Centro, como: 

a) A falta de respecto ao exercicio do dereito ao estudio dos compañeiros/as. 

b) As incorreccións e desconsideracións con outros membros da comunidade 

educativa. 

c) As interrupcións inxustificadas das clases. 

d) A non realización das actividades e/ou tarefas encomendadas. 

e) Non dispoñer do material necesario para o desenvolvemento das clases. 

f) A actitude pasiva en actividades orientadas ao desenvolvemento dos plans de 

estudio. 

g) Os actos de indisciplina, inxuria, falta de respecto e ofensa, non graves, que se 

produzan contra calquera membro da comunidade educativa. 

h) Comer e/ou beber fóra das zonas indicadas para iso. 

i) Utilizar calquera aparato de calquera natureza que perturbe o normal 

desenvolvemento da clase. 

 

5.2.3 CONDUCTAS GRAVEMENTE PREXUDICIAIS PARA A CONVIVENCIA DO 
CENTRO.  

 
a) Os actos de indisciplina, inxuria ou ofensas graves contra os membros da 
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comunidade educativa. 

b) A reiteración, nun mesmo curso escolar, de conductas contrarias as normas de 

convivencia do Centro, cando se teñan aplicadas, sen resultado positivo, as 

correccións competencia do profesorado, Titor/a e Xefe/a de Estudos. 

c) A agresión grave física ou moral contra os demais membros da comunidade 

educativa ou a discriminación grave por razón de sexo, capacidade económica, nivel 

social, conviccións políticas, morais ou relixiosas así como por discapacidades  

físicas sensoriais, psíquicas, ou por calquera outra condición ou circunstancia 

persoal ou social. 

d) A suplantación de personalidade en actos da vida docente e a falsificación ou 

subtracción de documentos académicos. 

e) Os danos graves causados por uso indebido ou intencionadamente nos locais, 

material ou documentos do Centro ou nos bens doutros membros da comunidade 

educativa. 

f) Os actos inxustificados que perturben gravemente o normal desenvolvemento das 

actividades do Centro. 

g) As actuacións prexudiciais para a saúde e a integridade persoal dos membros da 

comunidade educativa do Centro, ou a incitación ás mesmas. 

h) Incumprimento das correcións impostas. 
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Taboa de tipicación de conductas contrarias ás normas 
 

Normas de convivencia Conductas contrarias á norma 

Tipo de faltas 

Prexudicial 
Gravemente 
prexudicial 

1º Respetar todo os 
membros da Comunidade 

Educativa. 

- Falta de respecto ós compañeiros.   

- Promover ou participar en liortas.   

- A suplantación e a falsificación ou subtracción de 
documentos académicos 

 

- Agredir físicamente a calquera membro do 
Centro 

 

- Dirixirse ó profesorado sen o debido respecto.  

- Insultar, ameazar ou aldraxar a calquera membro 
da Comunidade Educativa. 
 

 

2º Asistir todo os días a 
clase e respetar 

puntualmente os horarios 
establecidos. 

 

- Faltas de puntualidade inxustificadas   
 

- Faltas de asistencia inxustificadas   
 

3º Permanecer no recinto 
escolar durante o período 
lectivo, agás autorización 

dos pais, e previa 
comunicación ó Titor/a. 

 

- Saír sen autorización do recinto escolar en período 
lectivo. 

 

 

- Ausentarse do recinto escolar no recreo (para saír 
ó exterior a recoller algún obxecto pedirase a 
autorización do profesor/a de garda). 
 

 

 

4º Agardar dentro da aula ó 
profesor/a co que se teña 
clase, ou ó profesor/a de 

garda. 
 

- Permanecer nos vestíbulos, corredores ou 
cafetería durante as horas de clase. 

  

 

- Non agardar no interior da súa clase a chegada do 
profesor/a de garda, caso de ausencia do profesor/a 
da materia esfecificada no seu horario 
 

  

 

5º Favorecer e respetar o 
normal desevolvemento 

das clases que se lle 
impartan. 

- Interrumpi-lo normal desenvolvemento da clase.   
 

- Comer, beber, boquexar, espreguizarse na clase.   
 

- Producir ruidos, golpes ou berros dentro da aula.   
 

- Levantarse do sitio ou cambiarse sen 
consentimento 

  
 

- Emprego de teléfonos móbiles ou aparatos de 
escoita dentro da clase. 

 
 

- Non tirar o refugallo á papeleira.    

- Facer caso omiso ás indicacións do profesorado   
 

- Tirar papeis ou calquera outro material ó aire, ou a 
outros compañeiros. 
 

  
 

6º Respecto ás diversas 

actividades que se poidan 

realizar dentro da 

- Causar danos no material da biblioteca.    

- Non cumprir os prazos establecidos para a 

devolución dos préstamos 
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biblioteca. 

Perturbar as actividades de estudio, lectura ou 

outros que correspondan a biblioteca. 
  

 

7º Manter un 

comportamento adecuado 

en todas as dependencias 

do Centro (escaleiras, 

corredores, patio, etc.) 

Producir ruidos, golpes, gritos ou carreiras polas 

escaleiras e corredores. 
  

 

-Insultar ou vocear dende as ventás.    

-Tirar papeis, ou outros obxectos nos corredores, 

patios ou arredores do Centro 
  

 

-Comer ou beber nos servicios ou corredores dos 

andares do instituto. 
  

 

-Emprego de obxectos que poidan ocasionar danos 

físicos ou materiais. (sen facelo) 
  

 

8º Respetar a prevención 

de drogodependencias 

como obxectivo prioritario 

para toda a Comunidade 

Educativa 

- Tomar calquera tipo de drogas de síntese, tabaco, 

alcohol, medicamentos, disolventes ou calquera 

outra sustancia que poida producir dependencia ou 

dano para a saúde. 

 

 

- Vender, publicitar ou distribuir e consumir tabaco e 

bebidas alcólicas e calquera outra substancia tóxica 
 

 

9º Respetar as pertenzas 

dos membros da 

ComunidadeEducativa. 

- Deteriorar as pertenzas dos membros do Centro  
 

- Sustraer as pertenzas dos membros do Centro    

10º Respetar e usar 

correctamente os bens 

mobles, material e 

instalacións do Centro. 

- Deteriorar intencionadamente os bens mobles, 

material ou instalacións do Centro. 
 

 

- Sustraer material do Centro  
 

11º O alumnado deberá 

respetar e acatar as 

indicacións do persoal non 

docente durante os 

cambios de clase, períodos 

de lecer e nas zonas de 

expansión. 

- Facer caso omiso ás indicacións dos conserxes.  

 

- Faltar ó respecto e consideración debidos ó 

persoal non docente 
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V.3 As alteracións da convivencia: protocolos de actuación. 

V.3.1 Medidas preventivas 

Medidas para a sensibilización da Comunidade Educativa: 

 Análise a través de datos medibles (cuestionarios, sociogramas,..) das relacións 

interpersonais entre o alumnado do Centro, tipos de incidentes conflictivos, lugares e 

tempos de risco dentro do recinto escolar e problemática do entorno social se a 

houbera. (Diagnóstico da convivencia). 

 Participación en programas de formación que teñan como obxectivo compartir, 

dentro da Comunidade Educativa, crenzas e marcos conceptuais sobre a  

importancia da convivencia para o logro do benestar personal e a mellora dos 

procesos de ensinanza-aprendizaxe, a través dos Programas do Departamento de 

Orientación. 

 Revisión participada do NOF, Proxecto Educativo do Centro e valores que se 

quixesen comunicar ó alumnado para promover actitudes prosociais, de igualdade e 

respeto, de apertura e dialogo. 

 Integrar na Programación Xeral Anual as propostas concretas que sirvan para 

desenvolver as vontades reflexadas no Proxecto Educativo, en relación á educación 

para a convivencia e a paz e a resolución de conflictos (Índice da paz, Titoría entre 

iguais, prevención do acoso) 

 
 

Medidas para a revisión da organización escolar: 

 Potenciar a titoría, individual e grupal, como función básica na educación para a 

convivencia, tanto dende a estructura e dinámica do grupo como da integración de 

cada alumno e alumna no seu grupo de referencia. 

 Reforzo da vixianza na aula nos momentos en que se producen cambios de 

profesorado. 

 Definición de tempos, espazos, lugares de risco no Centro Educativo e 

establecemento de medidas preventivas e responsables das mesmas. 

 Medidas de carácter organizativo, que posibiliten, mediante a asinación flexible de 

horarios do profesorado, a adecuada vixianza dos espazos e tempos considerados 

de risco. 
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Medidas para a participación e auto responsabilidade do alumnado: 

 Medidas para a mellora do Clima Escolar e desenvolvemento de Programas de 

Mediación nos que os alumnos e alumnas aprendan a comunicarse en situacións de 

conflicto e a mediar entre iguais, traballando técnicas de escoita activa,  

comunicación e resolución participada de conflictos escolares. 

 Desenvolvemento das medidas acordadas para a mellora do Clima Escolar, a través 

dos planes tutoriais grupais e individualizados dirixidos ó alumnado. 

 Plantexar nas Programacións docentes e Proxecto Educativo os procesos educativos 

necesarios para a adquisición de hábitos sociais, interiorización das normas, 

desenvolvemento de habilidades sociais e de comunicación ata a maduración da 

conciencia moral e a actitude crítica. 

 
Medidas para a prevención e o tratamento individualizado do alumnado en 
conflicto: 

 Detección polo titor ou titora, a través da información obtida nas sesión de titoría e 

nas Xuntas de Avaliación, dos alumnos que se poidan atopar en situación de posible 

maltrato. 

 Comunicación ás familias do alumnado implicado das medidas educativas 

adoptadas. 

 Derivar á orientadora do Centro aqueles casos de alumnos o alumnas que segundo 

os equipos docentes de aula, poidan estar sufrindo ou poidan sufrir previsiblemente 

algún tipo de maltrato escolar. 

 Aplicación de medidas educativas correctoras ou sancionadoras. Seguimento e 

análise da súa efectividade. 

 Desenvolvemento de aspectos relacionados co crecemento persoal do alumnado 

implicado en situacións conflictivas: 

a. Tratamento grupal de habilidades sociais asertivas. 

b. Educación para as relacións interpersonais. 

c. Desenrolo de tendencias prosociais a través de métodos cooperativos. 

d. Técnicas de autocontrol, empatía e comprensión do sentimento dos outros. 

e. Solución de conflictos a través de métodos non-violentos. 
 

 Educación para a comprensión, respeto e asunción de normas grupais. 

 
5.3.2 Medidas correctoras ante conductas contrarias ás normas 
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Xa que logo dividimos as conductas contrarias ás normas en prexudiciais ou gravemente 

prexudiciais, o tratamento que fagamos dunhas e doutras vai variar e iso é normal pois a 

gravidade das conductas trae consigo tamén a variación na medida correctora a adoptar e, 

pola mesma, o procedemento tamén varía implicando a uns órganos ou outros, dende 

órganos persoais a colexiados, dende o profesorado tomado de xeito individual á Dirección 

do Centro. 

Plantéxase unha gradación que vai dende medidas máis leves ás máis drásticas e levando 

tamén esa gradación á persoa ou órgano encargado de determinar a medida correctora. A 

sistematicidade foi a liña mestra que se pensou no seu diseño considerándoo positivo tanto 

para os profesores como para os propios alumnos. No caso de conductas contrarias ás 

normas das consideradas como leves polo noso Regulamento, os pasos a adoptar son os 

seguintes: 

 A primeira corrección é a que o propio profesor/a dicta na aula 

 A acumulación de tres destas conductas, supón unha corrección consistente na 

privación dun recreo imposta polo Titor/a do alumno/a 

 A acumulación de cinco destas conductas, supón unha corrección consistente na 

privación de tres recreos decidida polo Xefe de Estudos 

 A acumulación de sete conductas contrarias, supón unha conducta gravemente 

prexudicial que acarrea a privación da asistencia a clase durante un día decidida 

polo Director debendo realizar as tarefas que se lle indiquen 

 No caso de conductas contrarias ás normas consideradas graves o Equipo 

Directivo, o Xefe de Estudos e o Titor/a decidirán as medidas a adoptar ou, no 

seu caso, a apertura dun expediente que resolverá o Consello Escolar (este caso 

explícase máis adiante) 

Especial consideración tivemos neste curso no que se refire ó uso do teléfono móvil na clase 

ou de calquer outra similar máquina electrónica debido a grande conflictividade que, polo 

seu incorrecto uso, están a producir no mundo da escola. Neste caso, o alumno envíase de 

inmediato a falar con calquer membro do Equipo Directivo quen, en relación á 

intencionalidade e á reiteración decidirá a corrección a impoñer, podendo chegar á privación 

de asistencia ó Centro. 

Moitas das conductas contrarias as normas de convivencia nas que o alumnado incorre son 

debidas a un déficit nos hábitos de convivencia e no respecto mutuo. A educación debe 

transmitir e exercitar os valores que fan posible a vida en sociedade. 

Para a corrección das conductas contrarias ás normas de convivencia, nun principio, deberá 
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evitarse a utilización de medidas correctoras demasiado contundentes. Recomendase a 

amoestación privada nos primeiros incumprimentos das normas, e nas primeiras reiteracións 

a amoestación por escrito, (que será comunicada a familia) a fin de dar oportunidade e 

tempo ao alumno/a de valorar a súa conducta e proceder a autocorrección. 

A comparecencia diante o Xefe/a de Estudos deberá aplicarse a conductas perturbadoras  

do normal desenvolvemento da actividade sempre que a situación xerada pola conducta así 

o aconselle e sexa claramente necesario. 

Se a conducta, xa corrixida como se indicou anteriormente, segue repetíndose, o 

profesorado comunicará a conducta e, no seu caso, a reiteración producida (para que se 

apliquen as correccións correspondentes). 

Superado este paso, se o alumno/a segue reiterando a conducta o/a o Xefe de Estudos 

decidirá con algunha das correccións para as que é competente. 

A eficacia destas medidas correctoras depende da colaboración de todos os sectores da 

comunidade educativa. As familias teñen unha función primordial tratando de que os seus 

fillos/as adquiran actitudes básicas para a convivencia e necesarias para a consecución dun 

bo rendemento educativo como a puntualidade, a asistencia, etc. No caso do profesorado o 

seu compromiso é vital para a consecución dos fins buscados. 

A efectos de gradación das correccións deberánse considerar as circunstancias paliativas e 

as acentuantes. 

Consideraranse circunstancias paliativas: 
 

a) Recoñecemento espontaneo da conducta incorrecta. 

b) A ausencia de intencionalidade. 
 

Polo contrario, consideraranse acentuantes: 
 

a) A premeditación, a reiteración, o desexo de causar dano, inxuria ou ofensa a 

compañeiros de menor idade ou recentemente incorporados ao Centro. 

b) Calquera acto que supoña discriminación por razón de nacemento, raza, sexo, 

capacidade económica, nivel social, conviccións políticas, morais ou relixiosas, así 

como por discapacidades físicas ou psíquicas, ou calquera outra condición ou 

circunstancia persoal ou social. 

No caso das conductas contrarias ás normas nas que incurran os alumnos e alumnas así 

coma a reiteración nas mesmas, as medidas correctoras poden ter diferente carácter, 

sempre dependendo do criterio da persoa ou órgano que a impoña e sempre dentro dunha 
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liña xeral de reconducción e mellora da conducta do alumnado; por ese motivo a medida a 

adoptar debera estar relacionada o máis posible coa actitude contraria levada a cabo. 

En concreto, no que se refire á Dirección do Centro estas medidas poderían ser: 
 

 Tarefas orientadas á mellora ou desenvolvemento das actividades do Centro. 

 Actualizar o inventario das aulas dos almacéns ou de libros, en Seminarios ou 

Biblioteca. 

 Facer esquemas das aulas onde debuxarán a posición dos diferentes obxetos 

das mesmas. 

 Ordenar e /ou limpar espacios comúns do Centro. 

 Elaborar carteis, comunicados ou material necesario para a comunidade 

educativa. 

 Realizar tarefas administrativas sinxelas. 

 Ordenar e Organizar os libros da Biblioteca, ou os do Programa de 

Gratuidade da Xunta de Galicia. 

 Actividades relacionadas coa propia materia encargadas polo profesorado 

correspondente, sempre que non implique o uso dos talleres se o profesorado 

non pode estar presente. 

 Traballos específicos fóra do horario lectivo. 

 Reparación dos danos causados. 
 

Se o alumno/a rexeita a realización das medidas correctoras considerarase como unha 

conducta gravemente perxudicial para a convivencia do Centro. Ademáis, cando un alumno 

ou alumna persista na reiteración, logo de ter sido corrixida a súa conducta polo mecanismo 

anterior, a Dirección convocará, no seu caso, unha reunión da Comisión de Convivencia do 

Consello Escolar nun prazo non superior a dous días hábiles a partir do momento no que se 

coñezan os feitos sobre os que se debe dictaminar. 

A Comisión de Convivencia, oídas as partes implicadas, os pais do alumno ou alumna e as 

persoas que poidan dar información relevante sobre os feitos, poderá acordar: 

a) Traballos específicos fóra de horario lectivo. 

b) Tarefas orientadas á mellora ou desenvolvemento das actividades do 

centro. 

c) Reparación dos danos causados ou aportar os gastos económicos 

ocasionados. 

d) Suspensión do dereito a participar nas actividades complementarias e 

extraescolares. 
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e) A suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases por un 

período máximo de tres días. 

f) A suspensión do dereito de asistencia ao Centro por un período máximo 

de tres días. 

g) A apertura de expediente para depurar as responsabilidades que 

correspondan. 

As correccións relativas aos apartados (e) e (f) levarán consigo a imposición da obriga de 

realizar deberes que suplan a interrupción do proceso formativo. 

Respecto das conductas contrarias ás normas, en canto ao órgano encargado, documento a 

cubrir, procedemento de actuación e tipo de corrección prevista, propoñemos o seguinte cadro 

explicativo que permite unha mellor comprensión. 

Ademáis puxemos en funcionamento unha serie de modelos que se recollen na táboa  seguinte  

como  ―Documentos  a  cubrir‖  para  cada  unha  das  conductas  e  das posibles acumulacións, 

modelos que se inclúen en Anexo Nº 2. 
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TIPOLOXÍA DE 
FALTAS 

ÓRGANO 
ENCARGADO 

DOCUMENTO A 
CUBRIR 

PROCEDEMENTO 
DE ACTUACIÓN 

 

CORRECCION 

 
 

 
AMONESTACIÓN 

VERBAL 

 

 
 

O profesor/a 
que tivo 

coñecemento 
do feito 

 
Non se cubrirá 

documento pero 
se informará ó titor 

do grupo ó que 
pertenza o neno/a 

 
O profesor/a 

reprobará ó alumno 
de xeito individual ou 
en presencia do resto 

de compañeiros 

O profesor/a decidirá se 
cómpre ou non impoñer 

unha corrección 
organizada polo 

profesor/a e 
asesorado polo 

Departamento de 
Orientación. 

 
 

FALTA 
PREXUDICIAL 

 
O profesor/a 

que tivo 
coñecemento 

do feito 

 

COMUNICACIÓN 1 

que firmarán 
profesor/a e 

alumno/a 

O profesor/a cubre e 
entrega a 

COMUNICACIÓN 1 ó 
administrativo quen 
dirixirá o orixinal ós 

pais e copias ó titor e 
Xefatura de Estudios 

 

O profesor/a decidirá 
e organizará a 

corrección asesorado 
polo Departamento de 

Orientación. 

 
 

ACUMULACIÓN 
(3 FALTAS ) 

 
 

Titor/a 

 
 

COMUNIC 

ACIÓN 2 

Entrevista do 
alumno/a co titor/a e 

pais 
Se as 3 faltas son co 
mesmo profesor/a, 
este tamén deberá 

estar presente 

Privación da asistencia 
ás actividades lectivas 
un día. establecido 
pola Dirección que 

organizará as 
actividades necesarias 
e encomendadas polo 

profesorado. 

 

ACUMULACIÓN 
(5 FALTAS ) 

 

Titor/a e 
Xefatura de 

Estudios 

 

COMUNIC 

ACIÓN 3 

 

Entrevista do 
alumno/a co Xefe de 

Estudios 

Privación da asistencia 
ás actividades lectivas 

dous días 
establecidos pola 

Dirección que 
organizará as 

actividades necesarias 
e encomendadas polo 

profesorado.. 

 
 
 

ACUMULACIÓN 
(7 FALTAS ) 

 
 

Titor/a e 
Equipo 
Directivo 

 
 
 

COMUNIC 

ACIÓN 4 

 
 

Entrevista do Xefe de 
Estudios co titor/a 

e/ou pai/nai 

Privación da asistencia 
ás actividades lectivas 

tres días 
establecidos pola 

Dirección dacordo co 
profesorado do 
alumno/a que 
organizará as 

actividades necesarias. 

 
 
 

 
USO DO 

TELÉFONO MÓVIL 
NA CLASE 

 
 
 

Profesor/a e 
Equipo 

directivo 

 
 
 

Modelo de falta 
leve     

COMUNICACIÓN 1 

describindo o uso 

 

 
O alumno/a acudirá 

coa falta descrita na 
Comunicación I a 

unha entrevista cun 
membro do Equipo 

Directivo. 

En caso de reiteración 
ou intencionalidade, o 
alumno/a será privado 

da asistencia ás 
actividades lectivas un 
día, establecido pola 
Dirección do Centro 

dacordo co profesorado 
do alumno/a que 

organizará as 
actividades precisas 
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5.3.3 Correccion de conductas gravemente prexudiciais para a 

convivencia do centro. (Artigo 38 do Decreto 8/2015). 

A corrección deste tipo de conductas, pola súa especial gravidade, esixe a previa instrucción 

dun expediente que tras a recollida da necesaria información acordará o/a Director/a do 

Centro ben pola súa propia iniciativa ou a proposta da Comisión de Convivencia do Consello 

Escolar. 

O expediente sera instruido por un profesor ou profesora do Centro designado polo/a 

Director/a. Quedarán exentos desta designación: 

 O profesorado do curso afectado. 

 Os representantes do profesorado no Consello Escolar. 

 O responsable do Departamento de Orientación. 

 Os membros do Equipo Directivo. 
 

As medidas que se contemplan son: 
 

a. Realización de tarefas que contribúan a mellora e desenvolvemento das actividades 

do Centro ou, se procede, dirixidas a reparar o dano causado ás instalacións ou ao 

material do Centro ou ás pertenzas doutros membros da comunidade educativa. 

b. Suspensión do dereito a participar en actividades extraescolares ou complementarias 

do Centro. 

c. Cambio de grupo. 

d. Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases durante un período 

superior a cinco dias e inferior a dúas semanas. Durante o tempo que dure a 

suspensión, o alumno deberá realizar deberes ou traballos que se determinen para 

evitar a interrupción no proceso formativo. 

e. Suspensión do dereito de asistencia ao Centro durante un período superior a tres 

días lectivos e inferior a un mes. Durante o tempo que dure a suspensión, o alumno 

deberá realizar deberes ou traballos que se determinen para evitar a interrupción no 

proceso formativo. 

f. Cambio de Centro. 
 

Do inicio, tramitación e resolución do expediente disciplinario manterase informada á 

Inspección Técnica de Educación. 

Para o inicio, instrucción e resolución de expedientes disciplinarios procederáse como se 

indica no esquema que se atopa a continuación. 
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INICIA O EXPEDIENTE 
 

 
 
 
 
 
 
DIRECTOR/A 

Por iniciativa propia ou a 
proposta da comisión de 
convivencia 

O expediente debe conter: 

 A información necesaria das conductas gravemente 
prexudiciais. 

 Data na que se produciron os feitos ou conductas 
gravemente prexudiciais. 

 Designación do instructor/a. 

Comunícao: 

 Ao instructor/a. 

 Ao alumno/a 

 Aos pais do alumno ou alumna ou aos seus representantes 
legais se é menor de idade. 

 Ao Servicio de Inspección e o manterá informado da 
tramitación ata a súa resolución. 

 
 
 

A instrucción do expediente 
deberá acordarse nun prazo non 
superior aos 10 días desde que 
se tivo coñecemento dos feitos 
ou conductas merecedoras de 
sanción. 

  

Adopción de medidas preventivas provisionais: 
Pode adoptar medidas preventivas para garantir o normal 
desenvolvemento das actividades do Centro (poderán consistir 
en cambio temporal de grupo ou na suspensión do dereito de 
asistencia ao Centro ou a determinadas clases ou actividades). 
Comunicará ao Consello Escolar as medidas adoptadas. 



 
 
 
 

Prazo:5 días 

 
 

 
INSTRUCTOR/A 

INSTRÚE O EXPEDIENTE 
 
Pode propoñer ao Director/a medidas preventivas para garantir o 
normal desenvolvemento das actividades do Centro. 

TRÁMITE DE AUDIENCIA 
 
Darase audiencia ao alumno/a en presencia dos pais ou 
representantes legais. 

 
Comunicaránselles as conductas que se lle imputan. 

 

Comunicaránselles as medidas de corrección que se propoñen 
ao Consello Escolar do Centro. 

 

PROPÓN AO CONSELLO ESCOLAR MEDIDAS DE 
CORRECCIÓN 



 

Será un profesor ou 
profesora do Centro, 
designado polo Director /a. 

 

 Prazo: 7 días 

A designación non poderá 
recaer nun membro do 
Consello Escolar. 

 

 
Dirección

 

DICTA RESOLUCIÓN 
 

NOTIFICA A RESOLUCIÓN AO ALUMNO/A E AOS SEUS 
REPRESENTANTES LEGAIS 



 
A resolución do procedemento 
deberá producirse no prazo 
máximo de 1 mes desde a data 
de iniciación do expediente. 

  

RECIBE O RECURSO ORDINARIO INTERPOSTO POLO 
ALUMNO/A OU OS SEUS REPRESENTANTES LEGAIS 

 

Xefatura  

Territorial 

O recurso o poden interpoñer nos termos previstos nos artigos 
114 e seguintes da Lei 30/1992 de 26 de novembro, de réxime 
xurídico das Adminsitracións Públicas e de Procedemento 
Administrativo Común 

 
RESOLVE O RECURSO E NOTIFICA 
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DENOMINACIÓN TIPO DESTINATARIOS OBXECTIVO ACTIVIDADE METODOLOXÍA RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN RECURSOS 

Plan de acollida 

de profesores de 

nova 

incorporación 

Organizativo Profesores 

Propiciar unha rápida 

integración no funcionamento 

do centro. Favorecer o clima 

de confianza e colaboración 

axeitado para un maior 

desenvolvemento das 

actividades docentes e 

aplicación de normas de 

convivencia 

Reunión co 

profesorado de 

nova 

incorporación 

facilitándolle toda 

a documentación 

necesaria  

Reunión e entrevista Equipo directivo 

A principio de curso e cando 

chegue un profesor novo 

ao centro 

Protocolo de 

acollida para novo 

profesorado 

(Anexo Nº7) 

Difusión das 

normas de 

convivencia e 

impresos de 

correción 

Organizativa Profesores 

Mellorar a organización e a 

efecividade da aplicación das 

normas de convivencia 

Entrega ao 

profesorado do 

RRI e os modelos 

de comunicación 

e informe das 

Medidas de 

corrección. 

 

Distribución por 

departamentos 

didácticos. 

a. Xefatura de 

estudos 

b. Xefatura de 

departamento 

A principio de curso e cando 

chegue un profesor novo 

ao centro 

RRI e modelos de 

comunicación 

Fomento das 

relacións entre o 

profesorado 

Organizativa Profesores 

Mellorar o clima de traballo e 

convivencia entre o 

profesorado para motívalo a 

que participe en actividades 

programadas e o incentive na 

resolución de conflitos de xeito 

amistoso e dialogante. 

Comida/cea trimestral 

coincidindo co 

final das 

avaliacións. 

 

Participativa nas 

actividades 

programadas 

a. Equipo 

directivo 

b. Claustro 

 

Todo o curso  

Formación do 

profesorado na 

resolución de 

conflitos 

Preventiva Profesores 

Promover a formación do 

profesorado en técnicas da 

resolución pacífica de conflitos 

Difusión dos curso do 

plan anual de 

formación do 

profesorado 

Participativa 

a. Equipo 

directivo 

b. Dpto. de 

Ao longo do curso 

Plan Anual de 

Formación do 

profesorado. 
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relacionados coa 

convivencia 

orientación 

 

Seminaro Galego 

de Educación para 

a Paz 

Fomento da 

implicación dos 

departamentos 

no diseño de 

actividades para 

que melloren o 

clima de 

convivencia 

Organizativa Departamentos 

Conseguir que os departamentos 

propoñan actividades 

complementarias e 

extraescolares nas que 

ademáis da compoñente 

didáctica exista tamén a 

componente de motivación, 

integración, interrelación e 

mellora da convivencia entre 

os alumnos. 

Comunicación aos 

departamentos en 

setembro para 

que se teña en 

conta nas 

programacións 

didácticas a 

educación en 

valores 

democráticos 

Participativa nas 

actividades 

programadas 

a. Xefatura de 

estudos 

b. Xefes de 

departamento 

Durante o mes de setembro 

LOE    R.D 

1631/2006 

D.133/2007 
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5.3.4 PLAN DE ACOLLIDA O NOVO PROFESORADO. 
O obxectivo é propiciar unha rápida integración no funcionamento do centro do novo 
profesorado, favorecendo o clima de confianza e colaboración axeitado para un maior 
desenvolvemento das actividades docentes e aplicación de normas de convivencia. 
 
Enlace: 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesfarodasluas/system/files/PROTOCOLO%20D
E%20ACOLLEMENTO%20NOVO%20PROFESORADO.pdf 

 
5.3.5 ÍNDICE DE PAZ DE AULA NO IES FARO DAS LÚAS   

 
QUE É? 
 É un PROXECTO en formato CONCURSO que se puxo en funcionamento no noso 
Instituto durante o último trimestre do curso 2013-14 e que tivo boa acollida por parte da nosa 
comunidade educativa. 
 Baséase no Global peace index, en galego Índice de paz global, que xurde por 
primeira vez no ano 2007 e que é un indicador que mide o nivel de paz dun país ou rexión. 
Elaborado polo Institute for Economics and Peace, poderiamos afirmar que é o primeiro estudo 
en establecer unha clasificación dos países en función da ausencia de violencia.  
 
POR QUE ESTE PROXECTO? 
 Co global peace index como referente, pareceunos interesante trasladar esa idea á 
nosa realidade máis próxima que, dentro da entorna educativa, son as aulas. O porqué do 
Proxecto mantén, en definitiva, un fin semellante: servir como baremo que mida o nivel de paz 
e convivencia das nosas aulas, e, en último termo, do noso Instituto. 
 Pretendemos dar un paso máis adiante na procura destas liñas de consecución: 

- Que o noso alumnado se conciencie da necesidade de manter un bo clima de 
convivencia na aula 
- Que todos os membros da comunidade educativa recoñezan os beneficios de 
mellorar a convivencia no Centro a través da valoración de todos os implicados 
 

QUEN VAI PARTICIPAR NESTE CONCURSO? 
 Participará todo o alumnado do noso Instituto pero non dun xeito individual senón que 
será entre cursos e aulas e a participación será obrigatoria para todos. 
 
EN QUE CONSISTE O CONCURSO? 
 Cada mes recolleranse unha serie de datos matemáticos que sumados darán lugar a 
un resultado final, un índice numérico por cada clase. Como cada aula terá o seu, a 
competición consistirá en comparar os resultados para así coñecer a aula onde estea a 
rexistrarse o mellor clima de convivencia. 
 
CANDO EMPEZARÁ A FUNCIONAR? 
 Imos dividir o concurso en dúas fases: 

 1ª FASE: de outubro a febreiro 

 2ª FASE: de marzo a xuño 
 Serán fases totalmente independentes e así, pechada a 1ª Fase, o cómputo empezará 
desde cero para a 2ª.  
 
HABERÁ PREMIO PARA O GAÑADOR? 
 Como haberá dous gañadores, un para a 1ª Fase e outro para a 2ª, haberá tamén dous 
premios. Tamén pode darse o caso de que o gañador sexa a mesma clase nas dúas ocasións. 
A comezos de marzo e a finais de xuño, as aulas gañadoras recibirán un diploma acreditativo 
coa foto da aula e disfrutarán dunha pequena festa na cafetería do Instituto. 

Vaca da Paz (2013) 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesfarodasluas/system/files/PROTOCOLO%20DE%20ACOLLEMENTO%20NOVO%20PROFESORADO.pdf
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesfarodasluas/system/files/PROTOCOLO%20DE%20ACOLLEMENTO%20NOVO%20PROFESORADO.pdf
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ONDE VAI ESTAR RECOLLIDA A PUNTUACIÓN? 
 En cada aula haberá unha táboa na porta da clase onde se irán recollendo as 
puntuacións correspondentes á mesma. O/A profesor/a encargado/a irá anotando nela, a 
principios do mes seguinte, a puntuación do mes anterior e o resultado final de cada fase, a 
principios de marzo e a finais de xuño. 
 
QUEN VAI A APORTAR A INFORMACIÓN QUE PRECISAMOS? 
 Este Proxecto precisará que as achegas de información procedan de todas as persoas 
que teñen unha relación máis ou menos directa con cada unha das aulas: profesorado, 
titores/as, Xefatura de Estudos, Orientador/a, persoal de limpeza e, por suposto, os propios 
alumnos. 
 
COMO E QUEN RECOLLERÁ A INFORMACIÓN?  
 Empregaremos unha serie de INDICADORES que nos aportarán a información que 
precisamos.  
 Esa información recollerase mensualmente e na porta de cada aula haberá un panel 
onde se sinalará a puntuación acadada. 
 Na seguinte táboa aparecen os indicadores, as persoas que han de encargarse de 
revisalos e as puntuacións para cada un deles: 
 

INDICADORES 
Persoa/s encargadas  

do cómputo 
Valoración 

1. Número de faltas de orde Xefatura de estudos -10 puntos por cada falta de orde 

2. Faltas de orde por uso do 

teléfono móbil 
Xefatura de estudos 

-5 puntos por cada falta de orde ( a 

sumar a maiores ó indicador 1). 

3. Alumnos/as  enviados á aula 

de Reflexión 
Orientadora 

-5 puntos  por cada alumno/a 

enviado/a á aula de Reflexión 

4. Correccións sen recreo 

Profesor membro do Equipo de 

Convivencia encargado deste 

Proxecto 

-5 puntos  por cada alumno/a sen 

recreo (se é un grupo de alumnos 

dunha clase non se superarán nunca 

os 30 puntos por recreo) 

- 30 puntos pola clase enteira sen 

recreo 

5. Estado de Convivencia entre 

alumnos/as 

Valoración 0-10 por parte de 

cada alumno/a. Mediante a 

enquisa 

Valoración 0-100 ( % en relación ó 

nº de alumnos/as/ aula). 

6. Estado de Convivencia 

valorado polo profesorado 

Valoración 0-10 de cada 

profesor que imparta clase a 

todo o grupo. Mediante a 

enquisa. 

Valoración 0-100 ( % en relación ó 

nº de profesores que den clase a 

todo o grupo 

7. Estado e limpeza da aula 

Valoración 0-100 das persoas 

encargadas da limpeza do 

Instituto 

Valoración 0-100 

8. Conflictos resoltos polo 

servizo de mediación 
Xefatura de Estudos 

10 puntos por cada mediación 

resolta e a cada grupo. 

Como se pode observar hai indicadores que aportan en positivo e outros en negativo. Por 
exemplo, cada profesor poderá dar ata un máximo de 100 puntos á aula onde imparte clase 
pero se, chegado o caso, un alumno recibe unha falta de orde entón quitaránselle 10 puntos á 
súa aula. 
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Os indicadores funcionarán así: 

 Indicadores 1 e 2: son directos, aparecen logo dun simple cómputo pola persoa 
encargada. Para as visitas a aula de reflexión computarán aquelas que se producen cando un 
alumno, durante unha clase, é enviado a aula de reflexión polo profesor pero non cando se 
producen por acumulación de conductas contrarias ou outro motivo que se saia do que é o día 
a día na clase. 

 Indicador 4: Cando un profesor decida corrixir a un alumno ou grupo privándolle/es do 
recreo, deberá consinalo nun documento que estará na mesa do profesor de cada unha das 
aulas e, ó final do mes, o profesor encargado fará o cómputo correspondente.  

 Indicador 5: Cada mes cada alumno cubrirá unha pequena enquisa que haberá de 
realizarse na hora de titoría e na que se lles preguntará a cada un dos/as alumnos/as sobre a 
súa valoración da convivencia na aula, atendendo ó número de discusións observadas, 
conflitos entre iguais e cos profesores... 

 Indicador 7: As encargadas da limpeza do Instituto valorarán o estado de cada unha 
das aulas ó longo do mes, dando unha puntuación final. Terán en conta como quedan as aulas 
ó final da xornada escolar: estado do chan e das mesas, das papeleiras, do armario de aula, 
se se teñen postas as cadeiras enriba da mesa... 

 ...Cada grupo empezará o seu cómputo desde cero e iranse sumando os indicadores 
que dean resultado positivo pero tamén restando aqueles que poidan ter un balance negativo. 
De feito, podería darse o caso de que algunha clase quedara con puntuación negativa un mes 
(o cal indicaría que non hai un clima de convivencia mínimo desexable nesa aula e debera 
levar a que nos replantexáramos o que esteamos a facer mal). 
 
 
E SE NA CLASE HAI ALGÚN COMPAÑEIRO QUE ACUMULA MOITAS FALTAS DE ORDE 
OU VISITAS Á AULA DE REFLEXIÓN? 
 Aínda que non é desexable, pode suceder que algún compañeiro teña unha especial 
conducta disruptiva e acumule moitas faltas de orde e visitas a aula de  Reflexión, de tal xeito 
que vai desvirtuar a convivencia real da aula. Por ese motivo, un alumno como máximo 
acumulará por mes tres faltas de orde ou tres visitas á aula de Reflexión(a partires de 
tres, deixarán de computar para a convivencia da clase). 
 
 
E COMO FACER XA QUE HAI AULAS CON DISTINTO NÚMERO DE ALUMNOS? 
 Como non sería lóxico comparar grupos con case 30 alumnos con grupos con menos 
de 20, entón imos establecer un coeficiente que tratará de igualar, na medida das 
posibilidades, esas diferencias de cara a facer un concurso máis equitativo. 
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5.3.6 MEDIACIÓN NA  RESOLUCIÓN DE CONFLITOS 
 

   A mediación é un medio alternativo de solución de conflitos na que un terceiro (ou terceiros) 

neutral e imparcial, trata de achegar as partes que teñen unha confrontación, para que 

cheguen a un acordo, que é produto das súas vontades. 

 Na nosa vida cotiá  prodúcense  continuamente conflitos e saber solucionalos de forma 

pacífica é vital no proceso formativo dunha persoa. 

 O noso  Centro non é alleo a esa realidade e a Comunidade do IES Faro das Lúas 

apostou pola mediación escolar, entre outras medidas, para transmitir unha cultura de solución 

pacífica de problemas, na que tanto os mediadores, mediados e espectadores dos conflitos, 

aprendan a solucionalos de forma autónoma e sen violencia. 

 O equipo de mediación actúa como un catalizador do acordo no que ambas partes 

gañan. Coa mediación prevense a violencia escolar nos centros educativos e redúcese o 

número de sancións. 

I. Obxectivos 

 Dotar ó centro dunha ferramenta máis de xestión pacífica dos conflitos, integrada nos 

plans e nas dinámicas do mesmo. 

 Lograr a implicación da comunidade educativa nas estratexias alternativas de resolución 

de conflitos. 

 Ensinar aos participantes do curso de mediación estratexias e habilidades necesarias 

para desenvolver a mediación en conflitos, fomentando un bo clima socioafectivo entre as 

persoas que participen. 

II. Principios 

 A liberdade e voluntariedade das persoas implicadas no conflito para acollerse ou 

non á mediación e para desistir dela en calquera momento do proceso. 

 A actuación imparcial da persoa mediadora para axudar ás persoas implicadas a que 

alcancen un acordo sen impor solucións nin medidas. Para garantir este principio, a persoa 

mediadora non pode ter ningunha relación directa cos feitos, nin coas persoas que 

orixinaron o conflito. 

 O compromiso de mantemento da confidencialidade do proceso de mediación, salvo 

os casos que determine a normativa. 

 A práctica da mediación como ferramenta educativa para que as partes adquiran, dende 

a práctica, o hábito da solución pacífica dos  conflitos. 

 

 

III. Equipo de Mediación de Conflitos 
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  Para poder realizar o proceso mediador é necesario un equipo que o coordine. Este será o  

Equipo de Mediación.  

1. O  Equipo de Mediación estará integrado por: 

 A orientadora do centro. 

 O profesor/a que participa na Comisión de Convivencia do Centro (sempre que 

teña formación en mediación). 

 Dous alumnos/as mediadores do centro. Este posto exercerase durante un 

trimestre e será rotatorio entre os alumnos e alumnas mediadores. 

2. A designación dos  membros do equipo corresponde á dirección do Centro, previa 

consulta á  Comisión de Convivencia. 

 

3. O Equipo de Mediación terá as seguintes funcións: 

 Procurará a resolución pacífica dos conflitos de convivencia entre dous o 

máis membros da comunidade educativa  a través de técnicas de mediación.  

 Informará  á Xefatura de Estudos naqueles casos en que se mostre un  

conflito que conleve unha falta de disciplina. 

 Decidirá se un conflito é mediable. 

 Designará ás persoas mediadoras en  cada caso. 

 Informará ós titores/as do alumnado implicado no conflito que van resolvelo 

empregando a mediación. 

 Realizará reunións de supervisión cada quince días cos mediadores e 

mediadoras. 

 Realizará a memoria final de mediación. 

 Avaliará o plan de mediación e proporá melloras para os seguintes cursos. 
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 IV.  Funcionamento do servizo de mediación 

c. Prodúcese  o conflito 

    A comunicación do conflito pode facerse por calquera membro da comunidade educativa: 

 Directamente a xefatura de estudos ou a calquera persoa do Equipo de Mediación. 

 Mediante unha solicitude que se deixará no caixa de correo de mediación ou será 

enviada ó correo mediacion@iesfarodasluas.com. 

O conflito pode ser de dous tipos: 

 CASO I: Leva asociada unha falta de disciplina contra as  normas de organización e 

funcionamento (NOF). Informarase do conflito a xefatura de estudos que, xunto co 

Equipo de Mediación, decidirá se o conflito pode ser derivado a mediación. 

 CASO II: Non hai falta  disciplinaria.Os mediadores decidirán se é un conflito mediable 

ou non, informando do proceso na seguinte reunión quincenal ó Equipo de Mediación. 

 O equipo mediador nomeará a dous mediadores/as, tendo en conta a proposta das partes,   

nas primeiras 24 horas desde o coñecemento do conflito e poraos en contacto  coas partes do 

mesmo. Os mediadores non poderán estar na mesma aula que os mediados nin serán os seus 

amigos. 

 Este primeiro  contacto (premediación) deberá facerse no seguinte recreo  desde o 

nomeamento dos mediadores. 

d.   Premediación 

 O obxectivo é crear as condicións que faciliten o acceso á  mediación.  

Os mediadores, elixidos polo Equipo de Mediación (as partes do conflito poden recomendar  

mediadores),  reúnense en privado con cada unha das partes. Neste encontro, que terá lugar 

no seguinte recreo do nomeamento do alumnado mediador, presentaranse os mediadores, 

explicarase brevemente o proceso e confírmase a voluntariedade dos alumnos mediados. 

  Despois desta reunión, os mediadores, tendo en conta a nova información obtida,  

determinan se a mediación é adecuada para o caso. De non selo, comunicaranllo ó Equipo de 

Mediación explicando os motivos. Se é unha mediación na que haxa unha falta de de disciplina 

o equipo mediador comunicarallo á xefatura de estudos. Neste caso resolverase polo 

procedemento recollido nas NOF. 

 

PREMEDIACIÓN FORMA DE DESENVOLVELAS (EQUIPO) 

mailto:mediacion@iesfarodasluas.com
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 Fase previa á  mediación  
Obxectivo: 
Valorar se é posible a 
mediación 
Crear condicións que faciliten o  
acceso á mediación 

Actuación dos mediadores: 

 Presentacións. 

 Falar coaspartes por separado para que nos conten a 
súa versión (oxixenar o conflito) 

 Explicarlles o proceso: regras e  compromisos. 
Importancia da súa colaboración. 

Determinar se: 

 A mediación é apropiada para o caso. 

 Son necesarias outras actuacións previas á 
mediación: novas entrevistas individuais; falar con 
outras persoas relacionadas co conflito, etc.  

 As partes están dispostas a chegar á  mediación. 

 O espazo e o tempo son os máis  favorables para a  
mediación. 

 A elección dos mediadores é adecuada 
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Mediación 

   Realizarase na aula de mediación cos dous mediadores  e preferiblemente nos recreos, 

aínda que, se as características do conflito así o requiren,poderase utilizar unha ou, 

excepcionalmente, dúas horas de titoría dos mediadores. 

A  mediación terá as seguintes fases:  

FASES  E OBXECTIVOS FORMA DE DESENVOLVELAS (EQUIPO) 

 
1. PRESENTACIÓN  E 
REGRAS DO XOGO. 

Quen somos? 
Como vai ser o  proceso? 
Obxectivo : 
Crear confianza no 
proceso. 
 
 

 

Actuacións dos mediadores: 

 Presentacións persoais. 

 Explicar brevemente como vai  ser o proceso:  Obxectivos. 
Expectativas. Papel dos mediadores. 

 Recordar a  importancia da confidencialidade e a súa colaboración. 
Actuacións das persoas implicadas no conflito: 

 Aceptarán unhas normas básicas: non interromperse, non 
utilizar unha linguaxe ofensiva, non  descualificar ó outro, 
confidencialidade. 

 Firmarán o documento de compromiso e voluntariedade do 
proceso mediador. 

 

 
 
 
 

2. CÓNTAME 
Que pasou? 
Obxectivo : 
Poder expoñer as súas 
versións do  conflito e 
expresar os seus 
sentimentos. 
Poder desafogarse e 
sentirse escoitados. 

Actuación dos mediadores: 

 Crear un ambiente positivo e controlar o intercambio de 

mensaxes. 

 Xerar pensamentos  sobre o  conflito: obxectivos persoais no  
conflito e outras formas de alcanzalos, sentimentos persoais e 
da outra parte. 

 Clarificar o verdadeiro problema mediante  preguntas.  Animar  
a que conten máis,  a que se desafoguen, evitando a 
sensación de interrogatorio. 

 Escoitar atentamente as preocupacións e  sentimentos de 
cada parte, utilizando técnicas como as de: mostrar interese, 
clarificar, parafrasear, reflexo de sentimentos, resumir,  etc. 

 Axudar a poñer sobre a mesa os temas importantes do 
conflito. 

 Non valorar, nin aconsellar, nin definir qué é verdade ou 
mentira, nin xusto  ou inxusto. 

 Prestar atención tanto aos  aspectos  do contido en si do  
conflito, como á relación entre as partes. 

 Apoiar o diálogo entre as partes. Recoñecer sentimentos e  
respectar silencios. 
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3. ACLARAR O 

PROBLEMA. 

Onde estamos? 
Obxectivo:  
Identificar en que 
consiste o  conflito e 
consensuar os temas 
máis importantes para 
as partes. 

Actuación dos mediadores: 

Asegurar a conformidade das partes sobre os temas a tratar, para 
avanzar  cara a  unha solución ou transformación positiva do 
conflito. 

Conseguir unha versión consensuada do conflito. 

Concretar os puntos que poden desbloquear o conflito e  avanzar 
cara a  un  entendemento e  acordo. 

Tratar primeiro os temas comúns e de máis fácil arranxo (isto crea 
confianza e  mantén  o  interese). 

Explorar os  intereses baixo as posicións e dirixir o diálogo en termos 
de intereses. 

4. PROPOR 
SOLUCIÓNS. 
Como saímos? 

Obxectivo: 
Tratar cada tema e  
buscar posibles vías de 
arranxo. 

Actuación dos mediadores: 

 Facilitar a espontaneidade e creatividade na  busca  de ideas 
ou solucións. (Choiva  de ideas) 

 Explorar o que cada parte está disposta a facer e  lle pide á 
outra  parte.  

 Resaltar os comentarios positivos dunha  parte sobre a outra. 

 Pedirlles que valoren cada unha das posibles solucións.  

 Solicitar a  súa conformidade ou non coas distintas  propostas. 

 

 
5. CHEGAR  A UN 
ACORDO. 
Quen fai que, como, 
cando  e onde? 
Obxectivo: 
Avaliar  as propostas, 
vantaxes e dificultades 
de cada unha, chegar a 
un acordo. 

Actuación dos mediadores: 

 Axudar ás partes a definir claramente o acordo. 

 Relatalo  por escrito. Así evítase  esquecelo, as malas 
interpretacións e  se facilítase o  seguimento. 

 Felicitar ás  partes pola  súa colaboración. 

 Facer  copias do  acordo para cada parte  e  arquivar o   
orixinal. 

 Ter en conta as características que deben cumprir o acordo das 
partes: 

◦ Equilibrado 

◦ Realista 

◦ Posible 

◦ Específico  e concreto 

◦ Claros  e simples 

◦ Aceptable polas partes 

◦ Avaliable 

◦ Que manteña expectativas de mellora da relación. 

 

e.  Seguimento dos acordos 

Ao finalizar a mediación, realizarse o seguimento do caso. Será levado a cabo polos 

mediadores ou mediadoras deste conflito. 

 A supervisión do seguimento é responsabilidade do Equipo de Mediación no caso de que non 

haxa falta de disciplina. No caso de que si exista falta de disciplina, a responsabilidade do 
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seguimento é   da xefatura de estudos, coa colaboración do Equipo de Mediación. 

 Se os acordos non se cumpren e hai unha falta contraria ás normas de funcionamento 

procederase a resolver o conflito mediante o procedemento recollido nas NOF. 

f. Finalización e arquivo 

   Se se cumpren os acordos o caso darase por finalizado e arquivarase. Se non se cumpren, 

arquivarase nos casos non solucionados e intentarase solventar por outros medios pacíficos. 

Pedirase ás partes implicadas no conflito que contesten a unha enquisa se satisfación para 

poder mellorar o servizo de mediación. 
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5.3.7 PROTOCOLO DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN E TRATAMENTO DO ACOSO 
ESCOLAR E CIBERCASO 

-MEDIADORES (2) 

-ORIENTADOR/A 

-PROFESOR COMISIÓN CONVIVENCIA 

(SE TEN FORMACIÓN EN MEDIACIÓN) 

 
 

CONFLITO 

FALTA DE 
ORDE 

BUZÓN DE ALUMNOS 
CORREO 

ELECTRÓNICO 

XEFATURA 
DE 

ESTUDOS 

 
 

EQUIPO DE 

MEDIACIÓN 

 
PROCEDEMENO 

COMÚN 
 

PREMEDIACIÓN 

 

MEDIACIÓN 

 NO SEGUINTE 
RECREO  DE  TER 
PERMISO DO EQUIPO 
DE MEDIACIÓN 

SEGUIMENT
O ACORDOS 

FINALIZACIÓN 
E ARQUIVO 

SI 
 

NON 

O equipo de mediación asignará 
mediadores no seguinte recreo desde 
a comunicación do conflito que 
premediarán nas 24  horas seguintes 
desde o  nomeamento. 
Coa información da premediación os 
mediadores  decidirán  se hai 
mediación, e informarán  ó equipo de 
mediación na reunión de 
coordinación. 

 

NON 
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Cada centro docente incluirá un protocolo para a prevención, detección e tratamento 
das situacións de acoso escolar no seu Plan de convivencia. 
Enlace ó protocolo: 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesfarodasluas/system/files/protocolo_xe
ral_para_a_prevencion_deteccion_e_tratamento_do_acoso_e_ciberacoso_es

colar_v.2.pdf 
 

 

V.4 Difusión do Plan. 

A difusión do plan de convivencia realizarase en cada un dos sectores da comunidae 

educativa do seguinte xeito: 

Alumnado: a través do equipo directivo, das titorías, xunta de delegados e representantes 

do alumnado no Consello Escolar e no Observatorio da Convivencia. 

Profesorado: a través do claustro, comisións de coordinación pedagóxicas, consello escolar 

e Observatorio da Convivencia. 

Familias: a través información recibida pola ANPA e xornadas de acollida a pais a principio 

de curso por parte do Equipo directivo, Dpto. de orientación, e entrevista co titor. 

Toda a comunidade educativa poderá ter acceso ao Plan de Convivencia posto que 

quedarán unha copia a disposición do prodesorado na sala de profesores, e outra para os 

pais e alumnos en conserxería. Ademais publicarase unha síntese do Plan de Convivencia 

na páxina web do centro. 

 
6. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DO PLAN DE CONVIVENCIA. 

 
Para realizar a avaliación do Plan de Convivencia, será preciso determinar, por unha banda 

o que imos avaliar, o como a través dos criterios que nos permitan valorar a consecución 

dos obxectivos e dos instrumentos o cando, é dicir, determinar en que momentos, e o quen, 

ou sexa, os responsables de realizar o seguemento do Plan. 

6.1. Criterios de avaliación 
 

 Grao de consecución dos obxectivos. 
 

 Grao de implicación e satifacción dos implicados (alumnado, profesorado e familias). 
 

 Adecuación das accións: As liñas de intervención foron axeitadas?, acadáronse as 

finalidades que se esperaban?, a súa posta en marcha foi correcta?, os axentes 

implicáronse na súa realización? 

 Materiais e temporalización. As diferentes acción foron axeitadas en canto a tempos?, os 

materiais empregados foron axeitados? Dispuñase dos recursos necesarios? 

 Efectos non acadados e efectos acadados e non previstos. 
 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesfarodasluas/system/files/protocolo_xeral_para_a_prevencion_deteccion_e_tratamento_do_acoso_e_ciberacoso_escolar_v.2.pdf
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesfarodasluas/system/files/protocolo_xeral_para_a_prevencion_deteccion_e_tratamento_do_acoso_e_ciberacoso_escolar_v.2.pdf
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesfarodasluas/system/files/protocolo_xeral_para_a_prevencion_deteccion_e_tratamento_do_acoso_e_ciberacoso_escolar_v.2.pdf
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6.2. ¿Quen avalía o Plan? 
 

 Alumnado: Proporáselle que avalíe as diferentes accións levadas a cabo,a través de 

cuestionarios e de entrevistas. Esta avaliación irase levando a  cabo a medida que  

se vaian desenvolvendo as diferentes accións. 

 Equipo Directivo: Avaliará fundamentalmente a efectividade do Plan de Convivencia 

en todo o relacionado coas medidas correctoras, incidencias de aula, correccións 

aplicadas polo profesorado e polo Equipo Directivo, efectividade das mesmas, 

porcentaxes de tipos de conductas habituais,..., o Xefe de Estudios realizará 

trimestralmente un informe sobre o estado das incidencias ou conductas contrarias 

mais habituais dentro das aulas, e comunicarállelo ao Claustro, Consello Escolar e 

Observatorio da Convivencia. 

 Consello Escolar: Analizará periódicamente, a lo menos unha vez ao trimestre o 

estado da convivencia no Centro e solicitará ao Observatorio da convivencia do 

Centro a elaboración de informes sobre a mesma así como a suxestión de liñas de 

actuación prioritarias en cada momento do curso atendendo ás necesidades que 

vaian xurdindo. 

 Ademais disto, valorarase no seo do Consello Escolar, o Regulamanto de Réxime 

Interno, o seu funcionamento e efectividade, e proporanse posibles modificacións en 

relación á organización e funcionamento do centro que poidan redundar na mellora 

do clima socal do mesmo. 

 Observatorio da Convivencia do Centro: Elaborará Informes sobre o estado da 

Convivencia e analizará a evolución das accións realizadas dende o Plan de 

Convivencia, como mínimo con unha periodicidade trimestral, informando ó Consello 

Escolar. 

 Profesorado: O Profesorado en xeral informará ao Equipo Directivo e ao 

Departamento de Orientación, cando sexa necesario, das incidencias producidas, 

correccións aplicadas, e dos resultados das mesmas na mellora do clima das aulas. 

Así mesmo, serán os encargados da cumprimentación das enquisas a principios de 

curso para a realización do estado da conviencia e clima social do centro e da 

cumprimentación de cuestionarios de avaliación a finais de curso para a realización 

da Memoria do Centro e da valoración dos resultados obtidos. 

Por outra banda, e tendo en conta que dende a LOE se prevé que dende todas as 

materias se traballará a educación en valores democráticos, o profesorado incluirá 
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na súa Memoria, as accións levadas a cabo neste senso dende a súa materia e o 

grao de adecuación das mesmas en benéficio da mellora da convivencia no Centro, 

así coma en relación á adquisición das competencias básicas de autonomía e 

inserción social así coma de competencia social e cidada. 

 Titores/as: Os titores e titoras, valorarán, ademais das incidencias producidas no 

grupo de titoría que teñan asignado, as accións levadas a cabo en relación ó Plan de 

Convivencia dende o Plan de Acción Titorial, así mesmo valorarán tamén o grao de 

implicación das familias neste senso. 

 Departamento de Orientación: 
 

A Orientadora do Centro, en colaboración cos demais mebros do Departamento de 

Orientación, valorará o grao de consecución dos obxectivos propostos no Plan de 

acción Titorial, en relación á convivencia no centro. Analizará os cuestionarios 

realizados a o alumnado, profesorado e familias, incluíndo as conclusións na 

Memoria do Departamento. 

Valoraranse igualmente dende este Departamento, as accións levadas a cabo en 

momentos puntuais co alumnado con necesidade específica de apoio educativo 

derivada de alteracións comportamentais, así coma a evolución deste alumnado ó 

longo de cada curso. 

 Familias: Dende o centro solicitaráselles ás familias, por unha banda, a realización, 

mediante cuestionario, da valoración da convivencia no centro, así coma a proposta 

de accións de mellora, que redunden na educación integral dos seus fillos e fillas. 

 Outras institucións do contorno social e cultural: Solicitarase doutras institución como 

a Cruz Vermella na realización dos obradoiros de prevención de conductas violentas, 

que nos transmitan a información obtida da avaliación que realicen dos mesmos as / 

os monitores e o alumnado. Así mesmo, manterase contacto periódico cos Servicios 

Socias do Concello, así como co Servicio de Saúde, en relaciona a aqueles casos 

nos que presenten graves alteracións da conducta e que sexan de tratamento 

conxunto entre o centro educativo e estas institucións. 

6.3. Momentos de Avaliación ¿Cando? 
 

 Avaliación Inicial: Avaliación de necesidades: A avaliación ou diagnóstico da 

situción, foi levada a cabo para a a propia elaboración do Plan, a través das 

enquisas, observación e análise das indidencias, quedando reflectida nos anexos 

que se achegan a este documento. En vindeiros cursos, durante o primeiro trimestre, 
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realizaránse as mesmas accións para determinar a situación e, deste xeito, ir 

adaptando a planificación ás necesidades que se detecten, 

 Formativa ou continua que se levará a cabo ó remate de cada actividade, ou  

acción desenvolta, de xeito que vaiamos comprobando a efectividade de cada unha 

delas, a adecuación dos materiais, implicación das persoas, etc, e retroalimentando 

en cada momento a posta en marcha do Plan.a comisión da Convivencia, a lo menos 

trimestralmente, determinará, en relación ós criterios establecidos, a necesidades de 

modificacións que se poidan producir. 

 Sumativa ou final: que se fará ó remate do curso co obxectivo de ter en conta os 

resultados e propostas de mellora, quedará reflexada na Memoria do Centro. 

6.4 Instrumentos de Avaliación 
 

Os métodos ou instrumentos fundamentais para a avaliación da convivencia, que se 

empregarán de xeito simultáneo serán os seguintes 

 Enquisas. 
 

 Cuestionarios. 
 

 Probas obxectivas relacionadas co autocoñecemento, habilidades sociais., 

CONVES, EVALUACIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR ( Tea ediciones) , etc,.. 

 Observación directa e participante. 
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Para a avaliación do Plan de Convivencia tómase como referente as actuacións marcadas. Para iso, os responsables de cada actuación, unha vez 

rematados os prazos establecidos, completarán a seguinte táboa: 

 

Clave: 1-rematado, 2-en proceso, 3-en inicio 
 

ACTUACIÓN RESPONSABLES PRAZO RECURSOS GRAO DE 
CONSECUCIÓN 

OBSERVACIÓNS 

1 2 3 

       Data  

       Data  

       Data  

       Data  
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7. Conclusións e proposta de melloras. 

Este plan de convivencia está aberto a calquer suxerencia e proposta de mellora. De feito, 

non é un documento pechado, senon que se irá modificando nos vindeiros anos e 

enriquecendo con diversas aportacións da comunidad educativa. Como primeiro plan de 

convivencia o que pretende é ser a pedra angular sobre a que se irán apoiando os  

sucesivos plans de mellora. 
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Como sabes, estamos a tratar de mellorar a convivencia, polo que necesitamos saber que tipo de conflictos ou 
malos tratos están presentes ou non no noso centro. A túa opinión é moi valiosa porque a túa experiencia como 
profesor/a forma parte dun criterio de observación e valoración que ten moita importancia. Rogamos pois, que 
sexas moi sinceiro/a. 

CUESTIONARIO 1 SOBRE CONFLITOS E VIOLENCIA INTERPERSOAL (PROFESORADO) 
 
 
 
 
 

¿Cantas veces te viches en situacións como as seguintes? 

 
 

1. Un compañeiro/a imponche a súa decisión sen deixar que ti expliques a túa. 

 
 

 

 

Nunca Algunha vez A veces Moitas veces 
 

2. Se tes un conflicto, ¿enfadaste moito e non deixas falar ó outro? 
 

Nunca Algunha vez A veces Moitas veces 
 

3. Se tes un conflicto cun compañeiro/a, ¿buscas a alguén que poida axudarche a resolverlo? 
 

Nunca Algunha vez A veces Moitas veces 
 

4. Se tes un conflicto, ¿sínteste tan agobiado/a que rematas por evitar enfrontarte coa situación? 
 

Nunca Algunha vez A veces Moitas veces 
 

5. Cando tes un conflicto con alguén, ¿tratas de pensar en que estará pensando a outra persoa? 
 

Nunca Algunha vez A veces Moitas veces 
 

6. Se tes un conflicto cun alumno/a, ¿consideras falta de respecto que él/ela trate de xustificar a súa posición? 
 

Nunca Algunha vez A veces Moitas veces 
 

7. ¿Algunha vez sentiches medo de ir ó centro? 
 

Nunca Algunha vez A veces Moitas veces 
 

8. ¿Cantas veces te sentiches ninguneado, ridiculizado, ignorado ou marxinado por compañeiros/as no centro? 
 

Nunca Algunha vez A veces Moitas veces 
 

9. ¿Cres que ti mesmo ninguneaches, ridiculizaches, ignoraches ou marxinaches a outros compañeiros/as? 
 

Nunca Algunha vez A veces Moitas veces 
 

10. ¿Cres que ninguneaches, deixaches en ridículo, ignoraches ou marxinaches a un estudante o a un grupo 
deles? 

 
Nunca Algunha vez A veces Moitas veces 

 

11. Pensándoo honestamente, ¿cantas veces falas mal dunha persoa, facendo que caia mal a outros? 
 

Nunca Algunha vez A veces Moitas veces 
 

12. ¿Sentícheste algunha vez acosado/a sexualmente e estiveches preocupado/a por iso? 
 

Nunca Algunha vez A veces Moitas veces 
 

13. ¿Cres que a túa tu forma de expresarte e de comportarte puido dar lugar a que outro/a se sentira acosado 
sexualmente? 

 
Nunca Algunha vez A veces Moitas veces 
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CUESTIONARIO 2 DE CONVIVENCIA ESCOLAR NO CENTRO EDUCATIVO PARA O PROFESORADO 
 

I. Valoración global da convivencia: segundo a seguinte escala valorativa: 1 (moi malo), 2 (malo), 3 (regular), 4 (normal), 5 

(bo), 6 (moi bo), 7 (excelente). 
1. Como valora os seguintes aspectos da convivencia no seu centro? 

 
- O clima de traballo e as relacións entre o profesorado 1 2 3 4 5 6 7 
- As relacións co equipo directivo 1 2 3 4 5 6 7 
- As relacións do profesorado co alumnado 1 2 3 4 5 6 7 
- As relacións do alumnado co profesorado 1 2 3 4 5 6 7 
- As relacións entre o alumnado 1 2 3 4 5 6 7 
- As relacións do profesorado coas familias 1 2 3 4 5 6 7 
- As relacións das familias co profesorado 1 2 3 4 5 6 7 
- As relacións do persoal non docente co resto da comunidade educativa 1 2 3 4 5 6 7 
- As relacións da comunidade educativa co contorno escolar 1 2 3 4 5 6 7 
- As relacións do centro cos servizos sociosanitarios 1 2 3 4 5 6 7 
- As relacións coa Administración educativa 1 2 3 4 5 6 7 

 

2. Os conflitos que se producen con máis frecuencia son: 1 (nunca), 2 (moi pouco), 3 (pouco), 4 (algunhas veces), 5 (bastantes 

veces), 6 (moitas veces), 7 (sempre). 
 

- Entre profesorado e o equipo directivo 1 2 3 4 5 6 7 
- Entre profesorado 1 2 3 4 5 6 7 
- Entre profesorado e alumnado 1 2 3 4 5 6 7 
- Entre alumnado 1 2 3 4 5 6 7 
- Entre o profesorado e as familias 1 2 3 4 5 6 7 
- Entre pais/nais e fillos/as 1 2 3 4 5 6 7 
- Entre as familias 1 2 3 4 5 6 7 
- Entre o centro escolar e a administración educativa 1 2 3 4 5 6 7 
- Entre o centro escolar e o concello 1 2 3 4 5 6 7 
- En relación co personal non docente 1 2 3 4 5 6 7 

3. Cales dos seguintes conflitos se teñen producido con máis frecuencia durante a súa experiencia neste centro? 
 

- Agresións verbais entre alumnado 1 2 3 4 5 6 7 
- Agresións físicas entre alumnado 1 2 3 4 5 6 7 
- Agresións verbais de profesorado a alumnado 1 2 3 4 5 6 7 
- Agresións físicas de profesorado a alumnado 1 2 3 4 5 6 7 
- Agresións verbais de alumnado a profesorado 1 2 3 4 5 6 7 
- Agresións físicas de alumnado a profesorado 1 2 3 4 5 6 7 
- Intimidación e acoso entre alumnado 1 2 3 4 5 6 7 
- Problemas entre o profesorado 1 2 3 4 5 6 7 
- Vandalismo ou deterioro grave nas cousas 1 2 3 4 5 6 7 
- Roubos 1 2 3 4 5 6 7 
- Problemas co consumo de drogas 1 2 3 4 5 6 7 
- Condutas disruptivas nas aulas (interromper a clase) 1 2 3 4 5 6 7 
- Indisciplina (insultos, malas contestacións, falta respecto) 1 2 3 4 5 6 7 
- Acoso sexual 1 2 3 4 5 6 7 
- Absentismo e deserción escolar 1 2 3 4 5 6 7 

 

4. Escolla por orde de preferencia (ordeadas do 1 ó 5) as cinco iniciativas máis útiles para mellorar a convivencia no centro. 
 Reforzar a disciplina no centro 

 Consensuar normas entre alumnado e profesorado 

 Favorecer o traballo cooperativo entre o alumnado 

 Unificar os criterios de actuación entre o profesorado 

 Darlle máis participación ás familias na xestión do centro 

 Colaborar cos servizos sociais, de saúde e asociacións 

 Mellorar as relacións entre profesorado e familias 

 Mellorar as condicións de traballo do profesorad 

 Facer grupos de alumnado máis reducidos 

 Mellorar os recursos do centro educativo 

 Formar ao profesorado sobre resolución de conflitos 

 Informar ás familias sobre estratexias diante dos conflitos 

 Facer grupos de mediación en conflitos nos centros 

 Adaptar o currículo ás necesidades do alumnado 

 Utilizar unha metodoloxía máis activa e participativa 

 Utilizar un estilo docente respectuoso e positivo 
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CUESTIONARIO 3 PARA AS FAMILIAS 
 

Como seguramente sabes, dende o centro estamos a tratar de mellorar a CONVIVENCIA e que os nosos 
alumnos/as aprendan a RESOLVER OS CONFLICTOS de forma dialogada e positiva, para evitar que aparezan 

fenómenos de VIOLENCIA. Para iso é moi necesario coñecer a opinión e recibir o voso apoio, pais e nais dos 
nosos estudantes. Por todo o mencionado, rogámosche que contestes sinceramente a esta enquisa, ó tempo 
que te invitamos a participar nas actividades e iniciativas que se van levar a cabo.Subliña a opción que 
consideres máis oportuna en cada caso. 

 
 

1. ¿Como vos levades co equipo directivo 
do centro? 

Ben Normal Regular Mal Dame igual 

2. ¿E cos profesores/as en xeral? Ben Normal Regular Mal Dame igual 

3. ¿E col tutor/a do teu fillo/a deste ano? Ben Normal Regular Mal Dame igual 

 
 

4. ¿Que fenómenos de malas relacións, conflictos ou violencia observáchedes no centro? 

 
 

5. ¿Coñecedes as normas de convivencia do centro e a forma en que se diseñan e aplican? ¿Que opinión vos 

merecen? 

 
6. ¿Participades na vida social do centro? Moito Normal Pouco Nada 

7. ¿En que participades? (escribide nos espacios baleiros se o precisades) 

En nada Recoller as notas Se o noso fillo/a vai mal Na ANPA 

Nas festas Se se nos pide calqueira cousa Outras actividades .......................... 

 
 

8. Na túa opinión, cales da seguinte lista de fenómenos e problemas suceden no centro: 
 

• Enfrontamentos entre os alumnos/as e profesor/as Nada Pouco Regular Moito 

• Malas palabras na clase Moito Normal Pouco Nada 

• Non se respectan as normas Moito Normal Pouco Nada 

• Os alumnos/as insúltanse Moito Normal Pouco Nada 

• Os alumnos/as pelexan Moito Normal Pouco Nada 

• Hay grupiños que non se levan ben Moito Normal Pouco Nada 

• Hay nenos/as que no están integrados e se sinten sos Moito Normal Pouco Nada 

• Os profesores/as van cada un ó seu Moito Normal Pouco Nada 

• Os alumnos/as pensan que os profesores/as non os entenden Moito Normal Pouco Nada 

• Os alumnos/as están desmotivados, abúrrense Moito Normal Pouco Nada 

 
 

9. ¿Das situacións anteriores cales e de que xeito afectan personalmente ó voso fillo/a? 

 
 

 
10. ¿Que aspectos da CONVIVENCIA do centro credes que son mellorables? ¿Como se faría? ¿Quen o faría? 

 
 

 
11. ¿En cales vos mesmos desexaríades axudar? ¿Como o faríades? 
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Como seguramente sabes, estamos a tratar de mellorar a CONVIVENCIA do centro. Con este cuestionario 
esperamos recoller información para saber como van as cousas e que se pode facer para mellorar. Por iso che 
pedimos que contestes con sinceridade e propoñas ideas e iniciativas. Subliña a opción que consideres máis 
oportuna en cada caso. 

 

CUESTIONARIO 4 DE CONVIVENCIA GLOBAL PARA ESTUDANTES 

 
 
 
 
 

1. ¿Como te levas cos teus compañeiros/as? Ben Normal Regular Mal 

2. ¿E cos profesores/as? Ben Normal Regular Mal 

3. ¿Que opinión cres que teñen de ti os teus compañeiros/as? Ben Normal Regular Mal 

4. ¿Que opinión cres que teñen de ti os teus profesores/as? Ben Normal Regular Mal 

5. ¿Hai diferencias nas normas de clase duns profesores/as a outros/as? Moitas  Algunhas Ningunha 

6. ¿Participan os pais e nais na vida do centro? A maioría Algúns Casi ningún Ningún 

7. ¿En que participan? (escribe o que queiras nos espacios baleiros) 

En nada Recoller as notas  Se o seu fillo vai mal  Na ANPA 

Nas  festas Van si os chaman Outras ......................... 

8. ¿Canto se repiten as seguintes situacións no teu centro?  

• Enfrontamentos entre os alumnos/as e profesor/a Nada Pouco Regular Moito 

• Malas palabras na clase Nada Pouco Regular Moito 

• Non se respectan as normas Nada Pouco Regular Moito 

• Os alumnos/as insúltanse Nada Pouco Regular Moito 

• Os alumnos/as pelexan Nada Pouco Regular Moito 

• Hay grupiños que non se levan ben Nada Pouco Regular Moito 

• Hai rapaces/as que no están integrados e se senten sos Nada Pouco Regular Moito 

• Os profesores/as van cada un ó seu Nada Pouco Regular Moito 

• Os alumnos/as pensan que os profesores non os entenden Nada Pouco Regular Moito 

• Os alumnos/as están desmotivados, abúrrense Nada Pouco Regular Moito 

 
 

9. ¿Das situacións anteriores cales e de que xeito che afectan persoalmente? 

 
 

 
10. ¿Que propostas ou actividades suxerirías que se realizaran no centro para mellorar as relacións entre 

todos/as? 

 
 
 

 
11. ¿Quen debe facer esas actividades? 

 
 

 
12. ¿Que cres que debes facer ti mesmo/a? 
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Como sabes, no centro estamos a tratar de mellorar a convivencia. A través deste cuestionario queremos 
informarnos sobre como van as cousas e en que podemos mellorar, por iso é moi importante que contestes 
sinceramente. 

 
 
 

CUESTIONARIO 5 DE ESTUDANTES SOBRE CONFLICTOS 

 
 
 
 

¿Que soes facer ante situacións como as seguintes? (subliña a opción que consideres oportuna): 

 
 

1. Un compañeiro/a trata de impoñerche o seu criterio e non che permite explicar cales son as túas 
ideas: 

 
Grito ou o insulto Insisto en que me atenda Pido axuda 

 
Non volvo a falarlle Outras: ............................................................ 

 

2. Cando tes conflictos con algún compañeiro/a, ¿buscas a alguén que poida axudarche a resolvelo? 
 

Nunca Algunha vez A veces Moitas veces 
 

3. Cando tes un conflicto con alguén, ¿tratas de pensar en como estará pensando a outra persoa? 
 

Nunca Algunha vez A veces Moitas veces 
 

4. ¿Interveñen os teus profesores na resolución dos teus conflictos? 
 

Nunca Algunha vez A veces Moitas veces 
 

5. ¿Interveñen os outros compañeiros/as na resolución dos teus conflictos? 
 

Nunca Algunha vez A veces Moitas veces 
 

6. ¿Cantas veces te sintes insultado, ridiculizado, che din motes e se meten verbalmente contigo no 
centro? 

 
Nunca Algunha vez A veces Moitas veces 

 

7. ¿Insultas a outros, ridiculizalos, lles dis motes e te metes verbalmente con el ou ela? 
 

Nunca Algunha vez A veces Moitas veces 
 

8. ¿Pasouche que outros falaron mal de ti ás túas costas e perdiches os amigos/as por iso? 
 

Nunca Algunha vez A veces Moitas veces 
 

9. ¿Cantas veces falas mal dunha persoa que che cae mal, procurando que outros tamén pensen mal 
dela? 

 
Nunca Algunha vez A veces Moitas veces 

 

10. ¿Sentícheste perseguido ou intimidado por outros de forma prolongada? 
 

Nunca Algunha vez A veces Moitas veces 
 

11. ¿Perseguiches ou intimidaches, en solitario ou en grupo, a outros/as? 
 

Nunca Algunha vez A veces Moitas veces 
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12. ¿Sentícheste algunha vez acosado sexualmente e tiveches medo por esa razón? 

 
Nunca Algunha vez A veces Moitas 
veces 

 
13. ¿Cres que a túa forma de expresarte e de comportarte puido dar lugar a que 

outro/a se sentira acosado sexualmente por ti? 

 
Nunca Algunha vez A veces Moitas 
veces 

 
14. ¿Que actividades farías para aprender a resolver os conflictos? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
15. ¿Quen crees que debe encargarse, no centro, de axudar a resolver os 

conflictos? 
 

Os profesores/as Profesores/as e estudantes 
 

Os estudantes Cada un os seus Outros: 
........................... 

 
 

16. Ahora, ¿que cousas, das mencionadas anteriormente, calificarías de conflictos 
e que cousas de violencia? 

 

 
Son conflictos: Son violencia: 

----------------------- ----------------------- 
 

----------------------- ---------------------- 
 

----------------------- ---------------------- 
 

----------------------- ---------------------- 
 

----------------------- ---------------------- 
 

----------------------- ---------------------- 

 

 


