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1. CONTEXTUALIZACIÓN E ANÁLISE DA SITUACIÓN 

O I.E.S. Francisco Aguiar é un centro de ensino público que depende da Consellería de 

Educación da Xunta de Galicia, situado en Betanzos, Avenida da Coruña, número 15. 

A nosa oferta educativa abarca a Educación Secundaria Obrigatoria, o Bacharelato e un Ciclo 

Superior de Comercio. 

Como centro adscrito temos o CEIP Vales Villamarín. Así pois, o alumnado que se incorpora á 

ESO procede fundamentalmente dos concellos de Betanzos, Coirós e Paderne. No Bacharelato 

a procedencia do alumnado amplíase aos concellos de Abegondo, Bergondo, Miño e Monfero.  

O centro componse de varios edificios separados, o que provoca frecuentes desprazamentos 

tanto do alumnado como do profesorado. 

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

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

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

disciplinaria de carácter menor (amoestacións,quedar sen recreo, realizar actividades algunas 

tardes, asistencia á Aula de Convivencia…) Nalgún caso é preciso tomar alguna medida máis 

severa, como a privación temporal de asistencia ao centro, se ben estes casos soen resultar 

puntuais. Un dos aspectos que entrañan máis dificultade e no que, por tanto, cómpre incidir é 

na consecución dun maior grao de puntualidade , tanto na hora de chegada ao centro como na 

entrada nas clases. 

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

aínda que esporádicamente poden aparecer nalgún grupo dos citados cursos condutas 

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

omiso ás indicacións do profesorado, comportamentos infantís…) provocadas pola inmadurez 

dalgúns alumnos das citadas etapas. 

Os tipos de conflitos máis frecuentes son: 

 Falar a destempo. 

 Levantarse sen permiso. 

 Falar cos compañeiros interrompendo o normal desenvolvemento das clases. 

 Distracción e falta de atención. 

 Olvido dos materiais necesarios para o desenvolvemento da clase. 

 Uso do teléfono móbil. 

 Non corservar debidamente o material do Instituto. 

 Faltas inxustificadas de asistencia e puntualidade a clase. 
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 Desconsideración cos compañeiros. 

 Encontrarse en espazos non autorizados. 

 Fumar no recreo dentro do Instituto. 

 Incumprimento de medidas correctoras impostas. 

 Comportamento inadecuado nalgunha actividade extraescolar ou complementaria. 

 Desencontros menores en espazos comúns. 

 Non manter unha educación correcta no Instituto. 

 Falta de respecto ao profesor. 

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

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

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

adquisición de habilidades para afrontar os conflitos. 

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

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

presenza nas aulas de alumnos que non encaixan coa dinámica das actividades educativas 

propostas, xerando en ocasións unha certa conflitividade. 

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

conflitos. 

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

na maioría dos casos. Aínda constatando que aqueles alumnos que presentan problemas de 

comportamento proceden maioritariamente de familias desestruturadas e por tanto pouco 

colaboradoras co Instituto, cremos que se poden ampliar os espazos de actuación coas familias 

e en especial coa ANPA.  

Con carácter estrutural realízanse no centro algunas actividades que contribúen a propiciar un 

bo clima de convivencia no centro: 

 Nas primeiras sesións de titoría infórmase sobre a normativa do centro e a convivencia 

nas aulas. 

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

forma pacífica. 

 Os distintos departamentos organizan actividades de carácter extraescolar: 

conferencias, viaxes e excursións. 

 Actividades de carácter intercultural. 

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

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

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

conflitividade tanto para o alumnado como para o profesorado. 

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

relación interpersoais no centro: habilidades sociais, resolución de conflitos, estratexias para 
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fomentar a participación, intervención ante problemas de conduta, violencia nas aulas, 

maltrato entre compañeiros, educación emocional, etc. 

 

2. XUSTIFICACIÓN DO PLAN DE CONVIVENCIA 

A xestión da convivencia no IES Francisco Aguiar enmárcase dentro dun modelo integrado da 

mesma. Toda a comunidade educativa e, de forma especial, a Comisión de Convivencia,  e a 

Dirección do Centro priorizarán a prevención de conflitos e a resolución pacífica dos mesmos 

sobre a función punitiva máis tradicional. Entendemos que toda a comunidade escolar debe 

coñecer e asumir o modelo de xestión da convivencia elixido polo centro e deberá estar 

informada polos diferentes sectores implicados, de forma especial pola Comisión de 

Convivencia, das habilidades e recursos para actuar ante os diferentes tipos de conflitos. 

O modelo de convivencia elixido no centro debe servir de preparación para: 

 A vida social adulta. 

 Asumir e practicar valores cívicos e democráticos. 

 Formar para a paz, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os pobos. 

 Interactuar, fomentar as boas relación interpersoais e a autoestima, desde o diálogo, a 

escoita activa, a participación e a asunción de responsabilidades. 

 Tomar decisións, pactar, fomentar a crítica construtiva e adquirir compromisos. 

Co presente Plan de Convivencia pretendemos elaborar un documento que sirva para dar 

resposta ás inquietudes amosadas pola comunidade educativa, que sexa coñecido por todos os 

membros e que nos permita tomalo como referencia para respectar as normas democráticas 

de convivencia, elaboradas e asumidas como propias por todos nas aulas, no centro, nas 

actividades complementarias e extraescolares e en calquera outra actividade relacionada coa 

vida escolar  na que representemos ao noso centro. 

Como calquera outro plan, este Plan de Convivencia é susceptible de mellora e daquelas 

correccións que a comunidade educativa considere oportunas. 

 

3. OBXECTIVOS DO PLAN DE CONVIVENCIA 

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

alumnado e de toda a comunidade educatica nos valores educativos sociais e culturais 

que determinen un profundo interese pola mellora da convivencia e a cultura da paz. 

 Potenciar a consideración do centro educativo como un espazo onde debe xestionarse 

a convivencia. 

 Fomentar a participación e implicación dos axentes da comunidade educativa nas 

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

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

 Mellorar o clima de convivencia entre os integrantes da comunidade. 

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

xeito pacífico. 
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 Fomentar o diálogo como capacidade de interacción coas persoas. 

 Proporcionar ao profesorado recursos e estratexias para xestionar os conflitos de 

forma democrática. 

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

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

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

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

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

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

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

inciden na resposta ás necesidades do alumnado. 

 Fomentar o desenvolvemento das relación sociais e afectivas non violentas. 

 Ensinar a rexeitar calquera manifestación violenta e discriminatoria. 

 Establecer sistemas de resolución pacífica de conflitos. 

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

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

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

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

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

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

amosará unha consideración positiva cara a todo o alumnado, comportándose nas 

súas clases de tal xeito que sexan coherentes e xustos e creen confianza. 

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

todos os problemas que poidan afectar á convivencia no centro. 

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

consecuencias derivadas do seu incumprimento, respondendo a un modelo de xustiza 

restitutoria. 

 

4. ACTITUDES QUE PRETENDE FAVORECER O PLAN DE CONVIVENCIA 

 Asunción por parte de todos os membros da comunidade educativa de que a 

convivencia é tarefa de todos. 

 Tolerancia e respecto á dignidade e igualdade de todas as persoas, 

independentemente da súa condición, sexo, relixión, cultura, raza, nacionalidade, 

ideoloxía, etrc.  E rexeitamento de calquera tipo de discriminación. 

 Respecto e cumprimento das normas de convivencia do centro e coidado no uso das 

dependencias e materiais. 

 Toma de conciencia de que somos suxeitos de dereitos e deberes e de que existen 

límites que hai que respectar. 

 Recoñecemento e aceptación da existencia de conflitos interpersoais e grupais e 

valoración do diálogo como instrumento de resolución dos mesmos. 

 Ruptura da conspiración do silencio cómplice que se soe establecer en torno ás 

agresións e condutas disruptivas, aprendendo a denunciar as situación de acoso, 

maltrato, intimidación, discriminación e inxustiza. 
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 Actitude crítica ante os usos verbais e non verbais orientados á persuasión ideolóxica e 

ante a utilización de contidos e formas que supoñen unha discriminación social, racial, 

sexual, etc. 

 Mellora do autocontrol, autovaloración e autosuperación. 

 

5. MEDIDAS CONCRETAS DE ACTUACIÓN E PROCEDEMENTOS PARA FAVORECER A 

CONVIVENCIA 

 Funcionamento dunha aula de atención educativa e convivencia. 

 Establecemento de reunión periódicas de titores, Departamento de Orientación e 

Xefatura de Estudos para abordar e estudar a problemática ou os conflitos concretos. 

 Formación do alumnado en “mediación entre o alumnado”. A formación dos 

mediadores debe ser rigorosa e profunda, xestionada e desenvolvida por persoal 

experto, con coñecementos científicos de psicoloxía e especialistas en mediación, para 

poder garantir que os mediadores saiban en cada momento que está ocorrendo coa 

tarefa que asumen e o nivel de responsabilidade social á que se comprometen. 

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

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

 Colaborar nas actividades relacionadas coa convivencia organizadas polo Concello de 

Betanzos e demais institucións públicas e privadas. 

 Xornadas informativas e de acollida para o alumnado procedente do CEIP Francisco 

Vales Villamarín e dos centros de ensino da comarca. Están pensadas para que o 

alumnado que chega por vez primeira ao centro, prcedente do Colexio Vales 

Villamarín, poida coñecer as aulas, os laboratorios, aulas de Tecnoloxía, Informática, 

Idiomas, a Biblioteca, as instalación deportivas, as oficinas, o Departamento de 

Orientación, os despachos de dirección, etc. Reciben tamén información dos estudos 

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

refire ao alumnado procedente dos outros centros da comarca que vén estudar 

Bacharelato, ten a posibilidade de visitar o Instituto e obter información das materias 

que poden cursar no Bacharelato e do Ciclo Superior de Comercio que imparte o noso 

centro. Tamén reciben información das actividades extraescolares e dos medios 

técnicos e deportivos de que disponemos. 

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

reunión entre as familias dos alumnos, equipo directivo, Departamento de Orientación 

e titores dos diferentes grupos. Nestas reunión dáselles unha completa información 

sobre o funcionamento do centro, o plan de estudos, as actividades extraescolares, 

complementarias e deportivas, as normas de convivencia e todo aquilo que se 

considere relevante para a educación dos seus fillos ou titorados, dando resposta ás 

dúbidas que se formulen. 

 Acollida do profesorado de nova incorporación. O profesorado de nova incorporación, 

así como o profesorado substituto que se incorpore ao longo do curso, é acollido por 

un membro do equipo directivo que lle dá a benvida e a necesaria información sobre o 

funcionamento do centro e as diferentes instalacións do mesmo. 

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

alumnado e un maior coñecemento da súa realidade e do seu ámbito. 
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 Relación co Concello de Betanzos e demais concellos da comarca. Esta colaboración é 

especialmente importante no desenvolvemento de actividades complementarias e 

extraescolares, nos aspectos que requiran a intervención dos Servizos Sociais e no uso 

das instalacións deportivas do centro. 

 

6. AULA DE CONVIVENCIA INCLUSIVA 

A Aula de Convivencia Inclusiva ten dúas funcións: 

a) A Aula de Convivencia debe colaborar e axudar ao profesorado na consecución dun bo 

clima de traballo nas aulas. Ten como función atender o alumnado que, pola súa 

conduta disruptiva, impide o normal desenvolvemento do seu grupo-clase. Na Aula de 

Convivencia, este alumnado, baixo a responsabilidade do profesorado de garda na 

mesma, realizará tarefas específicas correspondentes ás aprendizaxes básicas do curso 

do que proceda. 

Ningún alumno poderá ser derivado á devandita aula sen actividades ou tarefas para 

realizar durante a súa permanencia nela. Correspóndelle ao profesorado que remita 

alumnado a esta aula establecer as tarefas que cada alumno deba realizar, corrixilas e 

avalialas. 

Os país, nais ou titores legais do alumnado remitido á aula deberán ser informados 

cada vez que os seus fillos asistan á referida aula, indicándoseles a incidencia que o 

motivou. 

Para atender estas aulas, a Xefatura de Estudos establecerá gardas específicas nas que 

considerará a todo o profesorado do centro. 

É conveniente que haxa un control das situación para que a Aula de Convivencia non 

se converta nun lugar onde van parar os alumnos que resultan molestos sen máis 

motivos. Haberá reunión periódicas entre a Xefatura de Estudos e os titores para 

avaliar as diferentes situacións que irán xurdindo. 

Pretendemos que o procedemento sexa simple e eficaz, para o cal: 

 O profesor que envía un alumno á Aula de Convivencia cubrirá a “Ficha de 

envío á Aula de Convivencia”, onde se detalla o sucedido e levará tarefas para 

realizar na aula. 

 O profesor de garda na Aula de Convivencia entregaralle ao alumno unha 

“Ficha de auto-observación”, que deberá cubrir o alumno e que lle axudará a 

reflexionar sobre o sucedido, e a continuación cubrirá o “Compromiso I” 

 Se o alumno se negara a colaborar, irá á Xefatura de Estudos. 

 Se o alumno acode por segunda vez á Aula de Convivencia, repetirase o 

proceso, pero asinará o “Compromiso II”. Neste caso, ademais, a Xefatura de 

Estudos imporá unha sanción específica. 

 Toda a documentación xerada neste proceso gardarase na Carpeta Diaria e 

será recollida pola Xefatura de Estudos para que os responsables da Aula de 

Convivencia poidan arquivala debidamente. 

 

b) Lugar de reflexión para o alumnado que permanece na Aula de Convivencia, é dicir, 

aqueles alumnos que temporalmente deben separarse do seu grupo debido ao seu 
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comportamento disruptivo, agresivo, conflitivo ou de calquera outra índole, para os 

cales as expulsións temporais do centro non aportarían ningún tipo de beneficio en 

canto a un cambio de conduta e que mesmo podería ser percibido por eles como unas 

“vacacións”. Durante a súa estancia na Aula de Convivencia, este alumnado traballará 

nas materias do currículo que lle corresponda segundo o seu horario, atendido polo 

profesorado de garda de convivencia. 

Será misión da Xefatura de Estudos recabar as tarefas entre todo o equipo educativo e 

misión dos profesores da Aula de Convivencia que as realicen. 

O profesor de garda recibirá a relación das tarefas especificadas, evitando así que o 

alumno poida alegar que as esqueceu na casa, perda, etc… 

A este alumnado poderá encargárselle, unha hora por xornada (preferiblemente a 

última), tarefas de limpeza para a comunidade escolar. 

Intentarase que os recreos deste alumnado non coincidan cos do resto do alumnado. 

Se un alumno sancionado non acode á Aula de Convivencia será expulsado para a súa 

casa, comunicándoselle á súa familia o sucedido. 

Se é reincidente, a Dirección e os titores avaliarán a situación do alumno. 

Para que estes procedementos poidan levarse a cabo, contarase na Aula de 

Convivencia cos seguintes documentos: listas de grupos cos seus titores e os seus 

equipos educativos, horarios dos grupos, fotocopias das fichas e documentos a cubrir 

e un rexistro do control de asistencia do alumnado. 

 

7. A COMISIÓN DE CONVIVENCIA 

a) A Comisión de Convivencia do IES Francisco Aguiar está constituída no seo do Consello 

Escolar do centro, ten carácter consultivo e desempeña as súas función por delegación 

do Consello Escolar para facilitar o cumprimento das competencias que este ten 

asignadas en materia de convivencia escolar. 

b) A Comisión de Convivencia do IES Francisco Aguiar estará composta polos seguintes 

membros: 

 O/a Director/a do centro, que actuará como presidente. 

 O/a Xefe/a de Estudos. 

 Dous representantes do profesorado. 

 Un representante dos pais/nais ou titores legais. 

 Un representante do alumnado. 

 Un representante do persoal non docente. 

c) A Comisión de Convivencia manterá tres reunión anuais de carácter común, unha por 

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

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

seus membros. 

d) A Comisión de Convivencia exercerá por delegación do Consello Escolar as seguintes 

funcións: 

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

comunidade educativa, incorporando as súas iniciativas e aportacións no 

procedemento de elaboración, desenvolvemento e seguimento do citado plan. 
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 Adoptar as medidas  preventivas necesarias para garantizar os dereitos de 

todos os membros da comunidade educativa e o cumprimento das normas de 

convivencia do centro. 

 Impulsar accións dirixidas á promoción da convivencia, especialmente o 

fomento de actitudes para garantir a igualdade entre homes e mulleres, a 

igualdade de trato de todos os membros da comunidade educativa e a 

resolución pacífica de conflitos. 

 Propoñer ao Consello Escolar as medidas que considere oportunas para 

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

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

disciplinarias impostas. 

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

do equipo de mediación. 

 Coñecer o cumprimento efectivo das correccións e medidas correctoras nos 

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

cumprimento da normativa vixente. 

 Realizar o seguimento dos compromisos de convivencia subscritos no centro. 

 Elaborar unha memoria anual sobre a análise da convivencia e conflitividade 

no centro, na que se reflexen as iniciativas no ámbito do centro sobre a 

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

correspondente servizo territorial de Inspección Educativa. 

 Aqueloutras que lle sexan encomendadas polo Consello Escolar do centro  ou 

polo órgano da Administración Educativa con competencias na materia. 

 

8. ESPAZOS E RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS 

Habilitarase unha Aula de Convivencia Inclusiva e intentarase optimizar as dependencias coas 

que conta o centro para a maioría das actividades. 

Para desenvolver este Plan de Convivencia contamos co profesorado de centro, o alumnado, o 

persoal de administración e servizos, as familias, os servizos de que dispón o Concello de 

Betanzos e todo o persoal que a Administración pon á nosa disposición. 

Os recursos materiais son os propios da práctica docente e aqueles que se consideren de 

utilidade para as diversas actuacións que levemos a cabo. 

 

9. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DO PLAN DE CONVIVENCIA 

Este plan responde a un desexo de mellora e prevención da convivencia, tendo en conta que, 

tras a análise da problemática do noso centro, púidose constatar que o estado da nosa 

convivencia non amosa graves conflitos. Unha vez que se poña en práctica este plan, ao final 

de cada curso poderase comprobar se houbo melloría e cales foron as suas causas. En función 

dos resultados, deseñaremos propostas para mellorar aqueles puntos febles detectados. 
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A Comisión de Convivencia será a responsable de elaborar ao final de cada curso unha 

memoria onde se recollan: 

 Grao de cumprimento dos obxectivos do plan. 

 Participación da comunidade educativa no desenvolvemento do plan. 

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

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

 

 

10. ANEXOS 

 Protocolo de prevención, detección e tratamento das situacións de acoso escolar. 

 Normas de organización e funcionamento do centro (inclúe as normas de 

convivencia). 

 Ficha de envío á Aula de Covivencia. 

 Ficha de auto-observación e compromiso I. 

 Ficha de auto-observación e compromiso II. 

 Ficha de tarefas para o alumnado sancionado. 

 Rexistro de control de asistencia do alumnado. 

 Ficha de seguimento do alumnado da Aula de Convivencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este Plan de Convivencia do IES FRANCISCO AGUIAR foi 

aprobado en abril de 2016 
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