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1. INTRODUCIÓN 

 

1.1. Contextualización normativa do plan de convivencia 

O plan de convivencia do centro é o documento no que se articula a convivencia escolar que garante 

unha educación no exercicio dos dereitos e das liberdades dentro dos principios democráticos de 

convivencia, así como na prevención de conflitos e a súa resolución pacífica.  

O plan de convivencia é elaborado pola comisión de convivencia, na que están representados todos 

os sectores da comunidade educativa, estando a súa composición e funcionamento regulados no 

artigo 6 do Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de 

convivencia e participación da comunidade educativa, en materia de convivencia escolar.  

Respecto da aprobación do plan de convivencia cabe indicar dous aspectos importantes a interpretar, 

en primeiro lugar dicir que no artigo 10.1. da citada Lei 4/2011 se recollía que era competente para 

esta aprobación o Consello Escolar e mesmo no artigo 11.3. do citado Decreto 8/2015 se indicaba 

esta mesma competencia, e en segundo lugar indicar que logo da aprobación da Lei  Orgánica 

2/2006, de 3 de maio, de Educación (LOE-BOE4/5/2006) consolidada coa Lei Orgánica 8/2013, de 9 

de decembro, para a mellora da calidade educativa (LOMCE-BOE10/12/2013), e concretamente no 

referido ás competencias do consello escolar, regula no seu artigo 127.a) elimina o termo aprobar e 

reduce a súa competencia a “Avaliar os proxectos e as normas aos que se refire o capítulo II do título 

V da presente lei orgánica (LOMCE)” , así como ao referise ás competencias do director/a do centro 

regúlase no seu artigo 132.l) que lle atribúe esta competencia de “Aprobar os proxectos e as normas 

aos que se refire o capítulo II do título V da presente lei orgánica (LOMCE)”. 

Polo tanto, e considerando que estes proxectos e normas aludidos nos artigos 120 e 121 da citada 

LOMCE son o Proxecto Educativo, do que forma parte o plan de convivencia, o Proxecto de xestión, 

as NOFC e a PXA (que incluirá a concreción anual dos plans do centro), cabe indicar que 

xerarquicamente unha Lei Orgánica é superior a calquera Lei ou Decreto de ámbito autonómico, polo 

tanto a competencia de aprobación do plan de convivencia será da persoa que ostente a dirección do 

centro, sen prexuízo da súa avaliación por parte do consello escolar do centro. 

Na Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, tal e como se recolle no seu artigo 121.2, unha das 

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

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

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

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

democrática, a solidariedade, a tolerancia, a igualdade, o respecto e a xustiza”. Ademais “proponse o 

exercicio da tolerancia e da liberdade dentro dos principios democráticos de convivencia e a 
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prevención de conflitos e a resolución pacifica destes” como un dos fins do sistema educativo, e para 

a súa consecución faise extensivo a todos os niveis educativos e a todos os membros da comunidade 

escolar o obxectivo de traballar “a convivencia e a relación social e exercitase na resolución pacifica 

de conflitos”. 

A Lei 4/2011 no seu artigo 10 fai alusión ao plan de convivencia pero non o concreta máis ata o seu 

desenvolvemento normativo recollido no Capítulo II - Documentos e recursos complementarios sobre 

a convivencia escolar - Sección 1ª. Plan de convivencia (artigos do 11 ao 17) do Decreto 8/2015,  do 

8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da 

comunidade educativa en materia de convivencia escolar.   

Así no artigo 11 do citado Decreto 8/2015, establece que o proxecto educativo de cada centro 

docente incluirá un plan de convivencia que recolla e desenvolva os fins e principios establecidos e 

regulados nas leis orgánicas sobre a materia.  

Nese plan, integrarase o principio de igualdade entre mulleres e homes e establecerase, sobre a base 

dun diagnóstico previo, as necesidades, obxectivos, directrices básicas de convivencia e actuacións, 

incluíndo a mediación na xestión dos conflitos, e conterá actuacións preventivas, reeducadoras e 

correctoras.  

Ao longo dos artigos 12 ao 17 deste mesmo Decreto recóllense os aspectos referidos os obxectivos, 

estrutura, actuacións, medidas e programas favorecedores da convivencia e o proceso de 

seguimento, avaliación, mellora e difusión do plan de convivencia que cada centro deberá ter en 

conta na súa elaboración.  

Este plan brinda a oportunidade para reflexionar e cuestionar o modo de entender a convivencia e as 

medidas a desenvolver. Temos que centrarnos na implantación de estratexias de xestión pacífica de 

conflitos: aula de convivencia, grupos de axuda, equipos de mediación, alumnado axudante, titorías 

persoais de profesorado-alumnado, titoría entre iguais etc... de carácter máis democráticas e que 

outorgan maiores oportunidades para que sexa o propio alumnado quen participe na resolución dos 

seus propios conflitos.  

É preciso ir máis alá dos modelos punitivos, e avanzar cara un novo modelo que aborde e constrúa 

as normas de xeito democrático, que rompa as estruturas de dominio-submisión, que afonde no 

desenvolvemento moral, que supoña aprender ao alumnado a xestionar as emocións propias, a 

anticipar as consecuencias dos seus actos, na reconciliación e na reparación do dano para avanzar 

cara o futuro. Supón basear as relacións no respecto mutuo, no cambio a sistemas que teñan en 

conta as características de cada alumno/a e da súa situación familiar, social e educativa.  

Entendemos, polo tanto, que a convivencia se constrúe coa participación do alumnado e das súas 

familias na xestión de conflitos e que a xestión das emocións supón unha habilidade e competencia 

esencial para a vida en sociedade. 
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1.2. Sensibilización da comunidade educativa e análise da convivencia no IES 

Para desenvolver un plan que favoreza a convivencia no centro temos que partir do coñecemento dos 

antecedentes desta convivencia e da situación actual desta, así como das situacións problemáticas 

que se rexistran e das necesidades en formación para as actuacións da comunidade educativa. Para 

esta análise botamos man de documentos e rexistros do propio centro que nos amosan a súa 

traxectoria en materia de convivencia así como dos resultados obtidos no curso pasado da ferramenta 

informática de recollida de datos  “convivenciaxestión” na que se reflicte información, opinións e 

percepcións de toda a comunidade educativa respecto da situación da convivencia no centro. 

 Con esta análise-diagnóstico preténdese abordar a análise da convivencia escolar en profundidade, 

coñecer que ocorre, por que ocorre, que necesitamos mellorar, que pretendemos e que esperamos, 

con que recursos contamos… todo isto nos diferentes contornos: 

 Contorno social:  

 Medio socioeconómico e xeográfico 

 
O I.E.S. Fernando Esquío está situado no concello de Neda, na comarca de Ferrolterra, xusto ao 

borde da ría de Ferrol, na desembocadura do río Xubia. Este concello tamén está afectado pola crise 

que desde anos leva sufrindo toda a comarca. No ano 50 contaba con 9.172 habitantes; no 96, con  

6. 221, no 2006 con 5.675, no 2014 con 5.327 e no 2016 5.197. A taxa de paro supón o 18,7%.  

En xeral, poderíamos dicir que o nivel socioeconómico do noso alumnado e medio baixo e que nas 

familias, nótase como no resto do concello moito a forte crise da que falamos antes. 

O concello conta con catro parroquias: Santa María, San Nicolás, Anca e Viladonelle. A máis poboada 

e Santa María, seguida de San Nicolás, as outras dous son moito máis rurais. 

 Servizos médico-asistenciais. 

Aínda que o concello é pequeno, conta cun centro de saúde a escasos minutos do instituto. Ademais 

os hospitais de Ferrol están cerca e ben comunicados por autoestrada. 

 Animación socio-cultural. 

O concello conta cunha vida cultural bastante intensa, apesares da súa escasa poboación e recursos 

e normalmente o centro participa en case toda as actividades que se organizan. Contamos cunha 

biblioteca municipal que convoca  bastantes actividades,  moitas veces conxuntas cos clubs de 

lectura do instituto, e todos os anos organiza, en colaboración coa Facultade de Humanidades da 

Universidade da Coruña unas xornadas literarias dedicadas a algún autor en concreto. Os clubs de 

lectura do centro tradicionalmente participan nestas xornadas anuais. 
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Así mesmo os servizos sociais e os departamentos de cultura organizan actividades de todo tipo: 

lúdicas, deportivas, culturais, ou relacionadas con aspectos sanitarios e culturais, tanto no concello 

como no propio centro, destinadas aos nosos alumnos. 

O centro cede tamén a miúdo as súas instalación ao concello para eventos culturais ou pernoctas de 

peregrinos, o “Camiño Inglés” pasa por Neda e frecuentemente o albergue veciño ao instituto resulta 

insuficiente para a demanda de hospedaxe. 

 Outros centros educativos. 

Son os dous centros de primaria adscritos ao noso centro: o CEIP San Isidro, no centro da vila e o 

CEIP Maciñeira na zoa rural. 

 Contorno familiar:  

 Valores e hábitos familiares.  

Evidentemente temos de todo,  familias moi preocupadas polos estudos dos seus fillos, que 

xeralmente teñen aspiracións universitarias e  moitas familias que ao proceder doutros contornos 

económicos, sociais e culturais  presentan unhas  aspiracións máis limitadas e, como moito, aspiran a 

darlles aos seus fillos unha saídap profesional. Nestas familias o abandono escolar é bastante 

elevado. 

 Relación das familia co centro. 

As relacións entre as familias do alumnado e o centro, xa se trate do profesorado ou do equipo 

directivo son boas e fluídas na maioría dos casos. A comunicación entre as titorías e a Xefatura de 

Estudos é absolutamente regular: Periodicamente comunícanse as faltas de asistencia e a Xefatura 

de Estudos que comunica inmediatamente calquera tipo de incidencia co alumnado, estamos, de 

feito, intentando implantar o sistema Abalar Móbil para mellorar a axilidade das comunicacións. 

Non obstante temos unha minoría bastante ampla de familias cunha posición socioeconómica 

bastante deprimida e coas as que as veces non resulta doado traballar, a pesar de contar con  

contacto fluído cos servizos municipais de Neda e Narón.  

Este curso o centro non conta con ANPA, tras varios anos de subsistencia mínima finalmente non 

encontramos pais que se quixeran facer cargo da organización, nin sequera hai representación dos 

pais no Consello Escolar. Realmente o maior problema que ten o centro coas familias e conseguir a 

súa participación na vida diaria do instituto. 
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 Contorno escolar:  

 O centro 

O I.E.S. Fernando Esquío é un centro público dependente da Consellería de Educación e Ordenación 

Universitaria, que imparte a Educación Secundaria Obrigatoria e o Bacharelato nas modalidades de 

Ciencias e de Humanidades e Ciencias Sociais. 

No IES Fernando Esquío impártese ademais un curso de FPB - AFD de Comercio” "Actividades 

auxiliares de almacén", na modalidade na que se combinan os módulos formativos de carácter xeral 

impartidos no centro educativo, coa formación específica do perfil profesional, que se desenvolve 

nunha entidade externa ao centro, neste caso, a empresa RILO MAQUINARIA S. L. 

Esta FPB está enmarcada dentro dunha estrutura formada actualmente por 4 centros da comarca: 

IES de Canido, IES de Catabois, IES Ferrol Vello e IES Fernando Esquío; e desenvolveuse en virtude 

dun convenio asinado entre a Consellería de Educación e a de Traballo e Benestar, para impartir de 

xeito unificado Programas formativos básicos de Formación Profesional Básica (FPB) e Accións 

Formativas para Desempregados (AFD).  

O alumnado do centro procede dos centros públicos de primaria adscritos emprazados no concello de 

Neda, C.E.I.Ps de San Isidro e Maciñeira. Tamén estudia no centro alumnado de Narón procedente 

fundamentalmente do Colexio "Ponte de Xubia", por ter o seu domicilio próximo ao instituto, pois o 

noso centro situase xusto na fronteira entre os dous concellos. Todos os anos incorporase tamén 

alumnado procedente do C.P.I. de San Sadurniño para iniciar os seus estudos de Bacharelato. 

O número de alumnos do centro, despois duns anos de diminución constante parece terse 

estabilizado.  Non é este o lugar para analizar as causas, pero hai que ter en conta o xa mencionado 

de que estamos nunha comarca moi deprimida e na que case todos os concellos sufriron unha 

importante perda de poboación, por outro lado o centro está situado moi cerca do concello de Narón e 

a moitos posibles alumnos lles resulta máis fácil asistir ás clases a este ultimo concello ou incluso a 

Ferrol, pois están mellor comunicados. 

 Con todo o que por un lado é o noso maior problema convértese tamén na nosa maior vantaxe, pois 

lle podemos ofrecer ao noso alumnado  unha atención grandemente personalizada.  

No curso 2016/17 o centro conta con 226 alumnos repartidos en 10 unidades, se ben temos 13 

autorizadas.  

A distribución de alumnado por niveis é a seguinte:  

ESO..........................................................149  

BACHARELATO.........................................61  

FPB........................................................... 15 
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Aínda que proceden maioritariamente do concello de Neda, unha porcentaxe considerable do 

alumnado de ESO e Bacharelato usa o transporte escolar debido a que o centro está situado nun 

extremo do núcleo urbano. Esta dependencia do transporte incide negativamente na organización de 

actividades fóra do horario lectivo.  

O alumnado que aproba o Bacharelato preséntase maioritariamente ás probas de acceso á 

Universidade, aínda que nos últimos anos veuse incrementado o número de alumnos/as que accede 

aos Ciclos Superiores de F.P.  

As instalacións do noso centro son: 

- 16 aulas de grupo ordinarias 

- 1 aula de debuxo 

- 1 aula de música 

- 2 aulas de informática 

- 6 aulas reducidas 

- 4 laboratorios 

- 3 talleres de tecnoloxía 

- 1 taller de confección 

- 1 biblioteca 

- 2 ximnasios-pavillón 

- 1 aula de lecer-ocio 

- 1 salón de actos 

- 2 salas de medios audiovisuais 

- 1 sala do profesorado 

- 1 sala de xuntas 

- 1 sala para uso da ANPA 

- 12 departamentos 

- 1 secretaría 

- despachos 

- servizos de profesores/as e alumnos/as 

- almacéns 

- 1 cafetería 
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- 1 pista de deportes 

 Convivencia no centro: antecedentes 

Ao longo destes últimos anos, dedicamos especial atención á convivencia por considerala un alicerce 

fundamental do sistema educativo e da configuración da persoa como tal; neste sentido, e co principio 

fundamental de prevención, realizáronse actuacións concretas que permitiron unha mellora ostensible 

da convivencia como se demostrou nos resultados da enquisa realizada tanto aos alumnos como aos 

profesores e persoal non docente do centro. 

O noso propósito diríxese a crear unhas normas de convivencia e disciplina consensuadas. Ditas 

normas colócanse nas aulas e coméntanse nas titorías. Iso permite un coñecemento xeral dos 

principios básicos da convivencia. De igual maneira, na reunión de pais de inicio de curso dánselles a 

coñecer e explícanselles. 

Xunto á difusión destas normas, dáse unha gran importancia a recompilar a maior información posible 

sobre as características do alumnado. A final de cada curso, realízanse diversas reunións cos 

orientadores dos centros adscritos a fin de solicitar información relevante  sobre os novos alumnos 

(niveis de competencia, ACS) pero ademais analizamos o comportamento e a disposición do 

alumnado de maneira que podamos coñecer os problemas persoais, familiares ou de calquera índole 

que estes novos alumnos poidan traer.  Estes datos utilízanse para tentar crear agrupacións o máis 

adecuadas posibles para o alumnado de 1º ESO. 

Por outra banda, cabe apuntar que o noso centro, polo seu deseño, xera unha problemática 

específica xa que é difícil de vixiar polos numerosos corredores en que se reparten as aulas, polas 

numerosas portas de acceso e os seus amplos patios. Ditas dimensións e distribución do edificio fan 

que a realización das gardas sexa complicada. 

 Convivencia no centro na actualidade 

Na actualidade, o clima de convivencia no centro non é malo pero pódese mellorar. Os escasos 

problemas graves aparecen principalmente nos dous primeiros cursos da ESO, e fundamentalmente 

con alumnado pouco motivado polos estudos. Prodúcense a miúdo condutas contrarias ás normas 

que é necesario corrixir xa que interrompen o normal desenvolvemento das clases, afectando 

negativamente o clima de convivencia. Tamén adoita aparecer deterioración de materiais e recursos 

do centro (o 50% do alumnado enquisado pensa que o centro está  un pouco coidado). 

Os conflitos resólvense sobre todo mandando a xefatura de estudos, chamando ás familias…. Sería 

máis oportuno que cada profesor, exercendo a súa potestade, corrixise ao alumno deixando a 

expulsión a xefatura de estudos para faltas máis graves ou reincidentes. 

 Tipos de conflitos máis frecuentes 

 Disrupción na aula: falta de respecto cara ao profesorado, falar a destempo, levantarse 
sen permiso, falar cos compañeiros, non atender as indicacións do profesor. 
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 Distracción e falta de atención. 

 Esquezo de material para o correcto desenvolvemento da clase. 

 Faltas inxustificadas de puntualidade ou de asistencia a clase. 

 Pequenas pelexas en espazos comúns, alcumes inaxeitados. 

 Espazos con problemas de convivencia: 

 As aulas durante as clases 

 Os corredores nos intercambios de clase 

 Os patios durante os recreos. 

 Falta de coidados das instalacións do centro: 

 Tirar lixos no chan 

 Roubar material 

 Non respectar o material do centro e/ou rompelo 

 Danar as instalacións 

En resumo, a maioría dos partes de incidencias concéntranse en 1º e 2º da ESO, sendo gran parte 

deles como consecuencia de condutas disruptivas de carácter leve. 

As súas posibles causas son a falta de motivación, as dificultades de aprendizaxe, a impulsividade e 

pouca reflexión, a falta de ferramentas para resolver os conflitos adecuadamente, a ausencia dun 

referente de autoridade. 

Esta conflitividade vai desaparecendo nos cursos e nas etapas posteriores (3º e 4º ESO e BAC). 

 Resposta á situación de convivencia 

A  resposta educativa do equipo directivo e o profesorado no centro é a de promover a actitude de 

participación do alumnado a través das canles e diálogo, respecto e comunicación para solucionar 

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

habilidades de enfrontamento aos conflitos. 

 Posibles medidas: 

 Seguir con formato en papel das amoestacións por conduta contraria ás normas de 

convivencia: desta maneira o alumnado pode alegar, explicar e ademais asinar polo que se 

implica máis nas posibles  medidas de corrección. Desde o punto de vista administrativo, este 

sistema é mellor xa que facilita que os pais vexan o que os seus fillos alegaron e que están de 

acordo co escrito. 

 Facer grupos canto máis reducidos mellor por ser máis fácil adoptar medidas en favor da 

convivencia. 

 Fomentar o traballo en grupo e exposicións de tarefas realizadas polos alumnos. Desta 

maneira o alumnado aprender a valorar e respectar as opinións dos compañeiros e 

desenvolve as súas habilidades sociais. 
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 Seguir con charlas educativas sobre temas de interese para os alumnos pero limitando o 

aforamento. 

 Fomentar as saídas grupais (excursións, viaxes culturais) por favorecer a convivencia e a 

relación entre iguais. 

 Propoñer algún tipo de actividades durante os recreos ademais das competicións deportivas 

para axudar á cohesión de grupos (pintar, mini hortos, taller de colgantes, emisora de radio, 

taller de rock, etc.) 

 Tentar lograr a implicación da maioría do profesorado e titores para fomentar a convivencia e 

a detección precoz de conflitos. 

 

2. DESENVOLVEMENTO DO PLAN DE CONVIVENCIA DO IES FERNANDO 

ESQUÍO  

 

Na fase previa de sensibilización e diagnóstico comentada é onde o centro define o modelo de 

convivencia a desenvolver e a situación de partida. Analizada esta situación, e tendo en conta os fins 

e principios informadores da convivencia que se recollen na normativa, o centro formula e prioriza uns 

obxectivos a conseguir, así como as actuacións a desenvolver para conseguilos, os responsables da 

súa posta en práctica e as pautas para o seu seguimento e avaliación, ademais dos procedementos 

para a súa difusión. 

 

 

2.1. Obxecto, fins e principios do plan  

O plan de convivencia terá como referentes os fins e principios informadores da convivencia nos 

centros docentes, recollidos no artigo 3 da Lei 4/2011, e explicitará aqueles principios consensuados 

pola comunidade educativa que rexerán todas as actuacións e intervencións, considerando tamén a 

relación que se establece entre estes e os obxectivos xerais a todo plan de convivencia recollidos no 

art. 12 do Decreto 8/2015. 

Fins  e principios informadores da 
convivencia nos centros docentes   

(artigo 3 da Lei 4/2011) 

 

Obxectivos xerais do Plan de convivencia  
(artigo 12 do Decreto 8/2015) 

a) A garantía dun ambiente educativo de respecto mutuo 
que faga posible o cumprimento dos fins da educación e 
que permita facer efectivo o dereito e o deber de 
aproveitar de xeito óptimo os recursos que a sociedade 
pon á disposición do alumnado no posto escolar. 

b) Concienciar e sensibilizar á comunidade educativa sobre a importancia dunha axeitada 
convivencia escolar e sobre os procedementos para mellorala e acadar un ambiente educativo que 
permita o óptimo aproveitamento dos recursos que a sociedade pon a disposición do alumnado. 

g) Contribuír desde o ámbito da convivencia á adquisición das competencias básicas, 
particularmente das competencias social e cidadá e para a autonomía e iniciativa persoal.  

b) A educación no respecto dos dereitos e liberdades 
fundamentais, na igualdade de dereitos e oportunidades 

c) Fomentar nos centros educativos 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 
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entre homes e mulleres e na igualdade de trato e non 
discriminación das persoas.  

da igualdade entre homes e mulleres.  

i) Establecer, incrementar e consolidar as relacións con entidades e institucións do contorno que 
contribúan á construción de comunidades educadoras e a unha convivencia de calidade que 
potencie os dereitos e liberdades fundamentais.  

c) A prevención e o tratamento das situacións de acoso 
escolar mediante medidas eficaces. 

e) Facilitar a prevención, detección e eliminación de todas as manifestacións de violencia, 
especialmente do acoso escolar, da violencia de xénero e das actitudes e comportamentos 
xenófobos e racistas.  

d) O recoñecemento ao profesorado, en especial aos 
membros dos equipos directivos dos centros docentes, 
das facultades precisas para previr e corrixir as condutas 
contrarias á convivencia, así como da protección 
xurídica adecuada ás súas funcións. 

a) Facilitar aos órganos de goberno e ao profesorado instrumentos e recursos en relación coa 
promoción da cultura de paz, a prevención da violencia e a mellora da convivencia no centro.  

 

e) A corresponsabilidade das nais e pais ou das titoras 
ou titores no mantemento da convivencia nos centros 
docentes, como un dos principais deberes que lles 
corresponden en relación coa educación dos seus fillos 
ou fillas ou pupilos ou pupilas. 

h) Fomentar e facilitar a participación, a comunicación e a cooperación das familias  no mantemento 
da convivencia nos centros docentes. 

f) Promover a resolución pacífica dos conflitos e 
fomentar valores, actitudes e prácticas que permitan 
mellorar o grao de aceptación e cumprimento das 
normas, avanzar no respecto entre todos os membros 
da comunidade educativa e a mellora da convivencia 
escolar. 

c) Fomentar nos centros educativos 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.  

d) Facilitar a prevención, detección, tratamento, seguimento, xestión e resolución dos conflitos que 
poidan producirse no centro e aprender a utilizalos como fonte de experiencia e aprendizaxe.  

f) Facilitar a conciliación e/ou a mediación para la resolución pacífica dos conflitos. 

g) Avanzar no respecto entre todos os membros da 
comunidade educativa e na mellora da convivencia 
escolar. 

b) Concienciar e sensibilizar á comunidade educativa sobre a importancia dunha axeitada 
convivencia escolar e sobre os procedementos para mellorala e acadar un ambiente educativo que 
permita o óptimo aproveitamento dos recursos que a sociedade pon a disposición do alumnado.  

d) Facilitar a prevención, detección, tratamento, seguimento, xestión e resolución dos conflitos que 
poidan producirse no centro e aprender a utilizalos como fonte de experiencia e aprendizaxe.  

f) Facilitar a conciliación e/ou a mediación para la resolución pacífica dos conflitos. 

h) A promoción da sensibilización dos distintos sectores 
que interveñen na educación sobre a importancia da 
convivencia como parte fundamental para o 
desenvolvemento persoal e social do alumnado. 

b) Concienciar e sensibilizar á comunidade educativa sobre a importancia dunha axeitada 
convivencia escolar e sobre os procedementos para mellorala e acadar un ambiente educativo que 
permita o óptimo aproveitamento dos recursos que a sociedade pon a disposición do alumnado.  

g) Contribuír desde o ámbito da convivencia á adquisición das competencias básicas, 
particularmente das competencias social e cidadá e para a autonomía e iniciativa persoal.  

 

 

2.2.  Obxectivos específicos. Actuacións, medidas e/ou programas do centro     

Unha vez coñecida a situación do centro, imos considerar as necesidades que presenta o e polo tanto 

os obxectivos que queremos conseguir para mellorar a súa convivencia. Neste apartado recollemos a 

formulación dos obxectivos consensuados que o centro se propón acadar na mellora da convivencia, 

atendendo ao diagnóstico elaborado, partindo duns obxectivos que imos considerar de forma 

permanente e facendo unha concreción específica para cada curso escolar, redactados e descritos 

de forma que faciliten a súa avaliación. 

Á súa vez, imos establecer unha actuacións, medidas e/ou programas a desenvolver para a 

consecución destes obxectivos específicos e polo tanto da mellora da convivencia no centro. 

Estableceremos unhas actuacións de xeito estable e outras, ao igual que os obxectivos, serán 

concretas para cada anualidade segundo as prioridades que establezamos en función das 

necesidades, en materia de convivencia, que precisen resposta. 
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OBXECTIVOS 

Obxectivos xerais Obxectivos específicos Actuacións 

1. Facilitarlles aos órganos de goberno 
e ao profesorado instrumentos e 
recursos en relación coa promoción da 
cultura de paz, a prevención da 
violencia e a mellora da convivencia no 
centro. 

Mellorar a formación do profesorado para 
a xestión das emocións na aula e na 
resolución pacífica de conflitos. 

Favorecer a formación, reflexión e implicación de grupos de 
traballo do profesorado que reflexionen en diferentes aspectos do 
centro relacionados coa convivencia e que propoñan iniciativas 
que promovan a resolución pacífica dos conflitos. 

Desenvolver accións ou propostas de 
mellora da convivencia nos distintos 
espazos do centro (accesos, patios de 
recreo, servizos, corredores) nos 
momentos de maior actividade (entradas, 
saídas, cambios de clase, recreos). 
mellorar  

Sensibilizar a todos os sectores da comunidade educativa da 
necesidade de mellorar as habilidades sociais para fomentar o 
respecto mutuo. 

A xunta de delegados encargarase do deseño de actividades 
lúdicas do interese do alumnado (xogos de mesa, xogos 
deportivos, obradoiros de manualidades, etc.) para desenvolver 
nos recreos. 

O profesorado implicarase no desenvolvemento destas 
actividades. 

2. Concienciar e sensibilizar a 
comunidade educativa sobre a 
importancia dunha axeitada 
convivencia escolar e sobre os 
procedementos para mellorala e 
acadar un ambiente educativo que 
permita o óptimo aproveitamento dos 
recursos que a sociedade pon á 
disposición do alumnado. 

Coñecer a existencia das posibles 
problemáticas no ámbito das relacións 
que existen na comunidade educativa. 

Coñecer e valorar as características do alumnado, tanto desde o 
punto de vista persoal e familiar, como no relativo ao ámbito 
académico. 

Fomentar a integración do novo alumnado e profesorado, 
desenvolvendo accións que favorezan a adaptación das novas 
incorporacións, e a súa interacción co resto do alumnado e do 
profesorado. 

Establecer vías de sistematización das 
actuacións en materia de convivencia que 
se desenvolven no centro. 

Facilitar a conciliación ou a mediación para a resolución pacífica 
dos conflitos. 

Formar novos/as mediadores. 

Elaborar ou actualizar protocolos de actuación que sirvan para 
cuantificar o grado de incumprimento das normas de convivencia. 

Revisión e adaptación dos documentos de 
organización e de xestión de xeito que 
favorezan o clima de centro. 

Elaboración ou modificación  consensuada con todos os membros 
da comunidade educativa das normas de convivencia do centro. 

Participación dos mediadores na elaboración das posibles 
melloras observadas nos protocolos de actuación. 

 

OBXECTIVOS 

Obxectivos xerais Obxectivos específicos Actuacións 

3. Fomentar nos centros educativos 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. 

Contribuír á formación integral do 
alumnado, en sintonía cos principios de 
tolerancia, igualdade, respecto, 
solidariedade e paz, e cara á participación 
razoada e responsable na toma de 
decisións e na solución dialogada dos 
conflitos.   

Crear no centro un ambiente de cooperación, de comprensión e 
de boa convivencia, adquirindo e desenvolvendo as capacidades 
de compartir, recapacitar, tolerar, reflexionar, ceder, cooperar, 
dialogar, recoñecer e valorar os sentimentos, intereses, 
necesidades e valores propios e dos outros con interese e 
respecto. 

Realización de campañas de sensibilización contra o acoso 
escolar e o ciberacoso dirixidas a toda a comunidade educativa, 
que axuden a previlo e a preparen para detectalo, reaccionar e 
intervir fronte a este. 

Mellorar as relación de igualdade e evitar 
as discriminacións sexistas. 

Facilitar a prevención, detección e eliminación de todas as 
manifestacións de violencia, especialmente do acoso escolar, da 
violencia de xénero e das actitudes e comportamentos xenófobos 
e racistas. 

Fomentar o traballo en grupo e o traballo cooperativo como 
metodoloxías nas que se potencia o respecto e a solidariedade 
entre o alumnado. 

4. Facilitar a prevención, detección, 
tratamento, seguimento, xestión e 
resolución dos conflitos que poidan 
producirse no centro e aprender a 
utilizalos como fonte de experiencia e 
aprendizaxe. 

Fomentar e facilitar a participación, a 
comunicación e a cooperación de toda a 
comunidade educativa no mantemento da 
convivencia nos centros docentes. 

Establecer, incrementar e consolidar as relacións entre as 
familias, o alumnado e o profesorado para facilitar a resolución de 
conflitos. 

Promover a resolución pacífica dos 
conflitos e fomentar valores, actitudes e 
prácticas que permitan mellorar o grao de 
aceptación e cumprimento das normas. 

Fomentar o papel do mediador como base para a resolución dos 
conflitos. 

Sensibilizar a  todos os sectores da comunidade  escolar da 
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necesidade de formarse en habilidades  sociais como medio de 
contribuír á resolución pacífica de conflitos en todos os ámbitos. 

5. Facilitar a prevención, detección e 
eliminación de todas as manifestacións 
de violencia, especialmente do acoso 
escolar, da violencia de xénero e das 
actitudes e comportamentos xenófobos 
e racistas. 

Detectar e analizar as causas e as 
consecuencias das problemáticas 
violentas. 

Elaborar ou actualizar protocolos de actuación que sirvan para 
detectar e avaliar as distintas problemáticas violentas. 

Analizar as problemáticas violentas detectadas con toda a 
comunidade educativa. 

Eliminar as problemáticas violentas 
previamente analizadas. 

Elaborar ou actualizar protocolos de actuación que sirvan para 
eliminar as problemáticas violentas. 

6. Facilitar a conciliación e/ou a 
mediación para a resolución pacífica 
dos conflitos. 

Crear, formar e manter un equipo plural 
de mediación estable no centro, integrado 
por persoas  representantes dos distintos 
sectores da comunidade educativa 

Crear unha estrutura entre o alumnado de forma que os de maior 
idade guíen aos de menor idade. 

Ser capaces de facer ver a todos os membros da comunidade 
educativa que a súa participación é esencial na convivencia do 
centro e que o seu papel á hora de mediar nos conflitos é vital. 

7. Contribuír desde o ámbito da 
convivencia á adquisición das 
competencias clave, particularmente 
das competencias social e cidadá e 
para a autonomía e iniciativa persoal. 

Formar os diferentes membros da 
comunidade educativa en habilidades 
comunicativas e de relación. 

Participar en obradoiros destinados a desenvolver as 
competencias social e cidadá e para a autonomía e iniciativa 
persoal, nos que se afondará na importancia de saber traballar 
con respecto tanto en grupo como individualmente. 

8. Fomentar e facilitar a participación, a 
comunicación e a cooperación das 
familias no mantemento da convivencia 
nos centros docentes. 

Fomentar e facilitar a participación, a 
comunicación e a cooperación de toda a 
comunidade educativa na elaboración das 
normas de convivencia. 

Recoller as propostas de todos os membros da comunidade 
educativa á hora de elaborar ou modificar as normas de 
convivencia ou os distintos protocolos de actuación. 

Fomentar e facilitar a participación, a 
comunicación e a cooperación de toda a 
comunidade educativa na resolución dos 
conflitos. 

Potenciar as relacións entre as familias, o alumnado e o 
profesorado para facilitar a resolución de conflitos. 

9. Establecer, incrementar e consolidar 
as relacións con entidades e 
institucións do contorno que contribúan 
á construción de comunidades 
educadoras e a unha convivencia de 
calidade que potencie os dereitos e 
liberdades fundamentais. 

Fomentar as relacións con institución 
oficiais (concello, sanidade, xustiza, etc). 

Colaborar coas institucións públicas á hora de elaborar 
actuacións encamiñadas a fomentar unha convivencia solidaria. 

 Fomentar as relacións con ONGs. Realizar obradoiros nos que participen membros das ONGs e nos 
que se divulgue a importancia das súas actuacións e do respecto 
dos dereitos e liberdades de todos. 

 

 

2.3. Organización xeral da convivencia no centro 

2.3.1. Normas de convivencia no centro e dereitos e deberes 

2.3.1.1. Normas de convivencia 

As normas de convivencia, que foron elaboradas neste centro, teñen como obxectivo fundamental 

desenvolver unas relación positivas entre os diferentes membros da comunidade educativa para 

lograr un clima escolar axeitado que facilite o logro dos obxectivos educativos e o éxito escolar. 

Estas normas foron actualizadas e completadas pola Comisión de Convivencia do centro e 

informadas polo Claustro e polo Consello Escolar para adecualas ao Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, 

polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade 

educativa en materia de convivencia escolar, publicado no DOG o 27 de xaneiro de 2015 

(concretamente no referido nos artigos 18, 19 e 20 do citado Decreto) 

Tal e como figura no artigo 10.2 da Lei 4/2011, estas normas serán públicas e os centros docentes 
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facilitarán o seu coñecemento por parte de todos os membros da comunidade educativa. Como medio 

de publicidade, xa non só no referente a estas normas senón tamén respecto a calquera outro 

documento ou información de interese para a comunidade educativa, empregarase, na medida do 

posible, a páxina web do centro ademais dos medios tradicionais. 

A través da Comisión de convivencia velarase polo cumprimento das normas de convivencia  

establecidas, e serán, logo da súa aprobación, de obrigado cumprimento para toda a comunidade 

educativa, estando así recollidas neste Plan de convivencia do centro. Así mesmo deberán ser 

difundidas a toda a comunidade educativa. 

Segundo indica o citado Decreto 8/2015, en particular,as normas de convivencia de cada centro 

docente concretarán, cando menos, os dereitos e deberes do alumnado e establecerán as condutas 

contrarias á convivencia e as correccións que lle correspondan polo seu incumprimento, de acordo co 

previsto na normativa. 

As normas de convivencia son necesarias e perseguen o ben común de todos/as os/as membros da 

comunidade educativa para garantir os seus dereitos e o cumprimento das súas obrigas, de aí que 

todos/as estean obrigados/as a velar polo seu cumprimento. As condutas inadecuadas influirán 

negativamente sobre as actividades desenvolvidas no centro o sobre os obxectivos que se pretenden 

acadar, polo que cómpre dispor dunhas normas que permitan desfrutar da convivencia e nas que as 

correccións teñan sempre carácter educativo.  

En ningún caso buscarán sancionar como un fin en si mesmo, polo que pretenden:  

 A educación no respecto dos dereitos e liberdades fundamentais, na igualdade de dereitos e 

oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e non discriminación das persoas. 

 A prevención e o tratamento das situacións conflitivas e en especial a de acoso escolar mediante 

medidas eficaces.                                                                                                                                  

 Promover a resolución pacífica dos conflitos e fomentar valores, actitudes e prácticas que 

permitan mellorar o grao de aceptación e cumprimento das normas, avanzar no respecto entre 

todos os membros da Comunidade Educativa e a mellora da convivencia escolar. 

Precísase da colaboración de todos os membros da comunidade educativa para crear un clima 

propicio para acadar os obxectivos propostos. Polo tanto, como normas xerais de convivencia 

podemos considerar, entre outras: 

1. Fomentar o respecto, a integración e solidariedade como piares básicos da educación en valores. 

Sendo respectuosos con todos os membros da comunidade educativa, cultivando a urbanidade e 

a cortesía no trato: saudándonos, empregando unha linguaxe axeitada, escoitando con atención 

as opinións dos demais, evitando comentarios inapropiados ou burlas.  

2. Manter uns hábitos saudábeis básicos: aseo persoal, descanso nocturno, alimentación axeitada á 

idade, etc. 
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3. Relacionadas coa asistencia e puntualidade no centro: 

 Para non entorpecer o traballo dos demais e aproveitar ao máximo posible o tempo e esforzo 

de todos, deberanse seguir unha serie de pautas (levar sempre o material necesario para 

cada materia, prestar atención ás explicacións e indicacións do profesorado, evitar condutas 

disruptivas que entorpezan o proceso de ensinanza e aprendizaxe,…).  

 Seremos puntuais nas clases e nos actos organizados polo centro. A asistencia é obrigatoria. 

Xustificando de antemán as ausencias ou retrasos previstos, empregando o modelo que se 

facilita en conserxería. Advertindo das non previstas cunha chamada a conserxería por parte 

do pai, nai ou titor legal e entregando ao titor o modelo de xustificante ao volver ás clases. 

 Dirixíndonos directamente á clase cando chegamos tarde, pedindo permiso para entrar e 

xustificando o retraso ao profesor e posteriormente, por escrito, ao titor.  

4. Mantemento das normas de urbanidade básicas na aula e espazos do centro (agardar ao 

profesorado na aula, petar nas portas –aínda que estean abertas– antes de entrar, sentarse 

adecuadamente, pedir permiso para levantarse ou para intervir na clase, usar as palabras “por 

favor” e “grazas” nas nosas peticións, non comer nin mascar goma durante o desenvolvemento 

das clases, recoller cando o docente dea por terminada a clase…) 

Neste mesmo sentido respectaremos o uso, unicamente con carácter pedagóxico, que se faga de 

internet, teléfonos móbiles e outros aparellos electrónicos, considerando o establecido para o 

efecto nas NOFC do centro, nas que se recolle a súa prohibición a todos os membros da 

comunidade educativa durante todo o horario lectivo do centro. Así mesmo, tampouco se 

permitirán durante as actividades complementarias e extraescolares, se perturbaran o normal 

desenvolvemento destas. Permitirase, sen embargo, o uso destes dispositivos durante o horario 

lectivo cando se trate dunha actividade de clase, debidamente autorizada e tutelada por un 

profesor.                                            

5. En relación coa aula ordinaria, cada grupo de alumnado é responsable do coidado e mantemento 

da aula na que realizan as súas tarefas.  

Aproveitando as clases, para o que é preciso: atención, interese, estímulo, traballo e orde; 

permanecendo na aula nos cambios de clase, para estar dispostos a comezar a seguinte clase en 

canto entre o profesor na aula.  

Se temos que nos desprazar polo instituto, facéndoo con orde, procurando camiñar con axilidade 

e falando baixo para non dificultar o traballo doutros grupos.  

Se temos que saír da aula de xeito excepcional, solicitando permiso previamente. Sempre ao 

profesor que entra, non ao que sae.  

Deixando a aula ordenada para o seguinte grupo que a vaia usar, ou para que resulte máis 

sinxela a tarefa da limpeza ao persoal encargado dela (o material quedará ordenado coas 
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cadeiras sobre as mesas, as fiestras pechadas e as luces apagadas, sexa na última hora da 

mañá ou da tarde).  

6. O alumnado que non teña clase por ausencia de profesorado seguirá en todo momento as 

indicacións do profesorado de garda. Deberase gardar silencio en todas as dependencias do 

edificio durante as horas lectivas.  

7. En relación co uso e coidado do material e das distintas dependencias do centro (Biblioteca, 

Ximnasio/Pavillón, Laboratorio, Aula de Idiomas, Aula de informática, Aulas Abalar, cafetaría, 

aseos,…. todos aqueles espazos  específicos) seguiranse as normas de uso e coidado 

explicitadas nas NOFC para cada unha delas. 

8. En relación aos corredores, estes son dependencias de paso, polo que hai que gardar orde, 

evitando accións tales como berros, carreiras, rebumbios, etc. Durante as horas de clase non se 

pode permanecer nos corredores. 

9. Durante o  tempo de lecer tamén podemos establecer diferentes colaboracións:  

Respectando o traballo dos grupos que están en clase (distintos accesos ao patio e tempos de 

recreo segundo as etapas que se impartan no centro…exemplo: ESO/BACHARELATO/FP) 

Solicitando o uso do teléfono de conserxería se precisamos contactar coas nosas familias, xa que 

o uso de teléfono móbil non está permitido en todo o recinto escolar.  

Comendo e bebendo na zona da cafetaría, nos patios ou na zona do vestíbulo principal; nunca 

levamos comida ou bebida á zona de aulas.  

Empregando as papeleiras para botar o lixo, colaborando co coidado do medio ambiente e 

facilitando o traballo do persoal encargado da limpeza.  

Agardando a que soe o timbre para acceder ás aulas, e estando atentos para chegar co tempo 

suficiente ás clases logo dos recreos. 

Tamén debemos considerar as normas establecidas nas NOFC respecto do establecido para 

participar nas actividades complementarias e extraescolares e aqueloutras realizadas fora do 

centro.  

10. En relación coa vestimenta, o alumnado, sen distinción de sexo, deberá vestir apropiadamente 

segundo a actividade educativa a realizar. 

11. O resto de cuestións que se poidan suscitar rexeranse pola lexislación vixente (uso e consumo de 

drogas, tabaco, alcohol...) 
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2.3.1.2. Dereitos e deberes dos distintos membros da comunidade educativa. 

 Dereitos e deberes do alumnado 

 Dereitos do alumnado 

a. Á igualdade de oportunidades, sen discriminación por razón de nacemento, raza, sexo, 

capacidade económica, nivel social, conviccións morais ou relixiosas, así como por 

discapacidades físicas, sensoriais ou psíquicas, ou calquera outra persoal ou social. 

b. Recibir unha educación de calidade para o pleno desenvolvemento da súa personalidade e 

que fomente a súa actitude critica, nun ambiente educativo de convivencia, liberdade e 

respecto mutuo. 

c. Que se respecte a súa liberdade de conciencia, convicción relixiosa, moral ou ideolóxica, así 

como a liberdade para a elección da educación relixiosa, sen que supoña ningún tipo de 

discriminación. Ninguén estará obrigado a manifestar as súas crenzas. 

d. Que se respecte a súa intimidade. O centro e os profesores, están obrigados a gardar reserva 

sobre a información referida as circunstancias persoais e familiares do alumno. 

e. Que se respecte e protexa a súa integridade física o moral e a súa dignidade persoal, 

especialmente fronte ás situacións de acoso. Ningún alumno ou alumna poderá ser sometido 

a tratos vexatorios, nin por parte dos seus compañeiros nin dos seus profesores. 

f. Que o seu rendemento escolar sexa avaliado con plena obxectividade. Para tal efecto, cada 

seminario fará públicos, segundo as normas contidas neste regulamento, os criterios xerais 

de avaliación e realización e os contidos mínimos da área ou materia. 

g. Poder ver os exames unha vez corrixidos, coñecer os erros cometidos e os criterios 

específicos de corrección que deberán corresponderse cos fixados no proxecto curricular de 

área. No calendario de fin de curso aprobado polo claustro fixaranse as datas para que os 

alumnos/as poidan ser recibidos polos seus profesores para ver os seus exames e aclarar 

dúbidas sobre as súas cualificacións. De non estar de acordo coas explicacións do profesor/a 

poderá presentar a oportuna reclamación segundo se establece no presente regulamento. 

h. Participar no funcionamento e na vida do centro a través dos seus representantes no 

Consello escolar e na Xunta de delegados/as. En especial destacar a participación na 

confección das normas de convivencia e na resolución pacífica de conflitos e, en xeral, a 

participar na toma de decisións do centro en materia de convivencia. 

i. Elixir libremente aos seus representantes. 

j. A liberdade de expresión, sen prexuízo dos dereitos dos outros membros da comunidade 

educativa, e co debido respecto ás institucións, segundo os principios e dereitos 

constitucionais. 
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k. Recibir orientación escolar e profesional. 

l. Dereito a reunión. 

m. Participar directamente no proceso educativo cando sexa consultado pola Administración 

educativa, nos termos previstos pola lei. 

*** Dereito especial de inasistencia a clase como dereito de reunión do alumnado a partir 

de 3º da ESO – LOE, texto consolidado coa LOMCE, na súa disposición derradeira primeira 

punto 5, indicando a modificación do art. 8 da LODE) e art. 43.2.f) do RD 732/1995, do 5 de maio. 

Co fin de estimular o exercicio efectivo da participación do alumnado nos centros educativos e 

facilitar o seu dereito de reunión, os centros educativos establecerán, ao elaborar as súas 

normas de organización, funcionamento e convivencia (NOFC), as condicións nas que o seu 

alumnado pode exercer este dereito. 

O alumnado ten dereito a manifestar as súas discrepancias con respecto ás decisións educativas 

que lle afectan. Cando as discrepancias revistan carácter colectivo deberán ser canalizadas a 

través dos seus representantes.  

Nos termos que establezan as administración educativas, as decisión colectivas que adopte o 

alumnado, a partir do terceiro curso da educación secundaria obrigatoria, con respecto á 

asistencia a clase non terán a consideración de faltas de conduta nin serán obxecto de sanción, 

cando estas fosen resultado do exercicio de dereito de reunión e sexan comunicadas 

previamente á dirección do centro. 

Darase un prazo de dous días lectivos desde o remate do exercicio do seu dereito, para que o 

alumnado que non o solicitou como regulamentariamente se recolle nas NOFC, presente ante o 

seu titor/a autorización dos pais/nais para dar a falta por xustificada. 

O consello escolar determinará se a inasistencia a clase do alumando por razón xerais e 

comunicadas previamente pola xunta de delegados non deba ser obxecto de corrección, debendo 

adoptar as medidas necesarias para que esta situación non repercuta no rendemento académico 

do alumnado. 

A falta colectiva a clase sen mediar solicitude do citado dereito poderá ser obxecto de sanción 

nos termos que se indican nas NOFC do centro. 

Cando o alumnado exerza este dereito, o profesorado terá que cumprir igualmente o seu horario 

no centro, tanto se ten alumnado ao que atender (por non solicitar o exercicio deste dereito) como 

se non hai ningún. 

En todo caso, a asistencia a exames, controles ou probas de avaliación, establecidas con 

anterioridade á convocatoria, será obrigatoria salvo acordo en sentido contrario entre o 

profesorado e alumnado afectados. 
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 Deberes do alumnado 

a. Participar e colaborar na mellora da convivencia escolar e na consecución dun adecuado 

clima de estudo no centro, respectando o dereito dos seus compañeiros ou compañeiras á 

educación. 

b. Asistir a clase con puntualidade, co material preciso e participar nas actividades 

programadas. 

c.  Asistir a clase de xeito que o seu aspecto non supoña unha discriminación por razón de sexo 

ou un risco para a súa saúde e integridade persoal e a dos demais membros da comunidade 

educativa ou non impida ou dificulte a normal participación do alumnado nas actividades 

docentes. 

d. Seguir as directrices dos seus profesores/as respecto a súa educación e aprendizaxe e 

mostrar o debido respecto e consideración a súa dignidade e funcións, recoñecéndoo como 

autoridade educativa do centro. 

e. Respectar a liberdade de conciencia, as conviccións relixiosas e morais, a igualdade de 

dereitos entre mulleres e homes e a dignidade, integridade e intimidade dos restantes 

membros da comunidade educativa. 

f. Respectar as instalacións e o mobiliario do centro e repoñelo no caso de uso incorrecto. 

g. Respectar os bens dos outros membros do instituto. 

 

h. Cumprir as normas de convivencia que se establecen neste regulamento. 

i. Intervir, a través das canles regulamentarias, en todo aquilo que afecte a convivencia do 

centro. 

j. Colaborar na obtención por parte do centro de información persoal necesaria para o exercicio 

da súa función educativa. 

 

 Dereitos e deberes do profesorado 

 Dereitos do profesorado 

a. Ser respectado, recibir un trato adecuado e ser valorado polo resto da comunidade educativa 

e pola sociedade en xeral no exercicio das súas funcións. 

b. Desenvolver a súa función docente nun ambiente educativo adecuado no que se preserve en 

todo caso a súa integridade física e moral. 

c. Participar e recibir a colaboración necesaria para a mellora da convivencia escolar e da 
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educación integral do alumnado. 

d. Exercer as funcións disciplinarias necesarias para o normal desenvolvemento das actividades 

académicas, complementarias e extraescolares dentro dos límites marcados neste 

regulamento e na normativa vixente. 

e. A protección xurídica adecuada ás súas funcións docentes. 

f. Participar directamente no proceso educativo cando sexa consultado pola Administración 

educativa, nos termos previstos na lei. 

g. Acceder á formación necesaria na atención á diversidade e na conflitividade escolar e recibir 

os estímulos máis axeitados para promover a implicación do profesorado en actividades e 

experiencias pedagóxicas de innovación educativa relacionadas coa convivencia e a 

mediación. 

h. Impartir as ensinanzas con plena liberdade, axustándose aos obxectivos e contidos 

programados polos departamentos e establecidos con carácter xeral para o centro polos 

órganos competentes. 

i. Ser elector e elixible nos órganos de goberno, de acordo co establecido na normativa vixente 

que regula a participación do profesorado. 

j. Formar parte do Claustro e participar, con voz e con voto, en tódalas decisións deste órgano 

colexiado. 

 

*** Dereito especial: Condición de autoridade pública do profesorado  (LOMCE, Lei 4/2011 e 

Decreto 8/2015) 

No exercicio das funcións directivas e organizativas, docentes e de corrección disciplinaria, o 

profesorado ten a condición de autoridade pública e goza da protección recoñecida a tal 

condición polo ordenamento xurídico. 

No exercicio das funcións de corrección disciplinaria, os feitos constatados polo profesorado e 

que se formalicen por escrito no documento que para tal fin dispón a xefatura de estudos ou a 

través dun informe asinado, teñen presunción de veracidade, sen prexuízo das probas que na 

súa defensa poida sinalar ou achegar o alumnado ou os seus representantes legais cando sexa 

menor de idade. 

O profesorado está facultado para requirir ao alumnado, dentro do recinto escolar e tamén 

durante a realización de actividades complementarias e extraescolares, a entrega de calquera 

obxecto, substancia ou produto que porte e que estea expresamente prohibido polas normas do 

centro, resulte perigoso para a súa saúde ou integridade persoal ou a dos demais membros da 

comunidade educativa ou poida perturbar o normal desenvolvemento das actividades docentes, 
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complementarias ou extraescolares. 

O requirimento previsto no punto anterior obriga a alumna ou alumno requirido á inmediata 

entrega do obxecto, que será depositado polo profesorado na dirección do centro coas debidas 

garantías, quedando á disposición da nai ou pai ou da titora ou titor, se a alumna ou alumno que o 

porta for menor de idade, ou da propia alumna ou alumno, se for maior de 18 anos, unha vez 

terminada a xornada escolar ou a actividade complementaria ou extraescolar, todo iso sen 

prexuízo das correccións disciplinarias que poidan corresponder. 

 Deberes do profesorado 

a. Cumprir puntualmente o horario establecido e impartir as ensinanzas das materias asignadas. 

b. Participar nas reunións dos órganos aos que pertencen. 

c. Colaborar nos traballos de orientación e programación dos respectivos departamentos. 

d. Respectar e facer respectar as normas de convivencia escolar e a identidade, integridade e 

dignidade persoais de todos os membros da comunidade educativa. 

e. Dar aos alumnos e alumnas un trato respectuoso e xusto. 

f. Adoptar as decisións oportunas e necesarias para manter un adecuado ambiente de 

convivencia durante as clases e as actividades e os servizos complementarios e 

extraescolares, corrixindo, cando lle corresponda a competencia, as condutas contrarias á 

convivencia do alumnado ou, no caso contrario, poñéndoas en coñecemento dos membros 

do equipo directivo do centro. 

g. Colaborar activamente na prevención, detección e erradicación das condutas contrarias á 

convivencia e, en particular, das situacións de acoso escolar. 

h. Colaborar co xefe/a de estudos para manter o axeitado funcionamento das actividades 

docentes do centro e velar pola orde no mesmo. 

i. Informar ás nais e pais ou ás titoras ou titores sobre o progreso da aprendizaxe e integración 

socioeducativa dos seus fillos ou fillas ou pupilos ou pupilas, cumprindo as obrigas de 

dispoñibilidade dentro do horario establecido no centro para a atención a aqueles que lle 

impoña a normativa aplicable. 

j. Informar aos responsables do centro e, de ser o caso, á Administración educativa das 

alteracións da convivencia, gardando reserva e sixilo profesional sobre a información e as 

circunstancias persoais e familiares do alumnado. 

k. Comunicar ao titor/a do grupo correspondente as faltas de asistencia do seu alumnado nos 

prazos debidos e, en todo caso, á maior brevidade posible. 

l. Manter informado ao titor/a dos grupos nos que imparte clase sobre o comportamento e 
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rendemento do seu alumnado, sobre todo dos aspectos máis salientables. 

m. Deseñar e desenvolver, se ten alumnado nesa situación, as adaptacións curriculares 

significativas da materia que imparte, coa colaboración do departamento didáctico 

correspondente e o asesoramento do departamento de orientación. 

 

 Dereitos e deberes dos pais e nais ou titores e titoras legais 

(familias) 

 Dereitos dos pais/nais/titor@s legais  

As nais e pais ou as titoras ou titores legais, en relación coa educación dos seus fillos ou fillas ou 

pupilos ou pupilas, son titulares dos seguintes dereitos de convivencia e participación, sen prexuízo 

dos establecidos nas leis orgánicas de educación: 

a.  A ser respectados e recibir un trato adecuado polo resto da comunidade educativa. 

b. A estar informados sobre o progreso da aprendizaxe e integración socioeducativa dos seus 

fillos ou fillas ou pupilos ou pupilas, para o que se lles facilitará o acceso ao profesorado e 

aos membros dos equipos directivos dos centros docentes. 

c. A recibir información sobre as normas que regulamentan a convivencia nos centros docentes. 

Estas normas serán publicadas, a ser posible, na páxina web do centro.  

d. A ser oídos, nos termos previstos por estas normas, nos procedementos disciplinarios para a 

imposición de medidas correctoras de condutas contrarias á convivencia dos seus fillos ou 

fillas ou pupilos ou pupilas. 

e. A participar no proceso educativo a través de consultas e outros procedementos de 

participación directa que estableza a Administración educativa. 

 Deberes dos pais/nais/titor@s legais 

As nais e pais ou as titoras ou titores legais como primeiros responsables da educación dos seus fillos 

ou fillas ou pupilos ou pupilas, teñen os seguintes deberes: 

a. Coñecer, participar e apoiar a evolución do seu proceso educativo, en colaboración co 

profesorado e co centro. 

b. Coñecer as normas establecidas polo centro, respectalas e facelas respectar, así como 

respectar e facer respectar a autoridade e as indicacións ou orientacións educativas do 

profesorado no exercicio das súas competencias. 

c. Fomentar o respecto polos restantes compoñentes da comunidade educativa. 

d. Colaborar co centro na prevención e corrección das condutas contrarias ás normas de 
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convivencia dos seus fillos ou fillas ou pupilos ou pupilas. 

e. Colaborar na obtención de información por parte do centro sobre os datos persoais dos seus 

fillos ou fillas ou pupilos ou pupilas que sexan necesarios para o exercicio da súa función 

educativa. 

 

 Dereitos e deberes do persoal de administración e servizos (PAS) 

O persoal de administración e servizos está composto por todas as persoas que, desempeñando o 

seu traballo no centro, non se dediquen especificamente a impartir clase ou tarefas de orientación. 

Terán a consideración de tales o persoal de administración e servizos, o persoal subalterno, os 

coidadores ou coidadoras e o persoal de limpeza. 

 Dereitos dos PAS 

Ao persoal de administración e servizos respectaránselle todos os dereitos que a continuación se 

sinalan sen prexuízo dos establecidos na súa normativa laboral: 

a. A ser respectado, recibir un trato adecuado e ser valorado polo resto da comunidade 

educativa e pola sociedade en xeral no exercicio das súas funcións. 

b. A desenvolver as súas funcións nun ambiente adecuado no que se preserve en todo caso a 

súa integridade física e moral. 

c. A participar, no exercicio das súas funcións, na mellora da convivencia escolar. 

d. Á protección xurídica adecuada ás súas funcións. 

e. A participar directamente no proceso educativo cando sexa consultado pola Administración 

educativa, nos termos previstos na lei. 

 Deberes dos PAS  

Os deberes do persoal de administración e servizos están especificados nas súas correspondentes 

normativas laborais, pero en todo caso, deberán contemplarse os seguintes: 

a. Cumprir o seu horario e calendario laboral que oficialmente se fixe e seguir as instrucións que 

se determinen polos órganos competentes. 

b. Ofrecer un trato correcto aos seus compañeiros e aos demais membros da comunidade 

educativa. 

c. Respectar e colaborar, no exercicio das súas funcións, para facer que se respecten as 

normas de convivencia escolar e a identidade, integridade e dignidade persoais de todos os 

membros da comunidade educativa. 

d. Colaborar activamente na prevención, detección e erradicación das condutas contrarias á 
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convivencia e, en particular, das situacións de acoso escolar. 

e. Informar aos responsables do centro docente e, de ser o caso, á Administración educativa 

das alteracións da convivencia, gardando reserva e sixilo profesional sobre a información e as 

circunstancias persoais e familiares do alumnado. 

f. Gardar sixilo e confidencialidade respecto das actuacións relacionadas co ámbito educativo 

das que teña coñecemento. 

 

*** Ausencia de coidador/a .- Forma de proceder cando haxa ausencia de coidador/a: 

1. Se a ausencia é prevista, a dirección do centro solicitará á Consellería e na maior brevidade 

posible a substitución correspondente durante o período de ausencia. 

2. En caso de non cubrirse a ausencia (parte dun día ou algún día dos lectivos sen cubrir por 

substituto/a) terase en conta o seguinte: 

a. Durante eses días de ausencia, as familias do alumnado afectado serán as 

responsables dos seus fillos/as no que se refire aos coidados máis especiais 

(asistencia ao baño e aseo en xeral). 

b. As familias do alumnado afectado deben de ser avisadas da ausencia coa maior 

antelación posible para que tomen as medidas que consideren máis axeitadas tendo 

en conta o punto anterior. 

 

c. Para a chegada, saída e cambios de clase a dirección do centro coordinará ao 

persoal que asumirá provisionalmente a labor de acompañamento do alumnado 

afectado (fundamentalmente, equipo directivo e departamento de orientación). 

 

2.3.2. Condutas contrarias á convivencia e a súa corrección 

 Incumprimento das normas de convivencia 

 Serán obxecto de corrección disciplinaria as condutas contrarias ás normas de convivencia 

realizadas polo alumnado dentro do recinto escolar ou durante o desenvolvemento de actividades 

complementarias e extraescolares, así como durante a prestación do servizo transporte escolar. 

 Así mesmo, poderán corrixirse disciplinariamente as condutas do alumnado que, aínda que 

realizadas fóra do recinto escolar, estean motivadas ou directamente relacionadas coa vida 

escolar e afecten aos seus compañeiros ou compañeiras ou a outros membros da comunidade 

educativa e, en particular, as actuacións que constitúan acoso escolar. 
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 As posibles condutas contrarias ás normas de convivencia realizadas mediante o uso de medios 

electrónicos, telemáticos ou tecnolóxicos, aínda que teñan conexión coa actividade escolar, 

considéranse incluídas no ámbito de aplicación desta normativa. 

 Responsabilidade e reparación de danos 

 O alumnado está obrigado a reparar os danos que cause, individual ou colectivamente, de forma 

intencionada ou por neglixencia, ás instalacións e aos materiais do centros, incluídos os equipos 

informáticos e o software, e aos bens doutros membros da comunidade educativa, ou a facerse 

cargo do custo económico da súa reparación. Así mesmo, está obrigado a restituír o subtraído ou, 

se non for posible, a indemnizar o seu valor. As nais e pais ou as titoras ou titores legais serán 

responsables civís nos termos previstos pola lexislación vixente. 

 Cando se incorra en condutas tipificadas como agresión física ou moral, deberase reparar o dano 

moral causado mediante a presentación de escusas e o recoñecemento da responsabilidade dos 

actos, ben en público ou en privado, segundo corresponda pola natureza dos feitos e de acordo 

co que, de ser o caso, determine a resolución que impoña a corrección da conduta. 

 O réxime de responsabilidade e reparación de danos establecido neste apartado é compatible 

coas correccións disciplinarias que, de ser o caso, correspondan. 

 Clases de condutas contrarias ás normas de convivencia 

 As condutas contrarias á convivencia no centro clasifícanse en condutas gravemente prexudiciais 

para a convivencia e condutas leves contrarias á convivencia. 

 Cando calquera membro da comunidade educativa entenda que os feitos poden ser constitutivos 

de delito ou falta, deberá comunicarllo á dirección do centro educativo para a súa remisión á 

Administración educativa e ao Ministerio fiscal, sen prexuízo de tomar as medidas cautelares 

oportunas. 

 Considéranse condutas gravemente prexudiciais para a convivencia nos centros docentes: 

a. As agresións físicas ou psíquicas, as inxurias e as ofensas graves, as ameazas e as 

coaccións contra os demais membros da comunidade educativa. 

b. Os actos de discriminación grave contra membros da comunidade educativa por razón de 

nacemento, raza, sexo, orientación sexual, capacidade económica, nivel social, conviccións 

políticas, morais ou relixiosas, discapacidades físicas, sensoriais ou psíquicas, ou calquera 

outra condición ou circunstancia persoal ou social. 

c. Os actos individuais ou colectivos de desafío á autoridade do profesorado e ao persoal de 

administración e de servizos que constitúan unha indisciplina grave. 
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d. A gravación, a manipulación e a difusión por calquera medio de imaxes ou informacións que 

atenten contra o dereito á honra, a dignidade da persoa, a intimidade persoal e familiar e a 

propia imaxe dos demais membros da comunidade educativa. 

e. As actuacións que constitúan acoso escolar consonte o establecido nesta normativa. 

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

subtracción de documentos académicos. 

g. Os danos graves causados de forma intencionada ou por neglixencia grave ás instalacións e 

aos materiais do centro, incluídos os equipos informáticos e o software, ou aos bens doutros 

membros da comunidade educativa ou de terceiros, así como a súa subtracción. 

h. Os actos inxustificados que perturben gravemente o normal desenvolvemento das actividades 

do centro, incluídas as de carácter complementario e extraescolar. 

i. As actuacións gravemente prexudiciais para a saúde e a integridade persoal dos membros da 

comunidade educativa do centro, ou a incitación a elas. 

j. O consumo, distribución ou venda de substancias tóxicas dentro do recinto escolar. 

k. Portar calquera obxecto, substancia ou produto gravemente perigoso para a saúde ou a 

integridade persoal de calquera membro da comunidade educativa. En todo caso, reputarase 

indisciplina grave a resistencia ou a negativa a entregar os obxectos tal e como figura nesta 

normativa cando se é requirido para iso polo profesorado. 

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

m. O incumprimento grave das sancións impostas. 

 Considéranse condutas leves contrarias á convivencia nos centros docentes: 

a. As agresións, inxurias, ofensas e ameazas contra os demais membros da comunidade 

educativa que non alcancen a gravidade requirida para aplicar o referido ás condutas 

gravemente prexudiciais. 

b. Os actos de discriminación contra membros da comunidade educativa que non alcancen a 

gravidade requirida para aplicar o referido ás condutas gravemente prexudiciais. 

c. Non respectar os dereitos dos demais membros da comunidade educativa. 

d. Os actos individuais ou colectivos de indisciplina fronte á autoridade do profesorado e ao 

persoal de administración e de servizos que non alcancen a gravidade requirida para aplicar o 

artigo anterior. 

e. Os danos causados de forma intencionada ou por uso indebido das instalacións e dos 

materiais do centro, incluídos os equipos informáticos e o software, ou dos bens doutros 

membros da comunidade educativa ou de terceiros, que non alcancen a gravidade requirida 
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para aplicar o referido ás condutas gravemente prexudiciais. 

f. Usar indebidamente o material didáctico, o material moble e inmoble do centro e as pertenzas 

dos demais membros da comunidade educativa. 

g. Os actos inxustificados que perturben o normal desenvolvemento das actividades do centro, 

incluídas as de carácter complementario e extraescolar, cando non alcancen a gravidade 

requirida para aplicar o referido ás condutas gravemente prexudiciais. 

h.  As actuacións prexudiciais para a saúde e a integridade persoal dos membros da 

comunidade educativa do centro, ou a incitación a elas, cando non alcancen a gravidade 

requirida para aplicar o referido ás condutas gravemente prexudiciais.  

i. Portar calquera obxecto, substancia ou produto expresamente prohibido polas normas do 

centro perigoso para a saúde ou a integridade persoal do alumnado ou dos demais membros 

da comunidade educativa ou que perturbe o normal desenvolvemento das actividades 

docentes, complementarias ou extraescolares, cando non constitúa conduta gravemente 

prexudicial para a convivencia. 

j. A inasistencia inxustificada a clase e as faltas reiteradas de puntualidade, nos termos 

establecidos por esta normativa. 

k. A falta colectiva a clase sen mediar comunicación do dereito de reunión.  

l.  A saída do recinto escolar, en horas lectivas, sen permiso ou autorización. 

m. A reiterada asistencia ao centro sen o material e equipamento preciso para participar 

activamente no desenvolvemento das clases. 

n. Incumprir as obrigas recollidas nas NOFC.  

o. O uso de teléfonos móbiles ou calquera outro dispositivo electrónico durante o horario lectivo 

e as actividades extraescolares, se non é baixo a supervisión dun profesor e sempre que o 

seu emprego sexa con fins educativos. 

 Prescrición das condutas contrarias á convivencia 

 As condutas gravemente prexudiciais para a convivencia nos centros docentes tipificadas nesta 

sección prescriben aos catro meses da súa comisión e as condutas leves contrarias á 

convivencia, ao mes. 

 O prazo de prescrición comezará a contarse desde o día en que a conduta se leve a cabo, agás 

cando se trate dunha conduta continuada, caso no que o prazo de prescrición non se empezará a 

computar mentres aquela non cese. 

 No caso das condutas gravemente prexudiciais para a convivencia, interromperá a prescrición a 

iniciación, con coñecemento do interesado ou da interesada, do procedemento para a corrección 
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da conduta, e continuarase o cómputo do prazo de prescrición para o caso de producirse a 

caducidade do procedemento. 

 Medidas correctoras 

 As correccións que se apliquen polo incumprimento das normas de convivencia terán un carácter 

educativo e recuperador, deberán garantir o respecto aos dereitos do resto dos membros da 

comunidade educativa e tenderán a mellorar as relacións entre tódolos membros da comunidade. 

 Na corrección das condutas contrarias ás normas de convivencia terase en consideración o 

seguinte: 

a. Ningún alumno ou alumna poderá ser privado do exercicio do seu dereito á educación, nin, no 

caso da educación obrigatoria, do seu dereito á escolaridade. Para estes efectos, non se 

entenderá como privación do dereito á educación a imposición das correccións previstas 

nesta normativa que supoñen a suspensión da asistencia ás clases ou o cambio de centro. 

b. Non se poderán impoñer correccións contrarias á integridade física e á dignidade persoal do 

alumnado. 

c. A imposición das correccións previstas nesta sección respectará a proporcionalidade coa 

conduta do alumnado e deberá contribuír á mellora do seu proceso educativo. 

d. Terase en conta a idade do alumnado e as demais circunstancias persoais, familiares e 

sociais. Para estes efectos, poderase solicitar os informes que se consideren necesarios 

sobre as mencionadas circunstancias e recomendar, de ser o caso, ás nais e pais ou ás 

titoras ou titores ou ás autoridades públicas competentes a adopción das medidas 

necesarias. 

 Como complemento das medidas correctoras previstas nesta sección, o departamento de 

orientación de cada centro docente elaborará e desenvolverá un programa de habilidades sociais 

dirixido ao alumnado que incorra reiteradamente en condutas disruptivas, coa finalidade de 

mellorar a súa integración no centro docente. Así mesmo, elaborará e desenvolverá un programa 

de habilidades sociais para aquel alumnado que, como consecuencia da imposición das medidas 

correctoras previstas nesta sección, se vexa temporalmente privado do seu dereito de asistencia 

ao centro. 

 Estes programas aplicaranse en colaboración co profesorado titor e, de ser o caso, cos servizos 

sociais, e procurarán implicar o resto do profesorado e as familias para lograr,conxuntamente, o 

desenvolvemento adecuado do proceso educativo e das accións propostas.  

 Destinarase un espazo do centro como aula de convivencia. En función da dispoñibilidade horaria 

do profesorado poderá asignarse profesorado a esta aula como responsable do alumnado alí 

destinado. Na aula de convivencia o alumnado realizará tarefas marcadas polo profesorado e 

recibirá o apoio indicado no artigo anterior de considerarse necesario. 
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 As condutas gravemente prexudiciais para a convivencia nos centros docentes poden ser 

corrixidas coas seguintes medidas: 

a. Realización, dentro ou fóra do horario lectivo, de tarefas que contribúan á mellora e ao 

desenvolvemento das actividades do centro. 

b. Reparación, reposición ou abono do importe dos danos causados ás instalacións ou material 

do centro ou pertencente a outros membros da comunidade educativa. 

c. Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou complementarias do 

centro por un período de entre dúas semanas e un mes. 

d. Cambio de grupo. 

e. Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases por un período de entre cinco 

catro días lectivos e dúas semanas. Durante o tempo que dure a suspensión, o alumnado 

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

proceso formativo. 

f. Suspensión temporal do dereito de asistencia ao centro por un período de entre catro días 

lectivos e un mes. Durante o tempo que dure a suspensión, o alumnado deberá realizar os 

deberes ou traballos que se determinen para evitar a interrupción no proceso formativo. 

g. Cambio de centro. 

 As condutas leves contrarias á convivencia poden ser corrixidas coas seguintes medidas: 

a. Amoestación privada ou por escrito. 

b. Comparecencia inmediata ante a persoa que ocupe a xefatura de estudos ou membro do 

equipo directivo de garda. Neste caso redactarase parte da incidencia por parte do 

profesorado implicado; o alumno/a poderá explicar por escrito o motivo da sanción. Unha 

copia do parte pasarase ao titor/a que informará destas sancións aos pais ou titores legais do 

alumno/a a lo menos no apartado de observacións do boletín de cualificacións. 

c. Realización de tarefas específicas en horario lectivo. 

d. Realización, en horario non lectivo, de tarefas que contribúan á mellora e ao 

desenvolvemento das actividades do centro. 

e. Reparación, reposición ou abono do importe dos danos causados ás instalacións ou material 

do centro ou pertencente a outros membros da comunidade educativa. 

f. Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou complementarias do 

centro por un período de ata dúas semanas. 

g. Cambio de grupo por un período de ata unha semana. 

h. Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases por un período de ata tres días 
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lectivos. Durante o tempo que dure a suspensión, o alumnado deberá realizar os deberes ou 

traballos que se determinen para evitar a interrupción no proceso formativo. 

i. Suspensión temporal do dereito de asistencia ao centro por un período de ata tres días 

lectivos. Durante o tempo que dure a suspensión, o alumnado deberá realizar os deberes ou 

traballos que se determinen para evitar a interrupción no proceso formativo. 

 Á hora de aplicar as medidas correctoras terase en conta a existencia de circunstancias 

atenuantes e agravantes: 

1. Terán a consideración de circunstancias atenuantes: 

a. O recoñecemento espontáneo da incorrección da conduta e, se é o caso, o 

cumprimento igualmente espontáneo da obriga de reparar os danos producidos. 

b. A falta de intencionalidade e a novidade no feito. 

2. Terán a consideración de circunstancias agravantes: 

a. A intencionalidade, premeditación e a reiteración. 

b. Causar danos, inxurias ou ofensas aos compañeiros nunha situación de especial 

vulnerabilidade. 

c. Calquera acto que produza discriminación contra algún membro da comunidade 

educativa. 

d. A ausencia de recoñecemento da autoría. 

e. A difusión por calquera medio, incluídos os electrónicos, telemáticos ou tecnolóxicos, 

da conduta, das súas imaxes ou da ofensa. 

 As medidas correctoras das condutas gravemente prexudiciais para a convivencia nos centros 

docentes previstas nesta sección prescriben ao ano da firmeza en vía administrativa da 

resolución que as impón. As medidas correctoras das condutas leves contrarias á convivencia 

prescriben aos catro meses da súa imposición. 

 As medidas correctoras de condutas gravemente prexudiciais para a convivencia só se 

poden impoñer logo da tramitación do procedemento disciplinario regulado na normativa . 

 
2.3.2.1. Procedemento corrector común 

 Corresponde acordar a incoación do procedemento á persoa titular da dirección do centro 

docente, por propia iniciativa, por petición motivada do profesorado ou da titora ou titor da alumna 

ou alumno ou da persoa que ocupe a xefatura de estudos, ou logo da denuncia doutros membros 

da comunidade educativa. 
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 A incoación do procedemento notificarase á nai ou pai ou á titora ou titor da alumna ou alumno, 

ou a este se é maior de idade, con indicación da conduta que o motiva, as correccións que poden 

corresponder e o nome da profesora ou profesor que actuará como persoa instrutora. Así mesmo, 

comunicarase á inspección educativa. 

 A instrución do expediente levarase a cabo por un profesor ou profesora do centro nomeado polo 

director/a que se elixirá  entre os membros do claustro, a poder ser, excluídos os membros do 

equipo directivo, o titor/a do alumno/a, o profesorado que lle imparte clase e aqueles que xa teñan 

participado como instrutores/as nos dous últimos anos. 

 No propio acordo de incoación ou en calquera momento da tramitación do procedemento, a 

persoa titular da dirección do centro pode adoptar motivadamente, por iniciativa propia ou por 

instancia do instrutor, como medidas provisionais o cambio temporal de grupo da alumna ou 

alumno ou a suspensión do dereito de asistencia ao centro ou a determinadas clases ou 

actividades, por un período non superior a cinco días lectivos. A adopción de medidas 

provisionais notificarase á nai ou pai ou á titora ou titor legal da alumna ou alumno, ou a este se é 

maior de idade. 

 O/a alumno/a, e no seu caso, os pais ou representantes legais, poderán recusar ao instrutor ante 

o director cando da súa conduta ou manifestacións poda inferirse falta de obxectividade na 

instrución do expediente. 

 Finalizada a instrución do procedemento, a persoa instrutora formulará proposta de resolución e 

dará audiencia á alumna ou alumno e, se é menor de idade, á nai ou pai ou á titora ou titor legal, 

convocándoos a unha comparecencia en horario lectivo na que poderán acceder a todo o 

actuado e da cal se estenderá acta. Comunicaráselles, en todo caso, as condutas que se lle 

imputan e as medidas de corrección que se propoñen. No caso de incomparecencia inxustificada, 

o trámite de audiencia terase por realizado para todos os efectos legais. 

 Realizado o trámite de audiencia, a persoa titular da dirección do centro ditará resolución 

motivada que se pronunciará sobre a conduta da alumna ou alumno e impoñerá, se é o caso, a 

correspondente corrección, así como a obriga de reparar os danos producidos nos termos 

previstos nesta normativa. 

 A resolución notificarase á nai ou pai ou á titora ou titor da alumna ou alumno, ou a este se é 

maior de idade, nun prazo máximo de doce días lectivos desde que se tivo coñecemento dos 

feitos que deron lugar á incoación do procedemento, e comunicarase á inspección educativa. 

 A resolución da persoa titular da dirección do centro pon fin á vía administrativa e será 

inmediatamente executiva. Contra a resolución da persoa titular da dirección do centro cabe 

instar a revisión ante o Consello escolar no prazo de dez días lectivos nos termos previstos no 

punto f) do artigo 127 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. 



PLAN DE CONVIVENCIA DO IES FERNANDO ESQUIO - NEDA 2017 

 

Plan de Convivencia Página 33 

 

 

2.3.2.2. Procedemento corrector conciliado (protocolo específico) 

1. O alumnado implicado e, de ser menor de idade, os seus representantes legais poderán solicitar 

mediante escrito dirixido á dirección do centro o inicio dun procedemento conciliado para a 

resolución dun conflito de convivencia cando este sexa tipificado como conduta grave 

2. Corresponde ao director/a a aceptación ou non da solicitude. En todo caso, o procedemento 

conciliado só poderá aplicarse cando o alumno/a cumpra os seguintes requisitos: 

 O compromiso de cumprimento das accións reparadoras que correspondan e que finalmente 

deberán ser realizadas. 

 Petición de desculpas ante o prexudicado se o houbera. 

 Recoñecemento da falta cometida ou o dano causado. En caso de ser menor de idade, o 

recoñecemento debe ter o beneplácito e a colaboración incondicional do seu pai ou nai ou 

representantes legais. 

3. Exclúense da aplicación do procedemento conciliado os seguintes supostos: 

 Na acción infractora concorren feitos de especial e notoria gravidade. 

 Cando o pai, nai ou representantes legais en caso de ser o alumno/a menor de idade, non 

comuniquen a súa disposición a acollerse ao procedemento conciliado ou non comparezan 

sen causa xustificada durante o procedemento cando sexan citados. 

4. A opción pola conciliación suspende o inicio do procedemento disciplinario de corrección da 

conduta, que se retomará no caso de que a conciliación sexa infrutuosa.  

5. Aceptado o procedemento conciliado, o cumprimento das accións reparadoras dará lugar á 

finalización do procedemento de corrección da conduta contraria á norma de convivencia. 

6. No procedemento, intervirá unha persoa instrutora e unha persoa mediadora, nomeadas pola 

dirección de entre o profesorado do centro. De non estar implicado/a no conflito, a mediación será 

levada a cabo polo titor ou titora do alumno/a.   

7. Na comunicación da apertura do expediente disciplinario o director/a incluirá, se é o caso, a 

posibilidade que asiste ao alumno para poder acollerse á tramitación conciliada e a información 

correspondente. 

8. O prazo de presentación da solicitude para o inicio do procedemento conciliado será dun día 

lectivo desde o momento de recepción polo alumno/a e representantes legais, da comunicación 

de apertura do expediente. 

9. Autorizado o procedemento de conciliación, o instrutor/a convocará a mediador/a e ás partes 

implicadas a o acto de conciliación. 
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10. Autorizado o procedemento de conciliación, o instrutor/a convocará a mediador/a e ás partes 

implicadas a o acto de conciliación. 

 Nese acto, o instrutor/a lerá a descrición dos feitos que son obxecto do procedemento e 

recordará ás partes que se está ante un procedemento conciliado ao que se someteron 

voluntariamente, e que, do mesmo xeito, acatarán o acordo que do acto se derive. 

Advertirase ás partes que as declaracións realizadas formarán parte do expediente 

disciplinario ordinario no suposto de non alcanzarse a conciliación. 

 Posteriormente, terán a palabra as persoas convocadas. O instrutor/a levantará acta e pedirá 

as aclaracións que estime oportunas; o mediador/a actuará como moderador/a e facilitador/a 

da conciliación (basicamente, petición e aceptación de desculpas) 

11. Finalizadas as intervencións o instrutor precisará o tipo de falta e sancións aplicables en relación 

ás Normas de Organización, Funcionamento e Convivencia do centro. 

12. Posteriormente, o mediador tratará co alumno/a implicado/a as opcións de acordo conciliado e a 

súa disposición a asumir a sanción proposta. 

13. Tras un breve período de reflexión onde se terá en conta o desenvolvemento do acto, o instrutor/a 

fará proposta de resolución que de ser aceptada polas partes, pechará o acto de conciliación. 

14. O instrutor/a presentará as conclusións finais do procedemento á dirección como máximo dez 

días lectivos despois do seu nomeamento como instrutor/a. Dita resolución detallará o 

cumprimento da reparación, o proceso de mediación con especial atención á actitude do 

alumno/a durante o mesmo e, se é o caso, as medidas complementarias acordadas. O director/a 

resolverá referendando ou modificando motivadamente a proposta. 

15. De non haber boa disposición por parte do alumno/a durante o proceso, segundo a proposta 

presentada polo instrutor, aínda que habendo cumprido coas accións reparadoras 

correspondentes, o alumno/a non poderá recorrer a novos procedementos conciliados durante o 

correspondente curso escolar. 

16. A dirección do centro informará ao Consello escolar do centro acerca do proceso de conciliación. 

 A imposición das medidas correctoras 

 Medidas correctoras de condutas leves contrarias á convivencia levaraa a cabo: 

 O profesorado da alumna ou alumno, oído este e dando conta á persoa que ocupe a xefatura 

de estudos, no caso das medidas previstas nos puntos a), b) e c) do artigo 117 desta 

normativa 

 A titora ou titor da alumna ou alumno, oído este e dando conta á persoa que ocupe a xefatura 

de estudos, no caso das medidas previstas nos puntos a), b), c) e d) do artigo 117 desta 

normativa. 
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 A persoa que ocupe a xefatura de estudos ou a persoa titular da dirección do centro, oídos a 

alumna ou alumno e a súa profesora ou profesor ou titora ou titor, no caso das medidas 

previstas nas alíneas a), c), d), e), f) e g) do artigo 117 desta normativa.  

 A persoa titular da dirección do centro, oídos a alumna ou alumno e a súa profesora ou 

profesor ou titora ou titor, no caso das medidas previstas nos puntos h) e i) do artigo 117 desta 

normativa. A imposición destas medidas correctoras comunicarase á nai ou pai ou á titora ou 

titor da alumna ou alumno antes de que estas se fagan efectivas, así como ao Observatorio da 

convivencia escolar do centro. 

 A imposición das medidas correctoras de condutas leves contrarias á convivencia poñen fin á 

vía administrativa e son inmediatamente executivas. 

 Medidas correctoras de condutas gravemente prexudiciais para a convivencia 

 En caso de condutas gravemente prexudiciais a xefatura de estudos cando o considere 

oportuno, recorrerá a procedementos de mediación en colaboración co departamento de 

Orientación coa participación do alumnado no papel de mediador. 

 As audiencias e comparecencias das nais e pais ou das titoras ou titores legais do alumnado 

menor de idade nos procedementos correctores regulados na normativa son obrigatorias para 

eles, e a súa desatención reiterada e inxustificada será comunicada ás autoridades 

competentes para os efectos da súa posible consideración como incumprimento dos deberes 

inherentes á patria potestade ou á tutela. 

 

2.3.3.  A comisión de convivencia 

A comisión de convivencia de cada centro constituirase no seo do seu consello escolar. Terá carácter 

consultivo e desempeñará as súas funcións por delegación do consello escolar, para facilitar o 

cumprimento das competencias que este ten asignadas en materia de convivencia escolar e velará 

pola correcta aplicación do disposto neste decreto, no plan de convivencia e nas normas de 

convivencia da cada centro. 

A comisión de convivencia, na súa composición, integrará o principio de igualdade entre mulleres e 

homes de todos os sectores da comunidade educativa. Estará composta polas persoas 

representantes do alumnado, do profesorado, das familias e do persoal de administración e servizos, 

todas elas na mesma proporción en que se encontran representadas no consello escolar do centro ou 

órgano equivalente. Será presidida pola persoa titular da dirección do centro e unha das persoas 

integrantes actuará como secretaria ou secretario, quen levantará a acta das súas reunións. O 

nomeamento das persoas integrantes da comisión de convivencia nos centros educativos 

corresponde ao director ou á directora por proposta dos colectivos representados. Os seus membros 

poden coincidir cos do consello escolar, pero non teñen que ser os mesmos necesariamente. 
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A comisión de convivencia manterá, como os demais órganos colexiados,  tres reunións anuais de 

carácter ordinario, unha por trimestre, e con carácter extraordinario cantas veces sexa convocada 

pola súa presidencia, por iniciativa propia ou por proposta de, polo menos, unha terceira parte dos 

seus membros. 

A comisión de convivencia exercerá por delegación do consello escolar as seguintes funcións: 

a. Elaborar o plan de convivencia do centro e dinamizar todos os sectores da comunidade 

educativa, incorporando as súas iniciativas e achegas no procedemento de elaboración, 

desenvolvemento e seguimento do citado plan. 

b.  Adoptar as medidas preventivas necesarias para garantir os dereitos de todos os membros 

da comunidade educativa e o cumprimento das normas de convivencia do centro. 

c. Impulsar accións dirixidas á promoción da convivencia, especialmente o fomento de actitudes 

para garantir a igualdade entre mulleres e homes, a igualdade de trato de todos os membros 

da comunidade educativa e a resolución pacífica de conflitos. 

d. Propor ao consello escolar as medidas que considere oportunas para mellorar a convivencia, 

así como dar conta a este, cando menos dúas veces ao longo do curso, das actuacións 

desenvolvidas e das correccións e medidas disciplinarias impostas. 

e. Propor, de ser o caso, á persoa titular da dirección do centro persoas que poidan formar parte 

do equipo de mediación. 

f. Coñecer o cumprimento efectivo das correccións e medidas correctoras nos termos en que 

fosen impostas e informar o consello escolar sobre o grao de cumprimento da normativa 

vixente. 

g. Realizar o seguimento dos compromisos de convivencia subscritos no centro. 

h. Elaborar unha memoria anual sobre a análise da convivencia e conflitividade no centro, na cal 

se reflictan as iniciativas no ámbito do centro sobre a materia. Este informe será trasladado 

ao consello escolar do centro e ao correspondente servizo territorial de Inspección Educativa. 

i. Aqueloutras que lle sexan encomendadas polo consello escolar do centro docente ou polo 

órgano da Administración educativa con competencias na materia. 

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

súas respectivas competencias, poderá solicitar o asesoramento dos/ as profesionais do 

departamento de orientación que interveñen no centro, do profesorado titor relacionado co tema que 

se analice, do educador ou educadora social do concello onde estea o centro educativo ou doutros ou 

doutras profesionais segundo a problemática de que se trate, así como das asociacións do sector que 

poidan colaborar na mellora da convivencia. 
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2.3.4.  Aula de convivencia inclusiva 

A Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa, no artigo 19 

sinala que os centros crearán aulas de convivencia inclusiva, non estables e con vocación de 

substituír o tempo de expulsión, con apoios e formación específica, que busquen reincorporar o 

alumnado á súa propia aula no menor tempo posible.  

Por outra parte, sinálase no artigo 18 que as correccións que se apliquen polo incumprimento das 

normas de convivencia terán un carácter educativo e recuperador, garantirán o respecto dos dereitos 

do resto do alumnado e procurarán a mellora da convivencia no centro docente. Tamén, terase en 

conta a idade do alumnado e as demais circunstancias persoais, familiares e sociais.  

No  artigo 25 do  Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, que desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño,  

regúlase o réxime de funcionamento das aulas de convivencia inclusiva. 

A aula de convivencia do IES Fernando Esquío nace para dar unha resposta mais aos conflitos entre 

o alumnado e o profesorado e/ou entre o alumnado, e pretende ofrecer tempos de reflexión ao 

alumnado e espazos inclusivos para a xestión dos conflitos no centro. Trátase de que o alumnado 

comprenda o alcance para si mesmos e para os demais das súas condutas e, sobre todo,que 

aprendan a facerse cargo das súas propias accións, pensamentos, sentimentos e comunicacións cos 

demais. 

Moitas veces, o feito de afastar ao alumnado momentaneamente da aula, evita que o conflito escale, 

ao desaparecer os comportamentos que reforzan as condutas contrarias ás normas, a saber, manter 

o desafío ao profesorado reafirmándose diante dos demais, chamar a atención, etc.  

 Definición 

A aula de convivencia é unha estratexia organizativa de xestión pacífica dos conflitos. Baséase na 

visión positiva do conflito, entendéndoo como oportunidade para a reflexión, para a integración 

democrática das normas e para a mellora persoal e da institución escolar.  

A aula de convivencia (no marco do Plan de Convivencia) é unha ferramenta da que pode valerse o 

centro para resolver democraticamente os conflitos, antes de aplicar as medidas sancionadoras que 

supoñan a privación do dereito de asistencia.  

A aula de convivencia do IES Fernando Esquío  integra dúas modalidades:  

 A aula de convivencia como aula de reflexión é un espazo que trata de facilitar a reflexión do 

alumnado que impide o normal desenvolvemento do grupo clase, enchendo de contido 

pedagóxico as “expulsións” á xefatura de estudos, Neste espazo, o profesorado trata de darlle 

axuda ó adolescente para que analice as súas condutas disruptivas e se comprometa ao cambio, 

ofrecendo unha resposta tanto aos conflitos puntuais na aula como ao alumnado con problemas 

persistentes de conduta.  
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 A aula de convivencia como aula de traballo trata de dar solución ao alumnado que, polas 

repetidas condutas contrarias ás normas, fora obxecto de privación do seu dereito de asistencia, 

sendo atendido nesta aula no lugar de cumprir a corrección no seu domicilio, combinando 

traballos curriculares e de modificación de conduta.  

De xeito específico, gardaríanse as seguintes características inclusivas:  

 Aula de reflexión (AR):  

o É preciso acordar entre todos os motivos polos que se pode derivar a un alumno á AR e 

polos cales non.  

o O alumnado debe poder voltar á aula ordinaria se o profesor da aula de convivencia o 

considera.  

o O profesorado que atenda a AR debe coñecer o modelo concreto de entrevista e as 

fichas de reflexión determinadas, co obxecto de evitar as actuacións dispares. Neste caso 

sempre deberá contar co apoio e asesoramento constantes da xefatura do Departamento 

de Orientación. 

o O profesorado que deriva á AR debe coñecer e interesarse polo resultado da reflexión.  

o Limitarase o nº de veces que un alumno/a pode pasar polo aula de reflexión a 3. 

 Aula de traballo (AT):  

o O alumnado acudirá á aula de traballo con material curricular actualizado, que será 

remitido, revisado e cualificado polo profesorado que o envía e referido ás materias das 

clases nas que estará ausente.  

o Durante o período de  “privación de asistencia” é preciso preparar a reincorporación do 

alumnado no grupo clase e traballar coas condicións que reforzan a súa conduta. 

o Como norma xeral, a familia e o profesorado deben coñecer o resultado da entrevista ou 

dos acordos acadados. Tanto o/a alumno/a como a súa familia deberán ser parte activa 

da resolución dos seus propios conflitos.  

o As familias deben ser informadas e implicarse nos acordos aos que se chegarán na AR 

ou na AT.  

 Obxectivos 

 Habilitar un espazo que proporcione ao alumnado as condicións necesarias para reflexionar 

sobre a súa conduta contraria ás normas de convivencia, o seu comportamento en determinados 

conflitos e sobre como afecta todo iso ao desenvolvemento das clases. 

 Posibilitar  que aprendan a responsabilizarse das súas propias accións, pensamentos, 

sentimentos e comunicacións cos demais. 
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 Contribuír a desenvolver actitudes cooperativas, solidarias e de respecto. 

 Posibilitar que o alumnado se sinta competente emocionalmente e na realización de certas 

tarefas. 

 Reconstruír e favorecer a súa autoestima e autocontrol. Axudarlle a adquirir unha boa disposición 

cara ás tarefas escolares. 

 Resolver os conflitos de maneira pacífica desde o diálogo e a reflexión. 

 Compensar as deficiencias que impiden a algúns alumnos ou a algunhas alumnas a súa inclusión 

escolar. 

 Educar para a vida, potenciando as relacións interpersoais de cada alumno ou cada alumna, é 

dicir, para a súa integración satisfactoria na comunidade. 

 Mellorar a vida académica e persoal do alumnado. 

 

 Funcionamento da aula de convivencia 

A aula de convivencia será atendida no horario lectivo do centro polo profesorado de garda que será 

o encargado de supervisar as medidas e actuacións propostas para o alumnado. Contará cos 

recursos e materiais didácticos necesarios para que se poidan acadar os obxectivos establecidos. 

 A Aula de Convivencia como Aula de Reflexión (AR):  

O alumnado que impida o desenvolvemento normal do grupo-clase, logo de poñer en práctica outras 

medidas e estratexias sen acadar resultados, pode ser enviado á AR. Para tal fin, seguirase os 

seguintes pasos:  

1. O profesor/a cubrirá o formulario “Derivación á Aula de Reflexión e Xefatura”. Na ficha 

especifícanse de antemán os conceptos polos que se pode derivar a un alumno/a á AR. O 

profesor/a detallará o motivo polo que o envía. Como norma xeral, non se mandará a un alumno á 

AR se faltan 10 minutos ou menos para o cambio de clase, xa que non daría tempo á entrevista.  

2. O alumnado acudirá á sala de profesores, onde o profesor/a de garda o acompañará ata a AR.  

3. O profesor/a de garda iniciará unha entrevista co alumno/a, co fin de acadar un compromiso 

concreto de mellora, Se as circunstancias así o aconsellan:  

O alumno/a cubrirá a “ficha de reflexión. Primeira vez” se fóra a primeira vez que acode á AR, ou 

ben a primeira vez que acode por ese motivo ou, a “ficha de reflexión, segunda vez”, se fose a 

segunda vez ou mais que acode por motivos similares ou, fichas de reflexión adaptadas á 

problemática do alumno, se fose habitual a súa presenza polo mesmo motivo ou similares.  
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4. Rematado este proceso, o alumno/a volverá a súa aula ordinaria. O profesorado da AR acordará 

as condicións de regreso á aula (petición de desculpas, pedir permiso ó entrar, etc).  

5. O profesor/a que atende a AR redactará o formulario “ficha resumo da entrevista”  que remitirá a 

xefatura de estudos.  

6. A xefatura de estudios, atendendo ó procedemento sancionador, imporá a sanción pertinente nos 

casos necesarios, facéndoo constar na “ficha-resumo da entrevista” que se distribuirá do seguinte 

xeito:  

o A orixinal quedará na xefatura de estudos 

o Unha copia para o titor ou titora  que informará ao profesor/a que lle puxo a falta .  

7. Os titores e titoras informarán ás familias das medidas adoptadas. A xefatura de estudos 

entregará ó alumno a folla “comunicación das medidas correctoras” que deberá ser asinada pola 

familia.  

O alumnado que cometa condutas contrarias ás normas durante o período de recreo, poderá ser 

enviado á aula nas horas que se determinen, segundo a decisión da xefatura de estudios.  

  A aula de convivencia como Aula de Traballo (AT):  

O alumnado que, pola acumulación de partes de conduta ou pola gravidade dos mesmos, deba ser 

obxecto de sanción disciplinaria poderá cumprila na aula de convivencia, segundo o procedemento de 

sancións, de acordo co seguinte modelo:  

1. A xefatura de estudios elaborará un informe indicando  de forma xenérica os motivos, os 

obxectivos, días ou clases nas que o alumno será derivado á AT, mediante a “ficha de información 

e solicitude de material curricular”  

2. A xefatura, solicitará ao equipo educativo as actividades formativas para o período de expulsión, 

mediante a “ficha de información e solicitude de material curricular “, que se colocará na mesa do 

libro de gardas. Este proceso non deberá excederse de 2 días.  

3. O departamento de orientación determinará as actuacións dirixidas ao proceso de reflexión que o 

alumnado deberá realizar e as entregará, nos prazos estipulados, ao titor. O traballo pode implicar 

directamente á familia, co apoio dos servizos sociais. O traballo pode realizarse tamén dentro do 

grupo-clase na hora de titoría co apoio do profesorado titor.  

4.  A xefatura de estudios ou a dirección comunicará a medida correctiva:  

o Ao/á alumno/a e á súa familia: Por medio da ficha de informe da sanción ás familias, 

que será asinada tanto polo alumnado como pola nai/pai/titor.  

o Por outra parte, farán constar as actividades realizadas durante a súa garda e a 

actitude do alumno na “Ficha informe de actitude do alumnado” . 
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o O profesorado titor informará persoalmente á familia. 

5. Nos últimos minutos da última hora do período de expulsión, o profesorado da AT, axudará ó 

alumno a levar ó casilleiro do profesorado correspondente o material curricular que tivera 

traballado de cada materia en follas soltas, logo de que o alumno/a cubrise a ficha “traballo 

realizado polo alumno/a”. O material de modificación de conduta quedará arquivado na na 

xefatura de estudos. Farase copia da “Ficha informe de actitude do alumnado” á persoa titora.  

6. O profesorado informará á xefatura de estudos do traballo curricular realizado a través da ficha 

“seguimento do traballo realizado” que se levará a xefatura de estudos.  

Na procura da inmediatez das sancións, co obxecto de corrixir as condutas contrarias ás normas do 

alumnado privado do acceso á AR ou ben aqueles casos excepcionais, poderá crearse un banco de 

material curricular de repaso ou reforzo das distintas materiais, co obxecto de lograr a expulsión 

inmediata á AT dende o momento do parte ata o final das sesións lectivas dese día.  

 

 

 Responsabilidades  

 Profesorado da Aula de Convivencia:  

 Axudar a reflexionar ao alumnado que acode a este servizo, impulsándoo á redacción de 

compromisos de mellora.  

 Redactar as ficha resumo da entrevista co alumnado con problemas de conduta.  

 Profesorado titor:  

  Comunicar ás sancións ás familias  

 Intervir, se o considera:  

 Falando individualmente co alumno/a  

 Propoñendo unha entrevista titor-familia  

 Derivándoo ao departamento de orientación  

 Traballando o tema na reunión semanal cos alumnos/as  

 Xefatura de estudos:  

 Colaborar co coordinador/a da aula no seguimento do alumnado que acode á Aula de 

Convivencia.  

 Informar ó profesorado, ó alumnado e as familias das expulsións á AT.  
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 Recompilar o material curricular preciso para a atención do alumno/a durante os períodos de 

expulsión.  

 Profesorado que expulsa:  

 Cubrir correctamente o parte de conduta e atender ás reflexión e compromisos que fixo o 

alumno/a na aula de convivencia. 

 Profesorado do grupo-clase:  

 Proporcionar o material curricular con prontitude, para o traballo do alumno/a durante o período 

de expulsión á Aula ou á casa.  

 Proporcionar o material de repaso ou reforzo para o alumnado privado do acceso á AR ou 

aqueles casos excepcionais que se determine sancionar con inmediatez.  

 Departamento de orientación: 

 Elaborará e desenvolverá o programa de habilidades e competencias sociais dirixido ao 

alumnado que incorra reiteradamente en condutas disruptivas, coa finalidade de mellorar a súa 

integración no centro docente.  

 Así mesmo, elaborará e desenvolverá un programa de habilidades e competencias sociais para 

aquel alumnado que, como consecuencia da imposición das medidas correctoras previstas nesta 

sección, se vexa temporalmente privado do seu dereito de asistencia ao centro.  

 Deseñar o material de reflexión e modificación de conduta acordes coa problemática do 

alumno/a.  

 

 
2.3.5. Protocolos e programas específicos 

 

2.3.5.1. Protocolo de prevención, detección e tratamento do acoso    

escolar e  ciberacoso 

 Considérase acoso escolar calquera forma de vexación ou malos tratos continuados no tempo 

dun alumno ou alumna por outro ou outra ou outros, xa sexa de carácter verbal, físico ou 

psicolóxico, incluído o illamento ou baleiro social, con independencia do lugar onde se produza. 

Terán a mesma consideración as condutas realizadas a través de medios electrónicos, 

telemáticos ou tecnolóxicos que teñan causa nunha relación que xurda no ámbito escolar.  

 A dirección do centro así como a Administración educativa, adoptará as medidas precisas para 

garantir ao alumnado vítima de situacións de acoso escolar a protección integral da súa 
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integridade e dignidade persoais e do seu dereito á educación, debendo primar sempre o interese 

da vítima sobre calquera outra consideración no tratamento destas situacións. 

 A protección da vítima garantirase mediante medidas cautelares que impidan a ameaza, o 

control ou o contacto entre vítima e causantes da situación de acoso. Arbitraranse medidas para o 

seguimento dos causantes da situación de acoso que impidan a continuación de eventuais 

condutas acosadoras. 

 No caso de detección dunha situación de acoso escolar para poñerlle fin a esta e sen prexuízo 

das correccións disciplinarias que correspondan, adoptaranse as seguintes medidas: 

a. A persoa titular da dirección do centro designará unha persoa responsable da atención á 

vítima entre o persoal do propio centro docente, procurando, cando sexa posible, que a 

designación recaia sobre unha persoa coa que a vítima garde unha relación de confianza ou 

proximidade. 

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

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

nestas situacións. 

c. Cando por razón das circunstancias ou da gravidade da situación de acoso se faga preciso, 

poderase prever a intervención de persoas mediadoras alleas ao persoal do centro, que 

serán designadas pola Administración educativa. 

d.  As situacións de acoso escolar que se detecten serán comunicadas á inspección educativa, 

xunto coas medidas que se adopten para poñer fin a elas. No caso de condutas de especial 

gravidade, informarase da situación e das medidas aos servizos sociais do correspondente 

concello, aos servizos especializados do departamento competente en materia de benestar e, 

se é o caso, á Fiscalía de menores para facilitar as medidas que lles corresponda adoptar nos 

seus respectivos ámbitos competenciais. 

Na Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa, abórdase por 

primeira vez no plano lexislativo o tratamento de situacións de acoso. No artigo 30, disponse que 

cada centro docente incluirá un protocolo para a prevención, detección e tratamento das situacións de 

acoso escolar no seu plan de convivencia.  

En xuño de 2013, a Dirección Xeral de educación dita instrucións pola que traslada aos centros 

docentes non universitarios o protocolo xeral de prevención, detección e tratamento do acoso escolar 

e ciberacoso.  

Protocolo de actuación: 

A persoa responsable da dirección do centro ou, de ser o caso, calquera outro membro do equipo 

directivo por delegación expresa daquel, dirixirá todas as actuacións que se deriven do 

desenvolvemento do presente protocolo. 
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Aínda que os modelos preventivos de carácter xeral no ámbito de centro e de aula son a mellor vía 

para que os problemas de convivencia se reconduzan de xeito positivo e se garanta unha axeitada 

convivencia escolar, non obstante, en ocasións, xorden episodios graves coma o acoso.  

Unha vez detectados indicios da existencia no centro dunha posible situación de acoso escolar, é 

necesario coñecer cales son as medidas que deben ser adoptadas, posto que unha intervención 

rápida e efectiva que implique a toda a comunidade escolar (alumnado, familia e docentes) pode 

evitar un agravamento da situación. Para isto, é conveniente ter establecido un claro plan de 

actuación onde se recolla un conxunto de medidas destinadas a frear e paliar a situación de acoso.  

O protocolo de actuación ten por obxecto que o profesorado dun centro educativo saiba como actuar 

nos posibles casos de acoso, pois é imprescindible que se actúe de xeito inmediato e decidido tanto 

co alumnado implicado (vítima, agresor ou agresores e espectadores) coma coas súas familias. 

O seguimento dun protocolo estandarizado é prescritivo para os centros escolares e contribúe a 

organizar a intervención, concretando as fases e dimensións que se deben prever, proporcionando 

pautas de actuación ou orientacións en situacións nas que se require un procedemento sistemático 

para a identificación e resolución do problema. 

Este protocolo, ao igual que calquera outro, precisa da corresponsabilidade da comunidade educativa 

na xestión dos conflitos, o que supón a revisión e optimización das canles de información, 

comunicación e participación, a revisión e actualización dos documentos institucionais e o fomento 

das relacións con outros axentes sociais (servizos sociais, sanitarios, policiais, xurídicos...). 

Para favorecer o repartimento de responsabilidades e a coordinación na acción, proponse adoptar 

diferentes fases:  

 Primeira fase. Coñecemento da situación. Identificación e comunicación: 

a) Comunicación sobre unha posible situación de acoso escolar (anexo I protocolo xeral).  

b) Medidas urxentes de protección á presunta vítima. 

c) Designación dunha persoa responsable da atención e apoio á presente vítima (anexo II 

do protocolo xeral).  

d) Primeira comunicación ás familias do alumnado implicado (anexos III e IV).  

e) Nomeamento dunha persoa responsable da tramitación (anexo V).  

f) Comunicación a outros profesionais educativos e/ou outros axentes externos (anexo VI).  

 Segunda fase. Recollida de información. REXISTRO: 

a) Entrevista individual á vítima. Citación do alumno ou alumna acosado/a aunha entrevista 

(anexo VIII).  



PLAN DE CONVIVENCIA DO IES FERNANDO ESQUIO - NEDA 2017 

 

Plan de Convivencia Página 45 

 

b) Entrevista individual ás persoas responsables do acoso. Citación do/da alumno/a 

acosador/a a unha entrevista (anexo IX):  

c) Entrevista individual ás persoas observadoras/espectadoras. Citación dos demais 

alumnos ou alumnas implicados/as a unha entrevista (anexo X).  

d) Entrevista individual ás familias. Citación para entrevista ás familias da persoa acosada e 

da persoa ou persoas acosadora/s (anexo XI e XII)  

e) Solicitude de asesoramento e/ou apoio técnico do departamento de orientación do centro 

(anexo XIII)  

f) Solicitude de asesoramento a outros organismos, especialmente no caso de ciberacoso 

(anexo XIV). 

 Terceira fase. Análise da información e adopción de medidas: 

a) Análise da información (anexo XV)  

b) Adopción de medidas (anexo XVI)  

1. Medidas de protección á vítima.  

2. Medidas reeducadoras e correctoras para a persoaoupersoa agresora/s (anexos XVII 

e XVIII).  

3. Outras medidas.  

4. Comunicación á Inspección Educativa (anexo XIX)  

 Cuarta fase. Seguimento e avaliación das medidas adoptadas. Rexistro (anexo XX). 

Propóñense, ademais, unha serie de documentos de apoio en anexos para lles facilitar aos centros 

educativos as distintas intervencións no desenvolvemento do protocolo. Cómpre recordar que toda a 

información que figure en todos os documentos empregados e que se recollan as diferentes fases do 

protocolo terá carácter confidencial. 

 

2.3.5.2.  Protocolo educativo para garantir a igualdade, a non discriminación e a 

liberdade de identidade de xénero.  

Co obxectivo de garantir a igualdade de trato e combater a discriminación por razóns  de diversidade 

afectivo-sexual e identidade sexual, publícase a Lei 2/2014, que inclúe a mención expresa á 

eliminación de  calquera indicio de discriminación que poidamos apreciar no sistema educativo, entre 

outras, por razóns  de identidade de xénero.  
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Medidas e actuacións: 

 Comunicación aos centros: 

o Cando un alumno ou unha alumna, ou os seus representantes legais, no caso de menores de 

idade non legalmente emancipados, manifesten mediante comunicación escrita ao centro 

educativo unha identidade de xénero diferente daquela que lle foi asignada no nacemento e, 

por tanto, na documentación civil, tomaranse as medidas necesarias para garantirlle os 

dereitos que lle asisten, así como un idóneo proceso de acompañamento e apoio no ámbito 

educativo.  

Para tal fin o equipo directivo trasladará inmediatamente esta información á xefatura do 

departamento de orientación para que se analice o caso e se activen os recursos que 

puidesen ser necesarios en materia de orientación e apoio, dentro da atención á diversidade 

e en atención ao principio de inclusión. 

o Cando os servizos de saúde realicen a valoración neste sentido dunha persoa menor de 

idade escolarizada, a través da familia e co seu consentimento, poderá remitir ao centro 

educativo aquela información e orientacións que estime oportunas en materia de saúde 

biopsicosocial e que considere relevantes no contexto educativo. Ademais poderá iniciar, 

sempre de acordo coa familia, procesos de coordinación. 

 Os departamentos de orientación: 

o Os departamentos de orientación que reciban información dun alumno ou dunha alumna, ou 

dos seus representantes legais ou dun deles  cando o outro non faga manifestación expresa 

en contra, no caso de ser menores ou maiores de idade legalmente incapacitados, dunha 

situación de identidade de xénero diferente da asignada no nacemento, facilitará nun primeiro 

momento orientacións sobre: 

 A comunicación da situación á dirección do centro (sempre por escrito), para activar 

as medidas que sexan procedentes en cada caso. 

 Aqueles recursos  sociais e sanitarios que están á súa disposición, no caso de que a 

familia ou a persoa interesada precisen apoio ou axuda neste ámbito. 

Así mesmo realizará, co consentimento da familia nos casos pertinentes, o proceso de 

avaliación psicopedagóxica mediante o cal poderán detectar as posibles necesidades 

educativas, que plasmará no correspondente informe psicopedagóxico. Este informe recollerá 

as orientacións de atención á diversidade idóneas (dirixidas tanto ao/á alumno/a como aos 

restantes membros da comunidade educativa á que pertence) de acordo coa normativa en 

atención á diversidade, ao plan de convivencia do centro e ás orientacións nesta materia. 

o Cando un/unha alumno/a menor de idade e non emancipado/a comunique esta situación ao 

centro sen coñecemento da súa familia ou representantes legais, o centro educativo facilitará 

ao devandito alumno/ao o seu apoio e mediación na comunicación coa familia (ou 
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representantes legais), así como o acceso aos recursos sociais e sanitarios que 

correspondan. 

o Cando na actitude da familia, ou representantes legais, ou dalgún membro da comunidade 

escolar, se detecten claramente indicadores de malos tratos cara á  identidade de xénero 

do/da menor, activaranse as actuacións previstas con carácter xeral nos instrumentos de 

convivencia do centro (plan de convivencia e normas de organización e funcionamento) e, no 

seu caso, nos protocolos de atención aos malos tratos infantís. 

o Sen prexuízo da aplicación inmediata das medidas anteriores, os responsables da orientación 

no centro, conxuntamente co profesorado, adoptarán medidas para a información e formación 

dirixidas á comunidade educativa previstas no apartado de medidas para a información e 

formación da comunidade educativa coa finalidade de que o/a menor poida desenvolverse 

nun ambiente e contexto libre de prexuízos e que promova a paz social, con particular énfase 

no coñecemento e respecto pola realidade transexual. 

 Establecemento das medidas de atención ás necesidades do/da menor: 

o Se calquera membro do persoal docente observa nun/a alumno/a, manifestacións ou 

comportamentos repetidos e prolongados no tempo que revelen unha expresión de xénero ou 

identidade sexual que puidese non coincidir co sexo asignado ao nacer, sen que  os seus 

representantes legais advertisen nada respecto diso, debe informar á dirección do centro. A 

dirección, conxuntamente co titor ou titora, e co apoio do departamento de orientación, 

establecerá unha reunión cos representantes legais do ou da menor que abordará a situación 

percibida, poñéndose a disposición das familias para achegar toda a información necesaria 

para abordar esta situación de diversidade. 

o Unha vez realizada a manifestación expresa ao centro educativo, e realizado o informe 

psicopedagóxico, a dirección do centro establecerá unha reunión de coordinación co 

alumnado e cos seus representantes legais, se os tivese, coa xefatura do departamento de 

orientación e co/coa titor/a do alumno ou da alumna. Nesta reunión, conxuntamente, e dando 

a mellor resposta posible ás necesidades específicas de apoio educativo no marco do plan de 

convivencia do centro e, de acordo con estas orientacións, estableceranse as medidas 

organizativas de aceptación/respecto no centro e de atención que se precisen, que serán 

adoptadas en exclusivo interese do menor.  

Se algún dos representantes legais do menor non emancipado se opuxeseá adopción das 

medidas anteriores, a dirección tomará as medidas precisas que garantan o respecto ao 

interese superior do menor. 

o Unha vez establecidas estas medidas, daráselles traslado das mesmas da seguinte maneira: 

o A persoa titora trasladará ao equipo docente aquelas cuestións de relevancia para o exercicio 

das súas funcións. 
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o En reunión de claustro comunicaranse a este todas aquelas medidas que afecten ao total de 

docentes do centro. 

o A secretaría do centro, por delegación da dirección, trasladará a información estritamente 

necesaria ao persoal non docente. 

 Recomendacións educativas e organizativas en relación co xénero que o/a menor sente como 

propio. 

Con independencia de todas aquelas medidas e actuacións que se deriven da avaliación 

psicopedagóxica e da coordinación mencionada, establécense as seguintes recomendacións xerais: 

o De acordo cos principios de igualdade e inclusión, non se realizarán no centro actuacións 

diferenciadas por sexo, e se por algunha  causa concreta e plenamente xustificada esta 

diferenciación fose necesaria, terase sempre en conta  a identidade de xénero manifestada e 

coa que o alumno ou a alumna se sente  identificado/a. 

o A comunidade educativa dirixirase ao alumnado polo nome que se acorde na coordinación 

establecida entre a dirección, a titoría, o departamento de orientación e o/a alumno/a (ou 

representantes legais). Tamén se utilizará este nome naquela  documentación non 

regulamentada legalmente e en todas aquelas comunicacións formais e informais que non 

teñan efectos administrativos ou xurídicos, en tanto non se proceda á modificación dos datos 

rexistrais e se acredite o devandito cambio de maneira inequívoca. 

o Facilitaráselle ao/á alumno/ao acceso aos vestiarios e aseos correspondentes ao xénero co 

que sente  identificado cando existan unicamente espazos diferenciados, e poranse en 

marcha as medidas organizativas que se estimen. 

o Garantirase o seu dereito a elixir  a propia imaxe, e a adaptar esta, tanto no vestir como en 

calquera  outro aspecto, ao xénero que sente como propio, incluídos os uniformes escolares, 

se procede. 

o Garantirase a difusión da realidade sobre a identidade de xénero entre a comunidade 

educativa. 

o En todo o proceso actuarase de acordo co dereito á privacidade e honra do estudiantado e de 

todos os membros da comunidade educativa. 

o Aos efectos de determinar as actuacións e forma de proceder, tanto no relativo ao tránsito 

(decisión de mostrarse socialmente conforme ao sexo sentido como propio), como en 

calquera  outra situación que puidese sobrevir, axustarase ao acordado na reunión de 

coordinación realizada entre a dirección do centro, o/a menor transexual, os seus 

representantes legais, de ser o caso, o departamento de orientación e o titor ou titora do 

alumno ou alumna. En todo caso, o menor será sempre informado e consultado, e terase en 

especial consideración a súa opinión, facilitándolle o sentirse cómodo e salvagardado.  
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 Medidas para a información e formación da comunidade educativa: 

Co obxecto de facilitar o traslado de información e concienciación sobre unha situación de identidade 

de xénero que non coincide coa asignada no nacemento, especialmente naqueles  casos nos que se 

produce unha transición patente para a comunidade educativa, realizaranse progresivamente guías 

didácticas, folletos informativos ou calquera outro material educativo, e formación específica que 

poidan ser utilizados por toda a comunidade educativa.  

Ademais establécense as seguintes recomendacións xerais: 

o Realizar actuacións de información e sensibilización sobre diversidade sexual e de xénero 

dirixidas ao alumnado, con especial atención ao recoñecemento e normalización da realidade 

transexual, incluíndo actividades de autocoñecemento, coñecemento mutuo, empatía, aprecio 

e comunicación para favorecer a cohesión do grupo. 

o Realizar actuacións formativas dirixidas aos equipos directivos, orientadores e orientadoras e 

equipos docentes, así como ás familias, relacionadas coa diversidade sexual, facendo 

especial referencia ao coñecemento da realidade transexual. 

o Fomentar a dispoñibilidade nas bibliotecas dos centros educativos dun catálogo de libros, 

manuais e material audiovisual que inclúa a temática da diversidade sexual, que se adecúen 

á finalidade do respecto e a dignidade para a ampla diversidade que existe dentro do seo da 

condición humana. 

o A través da Rede de Servizo de Formación Permanente do Profesorado facilitarase a 

realización de accións formativas tendentes á difusión e concienciación sobre a realidade das 

persoas trans*, segundo se establecen a normativa mencionada, mediante a utilización de 

todos os recursos previstos no plan anual de formación do profesorado e con atención 

especial ásEscolas de Nais e Pais.  

 Medidas de prevención, detección e intervención ante posibles casos de discriminación, acoso 

escolar, violencia de xénero ou malos tratos infantil por identidade de xénero: 

o Tal e como recolle a normativa na materia, os plans de convivencia dos centros recollerán o 

protocolo de prevención, detección e tratamento do acoso e do ciberacoso, e os 

procedementos para a corrección de condutas contrarias á convivencia, no que se inclúen as 

condutas de acoso, discriminación, violencia de xénero ou malos tratos ao menor transexual. 

No caso de detectarse, actuarase segundo o previsto nos devanditos protocolos. 

o Cando se constate que o atentado contra a dignidade do/da menor foi por causas 

relacionadas coa súa identidade de xénero, aplicaranse as medidas correctoras 

correspondentes e, en particular, a expulsión de centro, temporal ou definitiva, da persoa 

infractora, como medidas correctoras asociadas ás condutas que vulneran a dignidade 

persoal doutros  membros da comunidade educativa que teñen como orixe ou consecuencia 

unha discriminación ou acoso baseado no sexo, orientación sexual ou identidade sexual, 
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segundo se recolle no artigo 124 da Lei orgánica 2/2006, de 3 de maio, de educación 

segundo a redacción dada pola Lei 8/2013, de 9 de decembro, para a mellora da calidade 

educativa. 

o Calquera membro da comunidade escolar que teña coñecemento ou sospeita dunha situación 

de acoso escolar, violencia de xénero ou malos tratos infantís de calquera alumno ou alumna, 

por identidade  de xénero dentro do centro escolar, ten o deber de poñelo en coñecemento 

dos responsables do centro segundo os procedementos que cada centro estableza no seu 

plan de convivencia. 

o Naqueles  casos nos que, por mor da actitude da familia, dun ou de ambos os proxenitores, 

cara á  identidade de xénero do alumno ou da alumna, se detectenindicios de non respecto 

da identidade sexual do ou da menor, que poidan supor unha situación de malos tratos, ao 

obxecto de garantir o interese superior do menor, actuarase segundo os protocolos 

establecidos polos servizos de asistencia e protección de menores. 

 

2.3.5.3. Protocolo de mediación  

Introdución 

A posta en marcha dun Proxecto de Mediación Escolar  conleva  “formar ao alumnado en actitudes e 

habilidades que lles levan a unha millor comprensión dos conflitos  que afrontan, a un 

autocoñecemento e valoración de sí mesmos,  ao respeito cara as demáis persoas, á 

experimentación de emocións e sentimentos positivos, a unha correcta canalización da agresividade, 

a comunicarse de xeito efectivo, a participar e cooperar co benestar de todos” ( Boqué, 2002). Tamén 

nos permite  abordar os conflitos usando unha ferramenta,   A MEDIACIÓN,  na que dúas  persoas 

enfrontadas recurren a unha terceira persoa imparcial e neutral,  que os guiará  e acompañará  

nun proceso de búsqueda de solucións satisfactorias  para ambos. Para isto os implicados 

deben comunicarse e dialogar, comprender a posición do outro, cooperar…ate que ambos se sintan 

satisfeitos e obteñan beneficios. Trátase dun modelo no que ámbolos dous protagonistas se sinten 

gañadores  ao  rematar o proceso.  

O desenvolvemento deste Proxecto de Mediación Escolar,  recolle os obxectivos, as actuacións 

que imos pór en marcha, a súa distribución temporal,  os responsables da súa execución  e os 

recursos que precisarmos para elo.  

  O presente Plan de Mediación Escolar enmárcase  dentro do Plan de Convivencia  do centro, que se 

está a elaborar no presente curso 2016-17.  

Porase en marcha o vindeiro curso 2017-18.  No primeiro trimestre do curso formarase a un grupo 

de alumnos/as  en  mediación de conflitos. Preténdese poñer en marcha o proxecto coa  axuda de 

todos eles  e  contando coa aprobación e colaboración do claustro.  
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Faise necesario, polo tanto, dar a coñecer  este proxecto a tódolos membros da comunidade  

educativa  para axudar a promover a cultura da paz e a non violencia,  así como un xeito 

constructivo de resolución de conflitos.  

Obxectivos 

Os obxectivos xerais son  os seguintes:  

 Difundir o contido do Decreto 144/2011  do 11 de Maio, polo que se regula a convivencia no 

ámbito educativo. 

 Dar a coñecer o proceso de mediación, como alternativa na resolución dos conflitos.  

 Contribuir a mellorar o clima de convivencia no centro.  

 Fomentar un clima de paz, diálogo e colaboración  entre todos os membros  da comunidade  

educativa. 

 Sensiblizar á comunidade educativa en relación á solución de conflitos de convivencia dende 

o uso de estratexias relacionais e dialogantes.  

 Os Obxectivos específicos  que  queremos acadar   ao longo das distintas fases  do 

desenvolvemento deste plan son os seguintes:  

 Informar ao profesorado sobre a  Mediación Escolar. 

 Dar a coñecer ao alumnado a Mediación como ferramenta  para a resolución de conflitos.  

 Crear un servizo de Mediación Escolar. 

 Iniciar a aplicación da  Mediación no centro, como alternativa aos procedementos 

disciplinarios e  como método alternativo de xestión dos conflitos no centro.  

 A Mediación Escolar 

O Equipo de Mediación asumirá o papel de impulsar e facilitar a mediación como estratexia de 

resolución de conflitos no centro, debendo os seus integrantes (Coordinadora da Equipa de 

Mediación e alumnos/as mediadores)  asumir un papel activo  na mediación dos conflitos plantexados 

entre  o alumnado. 

Para unha axeitada implantación da Mediación  no centro educativo faise necesario contar cunha 

Equipa de Mediación cuxos integrantes teñan recibido unha  formación específica en Mediación 

Escolar,  e se responsabilicen  da  súa axeitada aplicación no centro.  

 Definición  

Segundo o Decreto 114/2011 do 11 de Maio,  art. 2.g:  

A Mediación  é un procedemento para xestionar conflitos. Baséase no diálogo a través dun encontro 

voluntario entre as partes implicadas e a persoa mediadora,  quen sendo allea ao conflito e actuando 
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de xeito imparcial, axúdalles a comunicarse.  O obxectivo é que as partes atopen e decidan de común 

acordo a maneira de solucionar o problema que os mantiña en conflito.  O acordo acadado  será 

satisfactorio para ambas partes.  

Características da Mediación Escolar 

 Supón asumir o conflito  como algo normal nas relacións humanas. 

 Baséase no modelo VIC: É un proceso  voluntario,  a persoa mediadora é  imparcial,  e 

o que se dí  durante a mediación é confidencial.  Só a Acta de Mediación, que se rechea 

en mediacións formáis,  e na que consta a solución proposta e aceptada  polas persoas 

enfrontadas,  non ten carácter confidencial.  

 Baséase no diálogo, na escoita activa e no autocontrol das emocións.  

 Non se buscan culpables. 

 É unha oportunidade para a aprendizaxe de estratexias de comunicación  e de  

resolución de conflitos, que  enlaza coas competencias básicas  social e cidadá  e de 

autonomía persoal. 

 Para exercer a  Mediación Escolar son necesarias  certa formación,  habilidades e 

experiencia para poder intervir axeitadamente.  

 Non todos  os conflitos  son susceptibles de tratarse a través  da mediación (non o son 

aqueles nos que se  teñan producido faltas graves, como  furtos, agresións, acoso, uso 

de drogas…).  

 É un proceso sistemático, cunha serie de fases que se teñen que desenvolver. 

 Son as persoas en conflito quenes aportan as solucións, aprendendo a xestionar as súas 

emocións, intereses...e aportando  propostas creativas para a resolución.  

 Todas as partes resultan gañadoras.  

 procedemento de mediación contémplase tanto como procedemento informal, como 

formal, utilizándose éste  último  como medida alternativa ao procedemento disciplinario. 

O decreto establece que a acepatación do procedemento de Mediación Formal  polas 

partes implicadas nun conflito  interrumpe os prazos establecidos para a apertura do 

procedemento ordinario ou  de prescripción de medidas.  

 O propio procedemento en sí mesmo é  educativo, e non   podemos considerar que  resta 

tempo  destinado á aprendizaxe, xa que constitúe un xeito de aprender; non anula a 

autoridade do profesorado, senón que a fortalece, facendo innecesario o uso do poder e 

non ignora o dano causado á convivencia, senón que procura a reparación responsable.  
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 Conflitos nos que se pode mediar.  Cáles son os Conflitos  susceptibles e os Non 

susceptibles de Mediación  

Casos mediables  

 Os implicados queren voluntariamente  participar na Mediación.  

 Ambas partes  queren atopar unha solución ao conflito.  

 Ambos queren resolvelo, pero non son capaces de facelo por sí sós. 

  

 Casos non mediables 

 As partes non desexan ir á Mediación.  

 Cando  a persoa coordiandora do Equipo de Mediación así o estime. 

 Cando os feitos  que provocan o conflito sexan graves ( drogas, denuncias, acoso, abusos…) 

e non se poda resolver por este procedemento.  

 Cando as partes non se amosen dialogantes.  

 Cando non se cumle  coas reglas básicas: respecto, sinceridade, respecto do turno de 

palabra… 

 

Funcións do coordinador/a de mediación escolar e dos alumnos/as mediadores 

 Coordinador/a:  

 Encárgase de redactar o protocolo de actuación  do Servizo de Mediación, que se 

recollerá no Plan de Convivencia  e supervisará a súa execución  en permanente 

colaboración coa  Dirección do centro. 

 Contribúe  de  forma activa á divulgación do procedemento de mediación, a través de 

accións de información, sensibilización e formación.  

 Promove, xestinona, colabora ou  imparte  a formación específica  en materia de 

mediación escolar dirixida ós componentes da Equipa de Mediación do centro.  

 Coordinará  a Equipa de Mediación do centro.  

 Decide si é posible ou non levar a cabo a mediación. 

 Atende ás solicitudes de  cambio de mediador/a por   diversas causas, como: amistade  

ou en enemistade manifesta do mediador proposto con algunha das partes en conflito, 

vínculo  de parentesco ou afinidade  en claqueira grao. 
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 Informa ás partes en conflito sobre o procedemento de mediación, antes da súa 

aceptación. 

Alumnos/as mediadores:  

 Mediador/a é ante todo un facilitador/a da comunicación, que escoita imparcialmente ás 

partes involucradas, respetando a voluntariedade e a confidencialidade. 

 É  quen debe facer respectar as normas do proceso, atendendo a unha estructura flexible. 

 Debe axudar ás partes a definir o conflito e a descubrir os intereses, as necesidades e os 

sentimentos que existen detrás das posicións. 

 Busca o entendemento entre as partes, para que cheguen a acordos, non para atopar 

culpables. 

 Estimula aos  mediados para que atopen solucións comúns que satisfagan a ámbalas dúas 

partes. 

 Axuda a delimitar cómo se van a levar a cabo as solucións definidas e acordadas polos 

mediados, xa que les son os protagonistas do acordo. 

 Desiste do encontro de mediación si non existe colaboración dalgunha das partes ou se 

vulneran as condicións necesarias para o desenvolvemento do encontro. 

 Solicita co-mediación cando a complexidade do conflito ou outras circunstancias o requiran.  

 

Cómo solicitar a mediación 

Cando xurda algún conflito no centro, calqueira membro da comunidade educativa, pode solicitar o 

servizo  de mediación,  por escrito ou verbalmente, ben á persoa Coordinadora da Equipa de 

Mediación ou ben  a través da Xefatura de Estudos.  

Posteriormente  a persoa coordiandora da Equipa de Mediación  ou outro membro designado, 

poñerase en contacto individualmente  cos protagonistas  do conflito, para unha primeira toma de 

contacto, que se fará o máis rápidamente posible, co fin de para a escalada do conflito e ofrecer ás 

partes unhas expectativas de solución. Despóis avalíase a viabilidade da mediación.  

Finalmente, si os implicados aceptan,  elíxese a un mediador, que  debe ser aceptado polos 

implicados no conflito , e iníciase o proceso de mediación.  

 Fases do proceso de mediación  

1. Fase das 3D (antes da mediación):  

Detectar o conflito. 

Derivalo á mediación. 
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Determinar a viabilidade de mediar. 

2. Fase das 3C ( Falar do conflito e chegar a acordos):  

Contextualizar o encontro. 

Confrontar o conflito 

Construir o acordo. 

3. Fase das 3R (Firmar e comprobar   que os acordos acadados se cumplen):  

Reparación do dano causado. 

Revisión do acordo. 

Resultado informados 

Posta en práctica.  

Curso 2016-17:  

Redacción do Plan de Mediación para a súa incorporación ao Plan da  Convivencia do centro,  e aos  

documentos institucionais dos que debe formar parte. 

Informar  e sensibilizar aos diferentes sectores da comunidade educativa sobre  a existencia e   

previsión da posta en práctica do  presente plan  de cara ao curso 2017-18. 

Curso 2017-18 

Comenzarase coa implantación efectiva do plan, sendo necesario pasar polas seguintes fases:  

1º TRIMESTRE 

Charla  de información e sensibilización ao profesorado nun Claustro.  

Información  sobre a Mediación Escolar ao alumnado  e  ás familias a través  dun tríptico,   en sesións 

de titoría e en reunións cos pais/nais/titores legais. 

Creación formal dun servizo de Mediación. 

Formación do alumnado interesado en formar parte da Equipa de Mediación.  

Elaboración de protocolos de Solicitude de Mediación,  recollida de información,  Actas de acordos… 

2º TRIMESTRE 

Iniciar o funcionamento real do servizo de Mediación.  

Creación dun rexistro de casos mediados.  

3º TRIMESTRE 

 Continuar o desenvolvemento de procedementos de mediación. 
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Avaliación de resultados 

Avaliación do Plan de Mediación  

O seguemento e avaliación do Plan é un aspecto fundamental  que non pode omitirse.  

Pretendemos que a avaliación forme parte natural do desenvolvemento deste  Plan.  

Será unha avaliación contínua  e recollerase nun documento a avaliación   ao remate do curso. 

Os aspectos que avaliaremos serán os seguintes:  

 Grao de cumprimento dos obxectivos xerais e específicos propostos.  

 Aceptación por parte do alumnado, profesorado e demáis membros da comunidade educativa  

do modelo de mediación como estratexia de resolución de conflitos.  

 Avaliaranse os  materiais elaborados e difundidos para a sensibilización sobre o proceso de 

mediación, coa finalidade de melloralos. 

 Avaliaranse os documentos  elaborados para desenvolver a mediación:  Folla de solicitude de 

mediación,  guións para as entrevistas cos mediados, rexistro do acordos e seguemento do 

seu cumprimento ou aqueloutros que se consideren necesarios.  

 Da avaliación de todos estes aspectos poderán xurdir propostas de mellora, que se 

constituirán en obxectivos para a seguinte concrección anual do Plan de Mediación. 

 

2.3.5.4. Programa que contribúa á adquisición de habilidades e          

     competencias sociais  

 Os programas que contribúan á adquisición de habilidades e competencias sociais, ou actuacións 

similares que contribúan a un desenvolvemento equilibrado das competencias persoal e social, son 

fundamentais como medida de prevención para evitar que nos centros educativos se produzan 

condutas que alteren unha desexada convivencia entre os diferentes membros da comunidade 

educativa. A Lei 4/2011, no seu artigo 19, destaca, entre os programas e actuacións complementarias 

as medidas correctoras das condutas contrarias á convivencia, a elaboración e desenvolvemento por 

parte do departamento de orientación de cada centro docente dun programa de habilidades sociais 

dirixido fundamentalmente ao alumnado que incorra reiteradamente en condutas disruptivas e que ten 

como finalidade mellorar a súa integración no centro docente. Ademais, tanto a citada lei como o 

artigo 24 do Decreto 8/2015 establecen este tipo de programas tamén para aquel alumnado que, 

como consecuencia da imposición das medidas correctoras previstas nesta sección, se vexa 

temporalmente privado do seu dereito de asistencia ao centro, ou mesmo para a súa atención na aula 

de convivencia inclusiva, tal como se mencionou anteriormente. Estes programas aplicaranse en 

colaboración co profesorado titor e, de ser o caso, cos servizos sociais, e procurarán implicar o resto 
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do profesorado e as familias para lograr, conxuntamente, o desenvolvemento adecuado do proceso 

educativo e das accións propostas. 

 As habilidades e competencias sociais son un conxunto de hábitos ou estilos (que inclúen 

comportamentos, pensamentos e emocións) entre os que están:  

o Asertividade: é o xeito de actuar que lle permite a unha persoa expresar os seus 

pensamentos e sentimentos sen negar os dos demais.  

o Empatía: habilidade que nos permite comprender e experimentar o punto de vista doutros sen 

ter que estar de acordo.  

o Saber escoitar: escoitar con comprensión e coidado, saber o que a outra persoa trata de 

comunicarnos e transmitir que recibimos a súa mensaxe.  

o Definir un problema: analizar a situación, tendo en conta os elementos obxectivos, así como 

os sentimentos e necesidades. 

o Avaliación de solucións: analizar as consecuencias que cada solución terá a curto e longo 

prazo para as persoas implicadas.  

o Negociación: comunicación dirixida a atopar unha alternativa de solución que resulte 

aceptable para ambas as partes.  

o Capacidade de desculpa: capacidade de darse de conta dos propios erros cometidos. No 

contexto educativo, este tipo de programas pretende:  

o Potenciar o contacto da persoa cos seus sentimentos, favorecendo tanto a súa identificación 

como a súa expresión.  

o Desenvolver e construír habilidades de comunicación, é dicir, capacidade de emitir e recibir 

mensaxes a través da comunicación verbal e non verbal.  

o Clarificar valores, saber tomar decisións, analizar a conduta, cooperar con outros, aprender a 

resolver conflitos e aprender a organizarse. Programas nos que se establecen tres dos niveis 

fundamentais de actuación da titoría no centro educativo, como son:  

o Ensinar a ser persoa: axudar o alumnado na construción da súa identidade persoal, 

fundamentalmente relacionado con facilitar a integración no grupo e o desenvolvemento 

persoal e afectivo de cada alumna ou alumno.  

o Ensinar a comportarse: contribuír a que o alumnado mellore a súa capacidade de adaptación 

escolar e social, desenvolvendo actitudes positivas.  

o Ensinar a convivir: desenvolver no alumnado as capacidades sociais básicas para unha boa 

convivencia, potenciando a organización cooperativa e o clima da aula.     

Tendo en conta as necesidades detectadas no noso centro, no vindeiro  curso as 
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habilidades e competencias sociais nas que centraremos o noso traballo serán: 

autocontrol, reflexión e resolución de conflitos.        

2.3.5.5. Outros: Protocolo de información ás familias. Protocolo de acollida ao 

profesorado. Protocolo de protección de datos. Protocolo de absentismo. Programa de 

Titoria entre iguais (TEI) . 

 Protocolo de información ás familias.  

 

DESTINATARIOS REUNIÓNS INFORMATIVAS RESPONSABLES 

As familias Ao comenzo do curso: NOF, 

Principios pedagóxicos do 

centro  

Equipo directivo 

Titor/a 

Orientación 

 
 

  

Para acadar un resultado satisfactorio nos estudos é fundamental a colaboración das familias co 

centro educativo. O feito de que o alumnado perciba unha mesma menxase coherente polas dúas 

partes axudará sen dúbida á súa motivación e interese.  

Podemos destacar unhas liñas xerais de actuación: 

Ao comenzo de curso realizaríase para cada nivel educativo unha reunión  coas familias que 

serían  recibidas polo Equipo directivo e Orientación. Nese momento se lles presentaría ao titor/ 

titora dos seus fillos que os acompañaria ata a clase correspondente  onde se lles facilitaría un 

"Triptico" que recollería  diversa información  sobre: as  normas de organización e funcionamento, 

normas de convivencia e diversas orientacións para o estudos dos seus fillos e fillas. 

 Protocolo de acollida ao  profesoado 

Con respecto ao profesorado novo no Centro que se incorpora ao principio de curso  ou unha 

vez iniciado o mesmo, os obxectivos son informarlle e crear, desde o primeiro día, unha 

dinámica de coordinación e de traballo en equipo. 

As actividades son: 

o Reunión do profesor con algún membro do Equipo Directivo cando chega ao Centro. 

Entregaráselle o horario, o plano das instalacións e  daráselle unha explicación sobre  
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as normas de organización e funcionamento básicas. 

o Se lle presentan os demais membros do claustro  e persoal non docente. 

o Reunións departamentais onde se lles informa de todo o concernente á súa 

especialidade: aulas, material, programacións, etc. 

 Protocolo protección de datos 

A protección de datos persoais supón, hoxe en día, un dos grandes retos que se presenta á 

comunidade educativa tendo en conta a cada vez maior relevancia e uso das novas tecnoloxías, polo 

que se fai preciso abordar a cuestión desde unha perspectiva global e coa implicación de todos os 

membros da comunidade educativa. 

Esta cuestión afróntase dende unha dobre vertente: por unha parte, a concienciación da necesidade 

de autoprotección dos propios datos, sobre todo no relativo ao uso que se fai deles nas novas 

tecnoloxías, é dicir, a identidade dixital, e, por outro lado, a necesaria protección por parte de todos os 

membros da comunidade educativa dos datos persoais aos que teñan acceso, en cumprimento da Lei 

orgánica de protección de datos de carácter persoal. 

Nesta última liña enmárcase este documento, que aborda unha serie de pautas dirixidas a toda a 

comunidade educativa, de cara a dar maior seguridade xurídica na xestión e tratamento de todos os 

datos persoais por parte de todos os membros da comunidade educativa. 

En efecto, búscase facilitar unhas pautas concretas e claras no tratamento de datos persoais, que 

outorgue maior seguridade xurídica a todos os axentes implicados, e que permitan garantir e facilitar 

o cumprimento das previsións da Lei orgánica de protección de datos de carácter persoal. 

O documento xorde, ademais, como froito das dúbidas máis frecuentes manifestadas nos últimos 

tempos en relación coa protección de datos persoais, polo que se centra nas cuestións máis 

consultadas desde os centros educativos á Consellería, como pode ser o tratamento das imaxes, a 

xestión dos datos persoais en caso de proxenitores non unidos por vínculo matrimonial ou análogo e 

a utilización de cámaras de videovixilancia. 

Así mesmo, co obxecto de facilitar a xestión dos datos persoais, incorpóranse unha serie de anexos 

con modelos de cláusulas de información e autorización para o tratamento de datos, que poderán ser 

utilizados por todos os centros, sen prexuízo de que progresivamente, se poida continuar ampliando o 

repertorio de modelos de documentos, a medida que se manifesten novas necesidades. 

- Anexo: modelos de documentación: 

o Modelo cláusula de información. 
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o Modelo autorización para a cesión de datos de carácter persoal. 

o Modelo de contrato de encargado do tratamento. 

o Modelo de autorización para o uso de imaxes polo centro educativo. 

o Modelo de información dispoñible no caso de utilización de cámaras 

de videovixilancia. 

o Comunicación pública de videovixilancia 

 Protocolo de absentismo: 

A asistencia a clase é un dereito do alumnado e unha obriga a súa garantía por parte das nais, dos 

pais ou das persoastitoraslegaisougardadoras dese alumnado, vinculado aoexerciciomesmo do 

dereito á educación. É preciso, pois, previr e abordar, de ser o caso, as situacións de absentismo, 

dando unharespostaáxil, eficaz e coordinada que permita fortalecer a implicación das familias nunha 

cuestión que presenta múltiples factores e facetas (escolar, familiar, persoal, etc.), pero na que o 

centro educativo xoga un rol fundamental. 

Durante o curso 2013-14 a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria estableceu 

un Protocolo de Absentismo que se incorpora a este plan de convivencia e, que guiará as actuacións 

que se levarán a cabo no centro, no proceso de control do absentismo. 

- O profesorado titor encargarase de controlar e comunicar aospais /naisoutitores as 

faltas de asistencia ou impuntualidades do alumno/a ás clases da maneira que considere 

máisaxeitada e cada 15 días a través do boletín de faltas. 

- As faltas de asistencia e impuntualidades poden ter douscaracteres: xustificadas e 

inxustificadasouinxustificables. 

- A xustificación das faltas de asistencia a clase do alumnado realizarase ante o 

profesorado titor e por parte da nai, do paiou das persoastitoraslegaisougardadoras do alumnado, 

acompañando, segundo proceda: 

o Xustificante médico, no caso de enfermidade propia ou grave dun familiar de 

primeiroou segundo grao. 

o Documento acreditativo, no caso de deberes inescusables, presentación a 

examesoumorte de familiares de primeiroou segundo graos. 

o Calqueraoutro documento acreditativo da circunstancia que xustifique a ausencia. 

- Existe a posibilidade de que pais, naisoutitores/as legaisxustifiquen as faltas de 

asistencia, sen documentación acreditativa, sempre que o profesorado titor do/a alumno/a as 

considere xustificables. Senprexuízo disto, establécese un tope de 24 horas ao longo do curso, para 

as cales se pode aceptar este tipo de xustificacións. 
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- No caso de que este tipo de falta mencionado no punto anterior sexa a un exame, 

como norma xeral non se lle repetirá o exameao/á alumno/a, exceptuando casos de 

forzamaiorouenfermidade, e sempre e cando non se observe reiteración. 

- Cando as faltas de asistencia á clase do alumnado presenten dificultades para a 

súaxustificaciónou cando se incremente de forma significativa o número de faltas senxustificar, o 

profesorado titor convocará a nai, o paiou as persoastitoraslegaisougardadoras da alumna ou do 

alumno a unha reunión, coa finalidade de analizar a situación que se está a producir e tratar de 

corrixila, evitando que se produza a apertura dun expediente de absentismo. Cando se trate de 

alumnado de educación secundaria obrigatoriaou de ciclos de formación profesional básica, a propia 

alumna ou o propio alumno poderá asistir á referida reunión. 

- Cando un/unha alumno/a presenta un número de faltas de asistencia a clase 

senxustificar superior aodez por cento do horario lectivo dun determinado mes, co visto e prace da 

dirección do centro, o profesorado titor iniciará un expediente de absentismo e comunicará a situación 

á xefatura de estudos. 

o Unha vez iniciado o expediente de absentismo a xefatura de estudos recollerá 

información de todas as actuacións realizadas. 

o O profesorado titor convocará ao/á pai/naioutitoreslegais do alumno/a para analizar e 

resolver esta situación. De solucionarse a cuestión, paralízase e arquivase o expediente. En caso 

contrario será a xefatura de estudos que convoque ao/á pai/naioutitoreslegais. 

o No caso de non reconducirse a situación despoisdesta reunión, a dirección 

notificaraoaoServizo de Inspección Educativa. 

- Cada profesor deberá informar por escrito ámaiorbrevidade posible aotitor de que o 

alumno chegouao tope de faltas inxustificadasnasúa materia. Considerarase que un alumno/a chega 

a este tope cando leve acumuladas 6-5-4-3 faltas inxustificadasás clases dunha materia de 4-3-2-1 

horas semanais, respectivamente. Sempre que o titor/a non considere previamente a posibilidade de 

dalas por xustificadas, comunicará esta situación aoXefe/a de Estudos e, oído o alumno/a efeitas 

cantas accións considere pertinentes, procederá ao envío da primeiraamoestación escrita, que se 

enviará aospais/naisoutitores, advertíndolles do risco da perda do dereito á avaliación continua. Se 

tras comunicar un segundo aviso volve a acumular 6-5-4-3 faltas nadevandita materia, procederase á 

notificación da perda do dereito á avaliación continua. 

- A falta á clase de modo reiterado (xustificadaouinxustificadamente) pode provocar a 

imposibilidade da aplicación correcta dos criterios xerais de avaliación e da propia avaliación 

continua. 

- No caso de que se dese a circunstancia anterior nalgunha materia, o/a profesor/a da 

mesmapoderá establecer un sistema extraordinario de avaliación se o considerase conveniente, 

independentemente das correccións que sexan oportunas, ououtras actuación derivadas do protocolo 

de absentismo no caso das faltas inxustificadas. O número de faltas de asistencia a partir do cal o/a 

profesor/a poderá aplicar este sistema é o seguinte: multiplicar por 6 o número de sesións semanais. 
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O/a profesor/a da materia manteráunha conversa cotitor/a para analizar o motivo das faltas, e se se 

considera que estas obedecen a enfermidade que precisa especial coidado, internamento, 

rehabilitación ououtros motivos, decidirá, en consecuencia, a adopción ou non de medidas 

extraordinarias que o titor/a comunicará aospais. O sistema extraordinario de avaliación, para este 

alumnado, consistirá nun único exameao final do curso, e a convocatoria extraordinaria de setembro.  

- Os Departamentos deberán formular na Programación Anual as liñasxerais de 

actuación dos sistemas de avaliación extraordinarios previstas no apartado anterior. 

- Do mesmoxeito, aqueles alumnos que perdan o dereito á avaliación continua en dúas 

materias perdentamén o dereito á súa participación nas actividades extraescolares e 

complementarias. 

- A todo alumno/a de ensinoobrigatorio que chegue con retraso deberá permitírselle a 

entrada na aula, sempre e cando non altere o normal desenvolvemento da clase. En caso de non 

permitírselle a entrada, será enviado á aula de convivencia co profesor/a de garda con traballo para 

realizar. 

- Ao alumnado de ensino non obrigatorio que cheguen con retraso, o profesor 

poderáprohibirlle a entrada na aula. Neste caso o profesor de gardafarase cargo del, se 

haidispoñibilidade e o considera oportuno, na biblioteca. Taménpoderásaír do recinto sempre e cando 

teña entregada ao inicio de curso a debida autorización asinada polos pais/naisoutitoreslegais. 

 Programa de Titoría entre Iguais (TEI) 

A preocupación como profesores ante diversas situacións que viven algúns mozos 

animounos a elaborar este programa (TEI) para previr situacións conflitivas, detectalas e 

resolvelas de maneira pacífica e eficiente si  se chegasen a dar.  

Tamén para atender ao alumnado cuxo comportamento non se axuste ás normas de 

convivencia e axudar e protexer aos que estean a vivir esta situación de violencia ou de 

acoso.  

Atopabámonos cun relativo baleiro en canto á detección e forma de actuar e necesitabamos 

un programa que dea resposta clara a estas situacións e márquenos unhas pautas de 

actuación na detección e na resolución de conflitos.  

O paso da escola primaria a  secundaria coincide cunha etapa crítica e de cambios moi  

importantes para os alumnos como: 

 Cambio de contorna física. O cambio de escola, ás veces vai acompañado do 

cambio de localización xeográfica.  
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 Cambio de compañeiros. A miúdo forman parte dun grupo no que non 

coñecen a ningún compañeiro.  

 Cambio de posición. Pasan de ser os máis grandes da escola a ser os máis 

pequenos do instituto. 

 Un novo sistema escolar, con máis profesores. 

 A entrada “formal” á adolescencia e o que iso comporta a nivel social. 

Valórase moito o grao de aceptación e formar parte do grupo.   

 Inicio para moito/as do que serán continuos cambios físicos e hormonais 

propios da puberdade. 

Situacións que requirirán unha integración e adaptación á nova contorna e xerar novas 

relacións sociais. Un momento en que os alumnos poden ser máis vulnerables en diferentes 

planos: persoal, académico e social. 

O programa TEI ofrécenos traballar a prevención e a detección temperá do acoso escolar, 

abordando o conflito antes de que degenere en episodios de violencia.  

O TEI é unha estratexia educativa para a convivencia escolar, deseñado inicialmente como 

unha medida práctica contra a violencia e o acoso escolar, ten un carácter institucional e 

implica a toda a comunidade educativa. É un recurso importante no proceso de participación, 

concienciación, prevención e desenvolvemento de programas de intervención sobre 

convivencia no centro educativo. Pode adaptarse como unha medida contra a desmotivación 

e o fracaso, non unicamente curricular, senón tamén persoal e social.  

Consideramos que o programa TEI complementa e pódese integrar no noso Plan de 

Convivencia nos seguintes aspectos:  

 Facilitar o proceso de integración dos novos alumnos e alumnas (1º ESO) no 

centro educativo 

 Ter un referente titor-a, alumno de segundo ciclo de secundaria, para facilitar 

a integración, a autoestima e reducir os niveis de inseguridade propios de espazos e 

organizacións descoñecidas  

 Cohesionar a comunidade educativa do centro e integrar e desenvolver a 

Tolerancia Cero como aceno de identidade,   
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 Compensar o desequilibrio de poder e de forzas, sempre presentes no acoso, 

entre agresor e vítima, desde unha perspectiva preventiva e disuasiva.  

 Fomentar que o  alumnado  actúe como suxeito dinámico da convivencia, na 

prevención da violencia e o acoso escolar  

O proceso de contextualización do PROGRAMA TEI foi realizado polo seguinte profesorado: 

 

 Ana María García Calvo 

Juan Carlos González Paz 

 Ana Hermida Rivera 

 Mª Begoña López Soto 

 Félix Massó Salgueiro 

 Fernando Méndez Varela 

 Mª Divina Morado Vázquez 

 Gerardo Prego Imaz 

 Dores Rei Varela 

 Mª da Carmen Riobó Fernández 

 Montserrat Rodriguez Polo 

 Mª Olimpia Saavedra Méndez 

 

O equipo TEI do Centro Educativo (nome do centro) está integrado polo seguinte 

profesorado: 

 

 Ana María García Calvo 

 Juan Carlos González Paz 

 Ana Hermida Rivera 

 Mª Begoña López Soto 

 Félix Massó Salgueiro 

 Fernando Méndez Varela 

 Mª Divina Morado Vázquez 

 Gerardo Prego Imaz 

 Dores Rei Varela 

 Mª da Carmen Riobó Fernández 

 Montserrat Rodriguez Polo 

 Mª Olimpia Saavedra 
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A COORDINACIÓN do programa TEI realizaraa: 

Gerardo Prego Imaz 

 

 

2.3.6. Escola de nais e pais  

No desenvolvemento normativo actual, en materia de convivencia, amósase grande interese polo 

papel que as familias do noso alumnado desenvolven en todo o seu proceso educativo e, polo 

tanto, trátase de ofrecer diferentes vías de participación. Tendo en conta este desenvolvemento 

normativo, cómpre indicar que o plan de convivencia de cada centro recollerá, de ser o caso, a 

creación da escola de nais e pais do centro, segundo se indica no artigo 27 do Decreto 8/2015:  

o Finalidade da escola de nais e pais: propoñer iniciativas tendentes a previr e resolver conflitos 

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

educativo. Estas propostas serán elevadas ao consello escolar de cada centro e serán 

recollidas na memoria anual da comisión de convivencia.  

o Compromisos das nais e pais, ou titoras e titores, referidos á convivencia nos centros 

educativos:  

– Contribuír ao crecemento persoal dos seus fillos ou fillas a través do diálogo e da 

educación en valores, desenvolvendo unhas axeitadas normas de convivencia no contorno 

familiar.  

– Desenvolver a súa potencialidade como educadores dos seus fillos ou fillas.  

– Recoñecer o seu papel como axentes educativos, xunto co profesorado, actuando como 

portadores de aspectos significativos para o desenvolvemento integral dos seus fillos ou fillas.  

– Mellorar as condicións afectivas, sociais e escolares que lles faciliten a aprendizaxe aos 

seus fillos ou fillas e un desenvolvemento harmónico da súa personalidade. 

A actuación do noso centro concrétase en facilitar toda a axuda e apoios necesarios así 

como as instalacións que sexan necesarias en cada momento. 

 

2.4. Mecanismos de coordinación, colaboración no desenvolvemento e    

seguimento, avaliación e propostas de mellora do plan de convivencia 

Unha vez establecidos os obxectivos e actuacións para a súa consecución do Plan de Convivencia 

farase un  seguimento e avaliación do plan. Deste xeito poderemos valorar e mellorar as accións 

previstas para un correcto desenvolvemento do Plan. 

O Plan de Convivencia terá o seu apoio no Plan de Acción Titorial tendo en conta que a información 

ás familias é fundamental para a consecución dos obxectivos xerais de PEC. 

A comisión de convivencia fará un seguimento trimestral das actuacións levadas a cabo, unha 



PLAN DE CONVIVENCIA DO IES FERNANDO ESQUIO - NEDA 2017 

 

Plan de Convivencia Página 66 

 

valoración e propostas de axustes cando sexan necesarios.  Partindo dos indicadores de logro 

propostos na concreción das actuacións que se van desenvolver e tendo en conta todo o proceso, 

elaboraranse as ferramentas necesarias para a observación e recollida da información necesaria para 

a súa avaliación, é dicir, valorar o grao de consecución dos obxectivos propostos en relación cos 

contornos que se citan: 

 O contorno social: relacións centro educativo-institucións do contorno; relacións familia-

institucións do contorno; oferta de formación e ocio das institucións do contorno; plans de 

mellora da convivencia social... 

 O contorno familiar: relacións centros-familias; canles de comunicación e de información; 

participación das familias; espazos e tempos dedicados á relación; estilos educativos das 

familias; formación das familias... 

 O contorno escolar: espazos, instalacións e mobiliario do centro; clima de convivencia no 

centro, nas aulas, nos recreos, cambios de clase...; normas de convivencia do centro e da 

aula; relacións entre os membros da comunidade educativa; medidas para previr conflitos e 

formas de resolución; resposta educativa á diversidade... 

Para facer ese seguimento poderase empregar : 

 Enquisas entre o alumnado individualmente en cada trimestre onde se analice o ambiente no 

centro, as incidencias no grupo ou no centro en xeral, a relación cos outros compañeiros de 

aula e/ou doutros grupos. 

 Enquisas para os titores sobre a situación do grupo trimestralmente e as incidencias dentro 

do mesmo. 

 Informe de xefatura de estudios sobre os incidentes producidos en cada trimestre, as 

actuacións levadas a cabo e o grado de consecución dos obxectivos das actuacións.  

 Informe trimestral do responsable do Departamento de Orientación sobre as incidencias e 

actividades levadas a cabo en relación cos alumnos e a relación coas familias. 

Os responsables desta avaliación serán, en primeiro lugar, a comisión de convivencia, o equipo 

directivo e o consello escolar, coa participación de todos os sectores da comunidade educativa. 

O equipo directivo dos centros docentes garantirá a participación na avaliación do plan de convivencia 

de todos os sectores da súa comunidade educativa. 

Logo da avaliación do plan de convivencia e en vista dos resultados acadados, o equipo directivo, 

xunto coa comisión de convivencia, arbitrará un procedemento para que os demais estamentos do 

centro (claustro de profesores, xunta de delegados e delegadas de alumnos e alumnas, asociacións 

de alumnado, ANPA...) realicen as propostas de mellora que consideren pertinentes para incluír na 

memoria final.  
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A comisión de convivencia, ao final de cada curso, elaborará a correspondente memoria do plan de 

convivencia do centro, de acordo cos datos e conclusións extraídos do proceso de seguimento e 

avaliación e coas propostas de mellora que se consideren necesarias.  

O consello escolar en pleno, por proposta da súa comisión de convivencia, aprobará ao final de cada 

curso escolar a memoria do plan de convivencia elaborada pola comisión de convivencia. Esta 

memoria formará parte da memoria anual do centro que será revisada ao comezo de cada curso 

escolar, co obxecto de analizar a evolución do estado da convivencia no centro e incorporar ao plan, e 

sobre todo á súa concreción anual, as propostas de mellora recollidas na memoria do curso anterior. 

Anualmente se fará unha concreción deste Plan, considerando o recollido na memoria final 

de curso e priorizando actuacións, medidas e programas existentes ou novos en función das 

necesidades detectadas e que a súa posta en práctica supoña unha mellora na convivencia 

do centro. 

 

2.5. Difusión do plan  

O plan de convivencia do centro, unha vez aprobado, debe ser coñecido e asumido por todos os 

membros da comunidade educativa e polos sectores do contorno que poidan ser interesados.  

O equipo directivo do centro levará a cabo as actuacións necesarias para que o plan de convivencia 

sexa coñecido, aplicado e valorado por todos os sectores da súa comunidade educativa. Así mesmo, 

levará a cabo as actuacións necesarias para difundir as normas de organización e funcionamento do 

centro e as normas de convivencia na comunidade educativa.  

A comisión de convivencia garantirá esta difusión, considerando entre as posibles canles para isto as 

seguintes: 

 Consello escolar. 

 Titorías de nais/pais, sobre todo nas reunións de principio de curso. 

 Reunións da xunta de delegados.  

 ANPA do centro. 

Os medios para levar a cabo esta difusión serán: 

 Reunións informativas. 

 Exposición en distintos lugares do centro como: Dirección, Xefatura de Estudos, Sala de 

Profesores e Biblioteca. 

 NA páxina web do noso centro. 

Os momentos clave para facer esta difusión son:  
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 Ao inicio do curso: deberase informar da concreción anual do plan de convivencia para o 

curso e dalgún punto importante estable deste (punto de partida, obxectivos e plan que se vai 

seguir). 

 Ao longo do curso: cando se dispoña de nova información, información dos avances, novos 

acordos 

 Ao final do curso: resumo do elaborado, implicacións, propostas de mellora, compromisos e 

plan para o seguinte curso.  

 Todos aqueles momentos, formais e informais, da vida cotiá do centro nos que o 

coñecemento do que se está facendo ofrece información relevante para a toma de decisións, 

proposta de actividades... e para reforzar a implicación das persoas no proceso e impulsar 

novas incorporacións. 


