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Vivimos tempos de incerteza, de cambios radicais e apresurados, de reformas constantes. 

Nos últimos anos, e cada vez dunha forma máis acelerada, a institución escolar está 

sometida a presións desde diferentes ámbitos e esferas. 

Por un lado os cambios sociais, económicos, tecnolóxicos e culturais inflúen e condicionan 

como nunca a relación da escola coa sociedade. Por outro a mesma institución escolar trata 

de adaptarse torpemente ás novas condicións de actuación con respostas non sempre 

suficientemente reflexionadas e en todo caso serodias e desfasadas ante o vertixinoso 

cambio sen fin que experimentamos. Os tempos nos que a escola dispuña de tempo 

suficiente para dar resposta ás demandas sociais e culturais están desaparecidos e brotan 

outros nos que a esixencia de adaptación e capacidade de resposta aos cambios é 

rechamante. 

Un dos factores que máis influenza exerce na vida escolar é o derivado do cambio drástico 

que a institución familiar está a ter durante os últimos decenios. Novas formas de familia 

agroman con forza no panorama social condicionando a institución docente. 

Os centros educativos deben tratar de dar resposta a estes cambios e demandas organizando 

da mellor forma posible o abano de intereses, funcións e responsabilidades que conflúen na 

vida dun centro. E importante dotar dun plan de convivencia que harmonice os diferentes 

intereses, que trate de regular as diferentes actuacións e que constrúa unha estrutura de plans 

parciais de actuación que permitan dar resposta ás necesidades de convivencia que 

necesariamente se dan nun instituto, no camiño da procura de ir mellorándoa ano a ano para 

que poida influír positivamente nunhas mellores condicións de traballo e nuns resultados 

académicos e nun labor docente e educativo cada vez máis satisfactorios. 

O plan de convivencia debe aspirar a ordenar a vida académica e profesional do centro 

pondo en marcha mecanismos e plans de actuacións que o doten dunha maior coherencia e 

eficacia na consecución dos seus fins. É necesario unificar e coordinar actuacións e 

normativas, definir procesos e establecer de forma acordada obxectivos e principios. 

Trátase de previr, corrixir e mellorar os procesos de convivencia. 

O plan de convivencia debe estar rexido polo respecto a uns principios xerais que están 

perfectamente definidos na declaración universal dos Dereitos Humanos. Cómpre artellar 

unha comunidade de aprendizaxe baseada na participación, entendida como dereito e como 

deber, necesaria e ineludible, que comparta un proxecto de educación para o cambio e que 

contribúa a construír unha educación para o fomento da cultura da paz. Nun centro 

educativo necesariamente hai que convivir e educar no respecto aos dereitos dos demais para 

o cal debe acordarse e establecerse un compromiso para facilitar o entendemento e mellorar 

a comunicación e os procesos de ensinanza e aprendizaxe. 

É sabido que a convivencia, como a educación, é unha tarefa común de toda a comunidade 

educativa na que cada compoñente aporta e recibe segundo a súa situación e perspectiva. Só 

desde a colaboración e a participación activa conseguiremos unha comunidade educadora na 

que todos e todas poidamos compartir responsabilidades, proxectos, obxectivos e, no seu 

caso, éxitos. 

Trátase de lograr que as estruturas se poidan manter por riba das persoas e dos equipos, de 

que os costumes se muden a hábitos, de que brote unha cultura de centro que dote de 

continuidade e significado ao labor educativo, de que concentremos os esforzos ante as 

necesidades do centro e do noso alumnado, de que se traballe de forma cooperativa para 

lograr unha progresiva mellora do centro, en definitiva, de fomentar unha liña de actuación 

pedagóxica que saliente a idea de centro e de aula como unha comunidade caracterizada 

polo traballo en colaboración para lograr uns fins compartidos, elaborados e asumidos desde 

a participación e o consenso. 
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II. DIAGNOSE INICIAL 

1. A convivencia no centro 

1.1. Características do centro e da súa contorna 

           O IES imparte as seguintes ensinanzas: 

 ESO 

 FPB 

Formación Profesional Básica de Servizos Administrativos 

Formación Profesional Básica de Electricidade e Electrónica 

 

 Bacharelato 

 Ciclos de grao medio 

Ciclo medio de Xestión Administrativa 

Ciclo medio de Instalacións Eléctricas e Automáticas 

 Ciclos de grao superior 

Ciclo superior de Administración e Finanzas. 

Ciclo superior de Automatización e Robótica Industrial 

1.2. A situación da convivencia no centro 

Con carácter xeral podemos considerala aceptablemente satisfactoria no sentido de non 

presentarse graves problemas e conflitos de carácter disciplinario ou enfrontamentos serios e 

persistentes entre os integrantes da comunidade educativa. Os tipos de conflitos máis 

frecuentes son: 

 Condutas disruptivas nas aulas: erguerse do lugar de traballo sen permiso, intervir a 

destempo e sen causa que o xustifique, falar cos compañeiros/as cando non procede, non 

atender as indicacións do profesorado,... 

 Distracción, ensimesmamento e falta de atención ás explicacións, indicacións ou 

traballos. 

 Esquecemento, cando non condutas intencionadas que se intentan confundir con 

esquecementos, do material curricular e demais útiles de traballo para desenvolver as aulas 

de acordo coas indicacións do profesorado. 

 Perda do necesario respecto entre iguais, nas aulas e nas demais dependencias do centro, 

tanto en horario lectivo como en horario de lecer. 

 Desobediencia e falta de consideración ás indicacións do profesorado. 

 Falta de puntualidade. 

 Deficiente coidado do material e das instalacións do centro. 

Estes conflitos poden ter, ás veces, as seguintes causas: 

 Falta de motivación e interese polo traballo escolar. 

 Dificultades graves de aprendizaxe. 

 Falta de colaboración e implicación na tarefa educativa dalgunhas familias. 

 Nalgúns casos carencia dun referente claro de autoridade e deixación de 

responsabilidades no ámbito familiar. 

 Pertenza a familias desestructuradas. 

 Características persoais de impulsividade, hiperactividade. 

 Insuficiente diálogo e atención. 
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A convivencia é, loxicamente, susceptible de mellora. Para elo estímase necesario aumentar 

a implicación do profesorado, do alumnado e das familias de cara a afrontar os problemas e 

conflitos dunha forma directa e positiva, mostrando que a mellor forma para atopar unha 

solución é identificar o problema e ir contra el con todos os recursos e técnicas dispoñibles, 

no canto de focalizar a situación na confrontación entre os diferentes membros da 

comunidade educativa.  

1.3. Actuacións desenvolvidas polo centro diante de situacións conflitivas 

Realízanse as contempladas no vixente NOF 

 

III. OBXECTIVOS 

1. Xerais 

 Dotar aos órganos de goberno e ao profesorado dos instrumentos e recursos necesarios 

para a mellora da convivencia no centro, a prevención da violencia e a promoción da cultura 

da paz. 

 Sensibilizar á comunidade educativa sobre a importancia de dispor de procedementos 

consensuados para mellorar a convivencia no centro e, ao mesmo tempo, fomentar actitudes 

e prácticas que permitan mellorar e ampliar o grao de aceptación e cumprimento das normas 

establecidas. 

 Respectar a diversidade cultural e lingüística e fomentar a igualdade de homes e 

mulleres avanzando nos valores da coeducación. 

 Facilitar a prevención, detección, tratamento, seguimento e resolución dos conflitos que 

puideran producirse no centro, así como todas as manifestacións de violencia e 

comportamentos xenófobos, machistas e racistas. 

  

2. Alumnado 

 Sensibilizar ao alumnado sobre a importancia e utilidade de dotarse dunhas normas de 

convivencia para organizar e canalizar a vida no centro. 

 Fomentar a comprensión e respecto á  diversidade cultural, lingüística e social. 

 Aumentar a participación do alumnado nos órganos e funcións que legalmente estean 

establecidos. 

3. Profesorado 

 Solicitar a colaboración do profesorado na posta en práctica do plan de convivencia. 

4. Pais e nais do alumnado 

 Sensibilizar aos pais e nais sobre a importancia e conveniencia de organizarse para poder 

participar máis activamente na vida do centro. 

 Fomentar a cultura de colaboración entre o centro e as familias como mellor forma de 

dotarse dun proxecto común que aumente a eficacia da institución escolar. 

5. Institucións e entidades locais 

 Solicitar colaboración para a aplicación do plan de convivencia nas actuacións previstas 

na contorna do centro. 

  

 

6. Actuacións previstas para a consecución dos obxectivos 

 

 

Obxectivo Medidas Temporalización Responsable 
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Xerais    

Dotar aos órganos de goberno 

e ao profesorado dos 

instrumentos e recursos 

necesarios para a mellora da 

convivencia no centro, a 

prevención da violencia e a 

promoción da cultura da paz. 

Revisar, actualizar e 

completar o Plan. 
Un curso escolar.  Comisión de 

Convivencia. 

 Comisión de 

Coordinación Pedagóxica. 

Sensibilizar á comunidade 

educativa sobre a importancia 

de dispor de procedementos 

consensuados para mellorar a 

convivencia no centro e, ao 

mesmo tempo, fomentar 

actitudes e prácticas que 

permitan mellorar e ampliar o 

grao de aceptación e 

cumprimento das normas 

establecidas. 

Campaña de 

sensibilización. 
Primeiro trimestre  Titores/as 

 Xunta de titores/as. 

 Departamento                       

de Orientación 

 Comisión de 

Convivencia. 

Respectar a diversidade 

cultural, sexual, lingüística, 

relixiosa e fomentar a 

igualdade de homes e 

mulleres avanzando nos 

valores da coeducación. 

Actividades 

específicas. 

Exposicións temporais. 

Charlas informativas. 

Un curso escolar.  Equipo de 

Dinamización Lingüística. 

 Comisión  de 

Convivencia. 

 Xunta de titores/as. 

 Equipo Directivo. 

Facilitar a prevención, 

detección, tratamento, 

seguimento e resolución dos 

conflitos que puideran 

plantexarse no centro, así 

como todas as manifestacións 

de violencia e 

comportamentos xenófobos, 

racistas e machistas. 

Campañas de 

orientación e 

concienciación. 

Charlas informativas. 

Intervención directa. 

Un curso escolar.  Comisión de 

Convivencia. 

 Xunta de titores/as. 

 Departamento de 

Orientació 

 Equipo Directivo. 

Alumnado    

Sensibilizar ao alumnado 

sobre a importancia e 

utilidade de dotarse dunhas 

normas de convivencia para 

organizar e canalizar a vida 

no centro. 

Titorías específicas. 

Campaña de 

sensibilización e 

concienciación. 

Un curso escolar.  Titores/as 

 Xunta de titores/as. 

 Departamento de 

Orienta- 

ción 

 Comisión de 

Convivencia. 

Fomentar a comprensión e 

respecto á diversidade 

cultural, lingüística e social. 

Actividades 

específicas e 

exposicións temporais. 

Un curso escolar.  Equipo de 

Dinamización Lingüística. 

 Comisión de 

Convivencia. 
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 Xunta de titores/as. 

Aumentar a participación do 

alumnado nos órganos e 

funcións que legalmente 

estean establecidos. 

Titorías específicas. 

Charlas informativas. 

Primeiro mes.  Titores/as. 

 Xefatura de Estudos. 

Profesorado    

Solicitar a colaboración do 

profesorado na posta en 

práctica do plan de 

convivencia. 

Campaña informativa. 

Solicitude de 

colaboración. 

Un curso escolar.  Claustro. 

 Equipo Directivo. 

Pais e nais do alumnado    

Sensibilizar aos pais e nais 

sobre a importancia e 

conveniencia de organizarse 

para poder participar máis 

activamente na vida do 

centro. 

Campañas 

informativas. 

Comunicacións 

escritas. 

Charlas. 

Primeiro trimestre.  Departamento de 

Orienta- 

ción 

 Equipo de titores/as. 

 Equipo Directivo. 

Fomentar a cultura de 

colaboración entre o centro e 

as familias como mellor 

forma de dotarse dun 

proxecto común que aumente 

a eficacia da institución 

escolar. 

Reunións periódicas. Un curso escolar.  Departamento de 

Orienta- 

ción 

 Equipo de titores/as. 

 Profesorado. 

 Equipo Directivo. 

Institucións e entidades 

locais 
   

Solicitar colaboración para a 

aplicación do plan de 

convivencia nas actuacións 

previstas na contorna do 

centro. 

Entrevistas Un curso escolar.  Comisión de 

convivencia. 

 Equipo Directivo. 

 

IV. NORMAS DE CONVIVENCIA 

 1. De carácter xeral 

1.- Respectar á integridade física e moral e ós bens das persoas que forman a Comunidade 

Educativa e de aquelas outras persoas e institucións que se relacionen co Centro con ocasión 

da realización das actividades e servizos do mesmo. 

2.- Aceptar a diversidade e practicar a tolerancia e a non discriminación. 

3.- Ser correctos no trato persoal e social, empregando unha linguaxe correcta e non 

ofensiva. 

4.- Ter interese polo desenvolvemento do propio traballo e exercer a responsabilidade cara o 

traballo dos demais. 

5.- Fomentar a cooperación nas actividades educativas, a coeducación e o respecto polas 

minorías. 
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6.- A puntualidade é unha calidade que debemos cultivar e observar. Forma parte dunha das 

máis elementais normas de cortesía e educación cara os demais. Non debemos ser tan 

presuntuosos de considerar que o noso tempo valla  máis que o dos demais. 

Consecuentemente debemos iniciar as nosas actividades e tarefas de acordo co horario 

establecido. 

2. De aula 

Antes de entrar nas  aulas e durante a permanencia nelas, aplicaranse as seguintes normas: 

1ª Apagamos o móbil 

2ª Pasamos pola taquilla  ou imos ao baño, se é necesario. 

3ª Nestas aulas: 

 Entramos puntual e ordenadamente, antes de que toque o segundo timbre. 

 Sentámonos correctamente. 

 Sacamos o material necesario para traballar. 

 Realizamos as tarefas que nos encomendan e seguimos as instrucións que nos dan. 

 Non bebemos nin comemos nin mascamos chicle. 

 Sabemos comunicarnos. 

 Escoitamos con atención e respecto. 

 Solicitamos a palabra erguendo a man e respectamos as quendas de intervención. 

 Non berramos, nin dicimos palabras groseiras e, por suposto, non nos insultamos. 

 

4ª Coidamos da sala de aulas: 

 Non tiramos papeis nin obxectos ao chan. 

 Mantemos o material en bo estado e, polo tanto, non escribimos nin pintamos nas mesas. 

 Ao saír, deixamos a aula ordenada e limpa. 

 Ao remate da última hora lectiva colocamos as cadeiras enriba das mesas. 

5ª Nesta sala de aulas practicamos as normas básicas de cortesía: 

 Pedimos as cousas por favor. 

 Damos as grazas sempre. 

 Pedimos desculpas cando sexamos conscientes de cometer algún erro ou 

desconsideración. 

6ª Nesta sala de aulas tratámonos sempre con respecto e consideración, procurando axudar e 

apoiar a quen o necesite. 

3. En relación coa comunidade educativa 

As relacións, tanto profesionais como, no seu caso, persoais, entre os integrantes da 

comunidade educativa estarán baseadas no respecto mutuo cara os papeis e funcións que 

especificamente desempeñan. 

 

V.COMISIÓN DE CONVIVENCIA 

 1. Composición 

Dentro do Consello Escolar elixirase: 

 Xefe/a de Estudos 

 Un/unha representante do profesorado 

 Un /unha representante do alumnado 

 Un/unha representante dos país/nais 

 Un/unha representante do persoal de Administración e servizos  
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2. Plan de reunións 

O calendario de reunións será elaborado ao principio de curso por Xefatura de Estudos. 

3. Plan de actuacións  

O plan de actuacións da comisión de convivencia será elaborado ao inicio de cada curso en 

función das necesidades e compromisos asumidos que figuren na memoria fin de curso 

anterior. 

O/ a representante do profesorado da comisión de convivencia coordinará o Equipo de 
Mediación do centro, se o houbera. 
 

VI. MEDIDAS A ADOPTAR 

1. Aula de convivencia 

Enténdese a Aula de Convivencia como un espazo físico onde o alumnado poida reflexionar 

sobre o seu comportamento na aula, sobre a súa conduta inapropiada e sobre a relación que 

está a manter cos seus compañeiros e compañeiras e co profesorado. O/A alumno/a que 

ingrese na aula de convivencia recibirá unha atención persoalizada por parte do profesorado 

que voluntariamente se teña anotado para realizar esta función. O seu traballo consistirá en 

suscitar no alumnado unha reflexión sobre o acontecido, así como orientalo e axudalo cara o 

establecemento dun compromiso de mellora das formas de actuar,  de relacionarse e de 

facilitar un cambio de actitudes e hábitos de traballo dentro da aula. Para elo contará cunhas 

fichas de traballo específicas e cos recursos que en cada caso se estimen necesarios. 

 1.1. Normas específicas 

a) Coordinación e participación 

A persoa responsable da coordinación da Aula de Convivencia realizará as tarefas de 

recoller os datos, incidencias e suxestións que poidan xurdir e de realizar os informes de 

actualización para uso do profesorado e dos titores e titoras. Ditos informes poderán ser 

usados durante as sesións de avaliación e estarán arquivados en Vicedirección, contando o 

Departamento de Orientación cunha copia.  

A Aula de Convivencia permanecerá en funcionamento durante un dos recreos, se ben 

poderá ser ampliado o horario de funcionamento dependendo da dispoñibilidade do 

profesorado. Todas as visitas e incidencias que se produzan quedarán convenientemente 

rexistradas. 

A participación voluntaria do profesorado para atender a aula de convivencia será salientada 

e compensada da forma que se estime máis conveniente tendo en conta as circunstancias que 

incidan en cada ano académico. 

b) Obxectivos xerais 

 Mellorar a convivencia dentro da aula 

 Crear espazos para aprender a resolver os conflitos de forma pacífica, reflexiva, 

dialogada e transformadora. 

 Participar no proceso educativo con principios solidarios. 

 Xerar confianza no alumnado e esperanza no profesorado sobre a posible solución a 

situacións problemáticas. 

c) Obxectivos específicos 

 Ensinar a reflexionar ao alumnado sobre a súa conduta dentro da aula. 

 Valorar e ponderar as causas da expulsión da aula. 

 Establecer compromisos de actuación para a mellora da vida escolar. 
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 Analizar os datos que xera a aula de convivencia, tanto cuantitativa como 

cualitativamente e tirar as conclusións oportunas. 

 Colaborar, achegando información e opinión, coa Xefatura de Estudos, coa Titoría e co 

Departamento de Orientación. 

 Manter unha relación fluída e eficaz co profesorado sobre as cuestións relacionadas coa 

convivencia. 

 Colaborar e, no seu caso, axudar ao profesorado no establecemento dun clima de aula 

idóneo que lle permita desenvolver o seu traballo con rigor e eficacia. 

 Educar aos grupos para traballar nun clima de harmonía e participación, baixo a 

autoridade do profesorado. 

 Pór en marcha unha canle de información, mantendo a reserva  necesaria, para a 

Comisión de Convivencia e para aquelas persoas e/ou entidades que poidan axudar ao 

alumnado e á súa familia na mellora do seu comportamento para permitir avances na súa 

vida académica. 

1.2. Funcionamento 

A aula de convivencia contará con material específico para utilizar co alumnado.  

 2. Equipo de Mediación do centro. 

A mediación tense amosado como unha vía poderosa para a solución pacífica de 

conflitos en tódolos ámbitos sociais, nomeadamente nos centros educativos onde existe xa 

abondosa experiencia que confirma claramente a súa eficacia tanto nos aspectos formativos 

(adquisición de habilidades sociais) como nos puramente disciplinarios (redución dos 

problemas de disciplina e da necesidade de intervención institucional). 

A creación do Equipo de mediación realízase en base aos seguintes obxectivos: 

a) Educar na tolerancia, a solidariedade e a solución pacífica de conflitos, abordando 

os aspectos negativos do conflito para transformalos tratando de eliminar a violencia e a 

destrución que habitualmente provocan. 

b) Converter as situacións conflitivas que se viven diariamente nas salas de aula e no 

centro en oportunidades de aprendizaxe. 

c) Mellorar o clima de traballo e a convivencia escolar para previr a violencia e 

diminuír (ou eliminar) o maltrato entre iguais. 

Ao inicio de cada curso escolar porase en marcha o servizo de mediación do centro que 

atenderá o equipo de mediación. O Equipo de Mediación estará aberto a todas aquelas 

persoas interesadas en participar como mediadores. Procurarase que conten con algún tipo 

de experiencia en resolución de conflitos e que realizasen ou pensen realizar formación 

permanente sobre convivencia e conflitividade e mediación escolar. 

O/A coordinador/a terá as seguintes funcións: 

 Coordinar tódalas actividades relacionadas co programa de mediación. 

 Supervisar a creación do servizo segundo os criterios e composición establecidos. 

 Recoller información sobre os casos que se propoñan para o servizo de mediación, 

subministrando ás partes concernidas a necesaria información. 

 Escoller o equipo de mediación para cada conflito, en función dos criterios establecidos. 

 Detectar a demanda de formación permanente en mediación escolar e propoñer 

actividades para intentar darlle resposta. 

 Convocar e organizar as reunións para desenvolver o proceso da mediación. 

 Informar sobre a marcha do proceso de mediación a calquera persoa compoñente da 

comunidade educativa interesada no conflito. 
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Composición: 

 O/A coordinador/a  será o/a representante do profesorado do Consello Escolar 

 Un/unha titor/a de ESO 

 Profesorado voluntario 

 Alumnado voluntario 

Solicitude de intervención: 

A solicitude de intervención do equipo de mediación será realizada directamente por 
unha das partes implicadas no conflito ou ben por ámbalas dúas. A recomendación de 
acudir ao servizo de mediación pode partir de calquera membro da comunidade 
educativa (profesorado, xefatura de estudos, dirección, alumnado, pais e nais, …) 

Cando as partes concernidas estean previamente de acordo en solicitar o servizo de 
mediación cubrirán unha solicitude conxunta. Se é só unha das partes, cubrirá a 
solicitude e o/a coordinador/a do Equipo de Mediación solicitará (directamente ou a 
través dalgún membro do equipo) á outra parte que participe no proceso de mediación. 
Se esta parte acepta, continuarase o proceso; se non acepta, o equipo de mediación 
rematará aquí a súa responsabilidade e o conflito continuará por outras vías de 
solución. 

Atribución de casos: 

En cada caso de mediación participará un/unha mediador/a.  

O/A coordinador/a do equipo de mediación asignará ao mediador/a que interveña en cada 

caso de mediación, cando non haxa solicitude expresa de mediador concreto. Neste caso os 

criterios básicos serán: 

 Evitar que os mediadores poidan estar implicados no conflito. 

 Evitar que poida existir algún tipo de implicación afectiva dos mediadores con algunha 

das partes. 

 Valorar a preparación, a capacidade de intervención e a experiencia en casos similares. 

Cando no proceso de solicitude se especifique un mediador concreto, o/a coordinador/a 

proporá a estes despois de asegurarse de que:  

 Non existe implicación directa no caso 

 Non existe implicación afectiva dos mediadores con algunha das partes 

 Que os considere capaces de enfrontar ese caso concreto de mediación 

Rexistro de intervencións: 

O/A coordinado/a do equipo de mediación cumprimentará un rexistro sobre cada caso, no 

que se recolla a natureza do conflito, os acordos acadados e os prazos de actuación e 

revisión.  

O equipo de mediación realizará accións de divulgación, sensibilización, publicidade e 

difusión do programa de mediación que cada ano se elabore entre os compoñentes da 

comunidade educativa. 

 

VII. PROCEDEMENTOS DE ACTUACIÓN 

 1. Actuacións conxuntas 

 a. Dos órganos de goberno 

 Equipo Directivo 

 Poñer en marcha o plan de convivencia acordado para cada curso escolar, establecendo 

as medidas e actuacións que procedan. 
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 Establecer mecanismos de avaliación e revisión do plan mediante a inclusión de puntos a 

tratar na orde do día das convocatorias da Comisión de Coordinación Pedagóxica (CCP), do 

Claustro e do Consello Escolar segundo proceda. 

 b. Dos órganos de coordinación 

 Comisión de Coordinación Pedagóxica (CCP) 

 Estudar os casos relacionados coa convivencia que poidan ser contemplados nas 

diferentes programacións das materias de cada departamento. 

 Tomar acordos relativos á convivencia escolar para que sexan asumidos na práctica dos 

Departamentos. 

 Revisar, dentro das súas competencias, o plan de convivencia de cara a suxestionar 

cambios ou melloras. 

 c. Do Departamento de Orientación e as reunións de titores/as 

A actuación do Departamento de Orientación e as reunións de titores/as no referente á 

convivencia estará dirixida a: 

 Previr comportamentos e actitudes violentas 

 Redefinir o conflito en base á aprendizaxe da convivencia 

 Fomento da autoestima, da afectividade e das relacións interpersoais 

 Formación de actitudes antidiscriminatorias 

 Aprendizaxe de estratexias de prevención de conflitos 

 2. Actuacións específicas 

 a. Prevención do acoso escolar 

Medidas centradas na convivencia democrática 

 Participación nas Normas de Organización e funcionamento de Centros (NOF): revisión 

e acordos da Comunidade Educativa. 

 Acción titorial: desenvolvemento de valores e actitudes. 

 Normas de aula e de centro consensuadas e asumidas polo profesorado, alumnado e 

familias. 

Medidas para a sensibilización na importancia da aprendizaxe da convivencia. 

 Procesos de ensinanza-aprendizaxe 

Medidas organizativas 

· Asignación de titorías e grupos de clase con criterios de responsabilidade e eficacia. 

· Asignación equitativa do alumnado a grupos heteroxéneos. 

· Considerar os espazos de recreo, corredores, zonas comúns en xeral como lugares de 

convivencia. 

· Elaborar protocolos de actuación ante os problemas de convivencia. 

· Formación de grupos flexibles para a atención á diversidade.  

-Previr e evitar situacións de acoso escolar queremos que sexa un obxectivo prioritario no 

noso Centro, sendo un problema que nos causa preocupación, polo seu impacto social; polo 

tanto queremos prestarlle especial atención. 

O seu obxectivo é recoller información que doutro xeito non se expresa, polo declicado do 

tema, en relación a situacións conflictivas relacionadas coa convivencia (bullyng, acoso…) 

Crearase un “Buzón de convivencia”, como unha ferramenta de comunicación para os 

membros da comunidade educativa, para que deste modo as e os docentes poidamos previr e 

intervir ante posibles situacións de acoso escolar. 

 Colaboración familiar  
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· Colaboración nos procesos de resolución de conflitos. 

·Coñecemento das necesidades educativas dos seus fillos e fillas (límites, diálogo, nivel de 

esixencia, responsabilidade, afecto, aceptación...) 

· Intercambio de información co profesorado. 

· Fomento da autonomía persoal e do autoconcepto no ámbito familiar. 

 Contorna socio-comunitaria 

· Medidas de coordinación e cooperación con outras entidades e organismos 

(Concellos, ONGs, Asociacións...) 

· Xestionar axudas para a escolarización de alumnado con desvantaxe social ou 

cultural. 

· Procurar reforzos educativos e sociais ao alumnado con dificultades desde diversas 

entidades. 

· Realizar campañas informativas e/ou divulgativas específicas. 

 Comisión de Convivencia 

 Plan de acción titorial 

b. Prevención do racismo 

A Comisión de Convivencia elaborará medidas de apoio á prevención do racismo baseadas 

nas contempladas na Declaración da Conferencia Mundial de Durban contra o racismo, a 

xenofobia e as formas conexas de intolerancia. 

En todo caso avánzanse as seguintes medidas: 

 Discusións e debates entre o alumnado. 

Con elo estamos a favorecer a comunicación e o razoamento, a integración, e a tolerancia 

deica outros puntos de vista. 

 Fomento da aprendizaxe en colaboración mediante a formación de equipos de traballo 

heteroxéneos para que practiquen a asunción de responsabilidades e propicien a 

solidariedade. 

Con elo estamos a favorecer a práctica da aprendizaxe e da investigación con alumnado que 

pode albergar diferentes sensibilidades. 

 Fomento de procedementos positivos e eficaces de resolución de conflitos. 

Con elo estamos a favorecer a capacidade para resolver conflitos da vida cotián, mellorar o 

benestar psicolóxico e previr a violencia. 

 Experiencias de democracia participativa. 

Con elo estamos a favorecer o desenvolvemento da responsabilidade e a posta en práctica 

das súas capacidades para ter un papel activo na construción da democracia, coa previsible 

diminución dos conflitos e a mellora da convivencia escolar. 

c. Prevención da violencia machista 

 Constatar se na realidade das nosas aulas se manifestan estereotipos sexistas. 

 Elaborar estratexias para abordar e resolver o conflito que xorde na convivencia entre 

alumnos e alumnas. 

 Construción dunha identidade non sexista mediante a adquisición de recursos persoais 

que fomenten as relacións igualitarias entre sexos. 

 Analizar os estereotipos de xénero maculino/feminino. 

 Identificar e informar sobre os indicadores de risco na violencia de xénero. 

 Educar na coeducación. 

 

3. Protocolo de actuación 
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 Cando un alumno/a se senta vítima de acoso escolar, de violencia sexista, ou 
discriminado/a por razóns de racismo: 

 O primeiro paso será comunicar a situación de acoso, discriminación ou violencia 
no centro, dirixíndose a: 

Un profesor ou profesora co/a que poida existir máis 
confianza. 
O/A titor/a 
O Departamento de Orientación  
O Equipo Directivo 

Calquera membro da comunidade escolar dos IES (compañeiros/as, pais/nais, 
profesorado, persola non docente) que saiba dunha situación de acoso escolar, de 
vilencia machista, de racismo,  deberá poñelo en coñecemento da titoría ou da 
dirección do centro, xa sexa por escrito ou de forma verbal, solicitando unha entrevista 
no máis breve prazo posible. Se se decide facer a comunicación por escrito farase uso 
dun modelo para facela efectiva. 

 Procedementos para a recollida de incidencias en materia de convivencia 

Usaranse os modelos e procedementos que en cada caso se establezan. 
 

VIII. NECESIDADES DE FORMACIÓN DA COMUNIDADE EDUCATIVA 

As que se establezan en función dos resultados dun cuestionario que ao efecto se cubrirá, 

por parte do profesorado, ao final de cada curso escolar para que a posible actividade de 

formación poida ser contemplada no plan de formación do profesorado a incluir na 

Programación Xeral Anual. 

 

IX. DIFUSIÓN DO PLAN 

A publicidade, comunicación e información do plan realizarase mediante as reunións e as 

accións que se poidan desenvolver nas: 

 Titorías 

 Reunións de profesorado 

 Entrevistas coas familias dentro do labor titorial 

 Mediante actuacións específicas do Consello Escolar 

 

X. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DO PLAN 

 A comisión de convivencia, seguindo o procedemento establecido polo equipo directivo 

para cada curso escolar, elaborará un informe trimestral onde se recollerán as incidencias, de 

carácter disciplinario e aquelas outras que puideron condicionar ou alterar a convivencia, 

producidas durante ese período, así como as actuacións levadas a cabo e os resultados, de os 

haber, producidos. Dito informe poráse en coñecemento da comunidade educativa, e será 

obxecto de estudo e consideración polo observatorio de convivencia que funciona dentro do 

Consello Escolar. 

 

 

 

 

 

XI. ANEXOS 
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CLARIFICACIÓN CONCEPTUAL 

1.  Vocabulario básico 

a. Conflito 

Entendemos por conflito o proceso no que dúas ou máis partes entran en oposición porque 

as súas posicións, interese, necesidades, desexos ou valores son incompatibles ou son 

percibidos como incompatibles e onde as emocións e os sentimentos xogan un papel moi 

importante. 

No Conflito a relación entre as partes pode resultar robustecida ou deteriorada, segundo as 

oportunidades e o procedemento que se seguise para abordalo. 

A vontade para resolver os conflitos que xurdan na vida das persoas implica: 

 Facer visibles os conflitos na interacción entre grupos ou entre persoas, o que facilitará 

poñer nome á situación. 

 Tomar unha posición fronte aos conflitos e as persoas, é dicir, abordalos ou non e de qué 

xeito. 

En consecuencia, a resolución pacífica dos conflitos é unha habilidade social que contribúe e 

enriquece a vinculación e o afecto entre as persoas. Os conflitos son propios das relacións 

humanas, por tanto sempre existiron diferentes xeitos de abordalos, puidendo inclusive 

ignoralos pola conveniencia de non reforzar determinadas conductas. 

b. Comportamentos disruptivos 

Enténdese por tal o que implica un boicot permanente ao traballo dos profesionais no ámbito 

educativo, aos dereitos do alumnado, ao desenvolvemento das actividades de aula e a 

calquera outra actividade de carácter educativo que poida realizarse no centro. 

Como exemplo poderíamos citar: 

o Violar as normas establecidas dentro da aula. 

o Desordenar e tirar papeis e obxectos pola aula. 

o Producir balbordo nas entradas e saídas. 

o Xerar ruídos na clase. 

 Alterar o desenvolvemento das tarefas desobedecendo ao profesorado con 

respecto á realización dos traballos ou actividades, participación nas mesmas ou 

achega dos materiais necesarios para o traballo diario nas clases. 

o Opoñerse á autoridade do profesorado 

o Agredir aos compañeiros (rirse deles, insultalos, ...) 

Todos estes comportamentos, manifestados de forma reiterada e persistente, distorsionan o 

normal desenvolvemento das actividades que se realizan na aula, forzando ao profesorado a 

investir parte do seu tempo de docencia a facerlles fronte. 

Condutas disruptivas: 

Aquelas condutas do alumnado que alteran a disciplina ou a convivencia escolar 

imposibilitando o proceso de ensinanza-aprendizaxe. 

A maioría destas condutas pódense clasificar en: 

 Condutas ou hábitos non aceptados socialmente. 

 Dificultades persoais de integración social e de relación con outros. 

 Enfrontamento á autoridade docente. 

 Alteración das normas de comportamento da clase ou grupo. 

 Agresións físicas ou verbais a outros compañeiros e compañeiras. 

c. Disciplina 
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É un medio, a ferramenta coa que deben contar os educadores para poder guiar, orientar e 

organizar a aprendizaxe e ao mesmo tempo é un fin para desenvolver nas persoas os valores, 

comportamentos e actitudes que se queiran transmitir. Débese pasar da disciplina externa á 

autodisciplina tan pronto como o permitan as circunstancias, no convencemento de que é 

esta autodisciplina a realmente útil, a verdadeira disciplina. 

d. Acoso 

O acoso constitúe un comportamento agresivo premeditado, dun/ha compañeiro/a ou dun 

grupo deles/as, que implica un desequilibrio de forza ou de poder e que, ademais, se repite 

no tempo. 

Distinguimos o acoso físico (agresións, golpes, empurróns,...), o acoso verbal (insultos, 

alcumes non desexados,...), o acoso psicolóxico (rexeitamento, exclusión individual, ...) ou 

mesmo o acoso social ( xestos de exclusión do grupo). En todas estas manifestacións está 

implícito o maltrato psicolóxico. 

O tipo de acoso máis frecuente consiste en insultar, ridiculizar, difundir rumores, poñer 

alcumes, molestar continuamente, incordiar. 

No extremo da escala están as agresións físicas, o roubo e a chantaxe económica. 

Este tipo de violencia escolar caracterízase por unha reiteración de condutas encamiñada a 

acadar a intimidación da vítima. A persoa maltratado/a queda exposto/a física e 

emocionalmente ante suxeito maltratador, xerándose como consecuencia unha serie de 

secuelas psicolóxicas. O obxectivo desta práctica é intimidar, acobardar, reducir, someter, 

amedrentar e consumir intelectual e emocionalmente á vítima, cara a obter algún resultado 

favorable para quen acosa, ou satisfacer unha necesidade imperiosa de dominar, someter e 

destruír aos demais. 

Os tres criterios para establecer un proceso de acoso son: 

 A existencia de condutas de fustigamento que o/a alumno/a refire contra el/a por parte de 

outros alumnos/as do centro. 

 A alta frecuencia de produción desas condutas. 

 Continuidade destas condutas no tempo (descártanse incidentes puntuais como 

constitutivos de acoso) 

e. Autoestima 

É o sentimento valorativo do noso ser, da nosa forma de ser, de quen somos nós, do 

conxunto de riscos corporais, mentais e espirituais que configuran a nosa personalidade. A 

autoestima pode aprenderse, pode cambiar e pode mellorarse. Fórmase a partir do 5 ou 6 

anos, cando comezamos a ter conciencia de como nos ven os maiores (pais, familiares, 

educadores,...), compañeiros, amigos,... e das experiencias que imos adquirindo. 

O nivel de autoestima inflúe de forma determinante en moitos dos éxitos e fracasos do 

alumnado. Unha autoestima adecuada, unida a un concepto positivo dun mesmo potencia a 

capacidade da persoa para desenvolver as súas habilidades e aumenta o seu nivel de 

seguridade persoal. Pola contra, unha autoestima baixa posiblemente guiará á persoa deica a 

derrota e o fracaso. Neste sentido os síntomas de autoestima negativa poden ser: 

 Desprezo das súas calidades naturais. 

 Facilidade de influenza de outras persoas. 

 Frustración  frecuente. 

 Sentimento de impotencia. 

 A persoas actúa á defensiva. 

 Culpa aos demais das súas debilidades e carencias. 

 Mente frecuentemente. 
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 Distorsiona a súa imaxe. 

 Ten ou acumula sentimento de inferioridade. 

 Presenta problemas e dificultades de carácter emocional. 

f. Mediación escolar 

É a forma de resolver conflitos entre dúas ou máis persoas coa axuda dunha terceira persoa 

que se pretende imparcial, o/a mediador/a, que regula o proceso de comunicación deica unha 

posible solución que satisfaga as necesidades e intereses das partes en conflito. 

É unha técnica de resolución pacífica dos conflitos na cal, unha persoa ou grupo que non é 

parte do conflito axuda ás partes no conflito a chegar a un acordo e a resolver o problema. 

É unha forma de abordaxe dos conflitos que non establece culpabilidades nin sancións, 

senón que busca o acordo, restablecer a relación e acadar a reparación cando é necesario. 

Considerararanse os seguintes aspectos no procedemento de resolución do conflito: 

 Cando os feitos son moi recentes e os protagonistas están obnubilados pola situación 

teñen unha gran dificultade para escoitar nin tomar decisións. 

 Cando unha das partes non confía na outra ou a teme. 

 Cando a complexidade do conflito excede o que se pode resolver dende o ámbito da 

mediación, por tratarse de problemas vinculados ás drogas, aos abusos, aos malos tratos ou 

ao suicidio. 

A función do mediador é a de escoitar imparcialmente, para facilitar aos involucrados 

directos no conflito a xeración dun acordo. A finalidade desta técnica consiste en que a 

solución xurda das partes, transformándoas en actores que resolven os seus conflitos e 

invitándoos a ser parte das solucións. 

Para realizar a mediación escolar, a ferramenta principal é o diálogo e a escoita activa. 

 

2.  Que entendemos por convivencia 

Entendemos por convivencia, no ámbito educativo, a interrelación entre os diferentes 

compoñentes da comunidade educativa que ten incidencia significativa no desenvolvemento 

ético, social, afectivo e intelectual do alumnado. Esta concepción da convivencia supera á 

simple relación entre as persoas, para incluír as diferentes formas de interacción que se dan 

entre os membros da comunidade. Así concibida, constitúe unha construción colectiva. É 

unha responsabilidade de todos os actores e axentes a súa conservación e mellora. 

Os centros educativos son espazos privilexiados de convivencia onde conflúen culturas e 

persoas diversas, que teñen que aprender a convivir con observancia dunhas normas e 

valores consensuados 

dentro dun espazo educativo común. 

A importancia e calidade da convivencia escolar vese salientada polo feito de que o 

acontecer cotián no centro é a miúdo a primeira experiencia de vida cívica dos mozos e 

mozas. Isto debe ser aproveitado para fornecer un concepto de cidadanía e interiorizar 

formas de actuación e procedementos democráticos co obxectivo de crear as condicións 

máis acaídas para o logro dunha educación de calidade que inclúa o desenvolvemento 

satisfactorio das aprendizaxes do alumnado. 

 

3. Estilos docentes e xestión de convivencia nas aulas 

Algúns estilos docentes poderían ser: 

 Docente autoritario 

Caracterízase por ser un gardián celoso da autoridade e a disciplina, aplica 

regulamentos e castiga sen dar lugar a explicacións. É especialista en dar receitas, 
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indica condutas, sinala o que é e o que debe ser, tende a desconfiar das capacidades 

do seu alumnado polo que impide a súa participación, considera as súas propias 

necesidades, ideas e valores antes cas do seu alumnado; ademáis exerce control 

mediante a ironía, a humillación ou ridiculizando frente ao grupo, actúa como 

xefe/a distribuindo traballo e exisindo obediencia.  

 Docente democrático 

Permite e estimula a participación do seu alumnado para analizar e buscar solución 

aos problemas, crea un clima de confianza para que as opinións de todos/as sexan 

valoradas na súa xusta medida, aclara os malos entendidos, suprime os obstáculos e  

contribúe ao desenvolvemento da discusión propoñendo problemas para discutir en 

lugar de solucionar. 

Asemades preocupalle que os seus alumnos/as se acepten e respeten mutuamente. 

Actúa como facilitador/a permitindo o desenvolvemento das características 

individuais de cada un. 

 Docente sobreprotector 

Apela a argumentos de tipo sentimental para garantizar a adhesión do seu 

alumnado. É amable e entretenido/a, promove o dialogo e a discusión, pero él 

decide cales son as respostas correctas; a miudo evita discordias,  resíntese se os 

seus alumnos/as son seres inmaduros e faltos de recursos. Mantenos en estado de 

hibernación, non lles da a oportunidade de decidir, de arriscarse, de ser eles/as  

mesmos/as, actúa como protector/a á vez que fai valer a súa condición de experto/a.  

 Docente inconscente 

En ocasións é permisivo/a, outras hipercrítico e en outras demasiado agarimoso/a. 

Non manexa unha pauta de conduta que regule a totalidade dos seus actos. As súas 

reaccións  baseanse máis en sentimentos personais que na realidade dos feitos, o seu 

estado de ánimo prima sobre a actitude reflexiva acerca do que o seu alumnado 

necesita. É pouco constante nos feitos, non sempre cumple os seus compromisos, 

actúa como “improvisador”, reaxe  sempre en forma impulsiva.  

 Docente autosuficiente 

Relacionase con seu alumnado dende un pedestal onde está, porque considera que o 

sabe todo, demostra escaso interese polas ideas, inquedanzas e preocupacións do 

seu alumnado. Síntese dono da verdade, non admite que o seu alumnado poida 

reclamar ou pedir explicacións, é incapaz de recoñecer os seus erros ou 

equivocacións diante do alumnado, fai notar a súa experiencia e coñecementos, trata 

aos demáis de forma despectiva. Actúa como experto/a, non acepta consellos nin 

suxestións  de ninguén.  

 Docente permisivo 

Procura intervir o menos posible, deixa facer ao seu alumnado, non toma decisións 

nin orienta, co pretexto de lograr algo bo deles, ás veces opina que o mellor xeito  

de conducir ao alumnado é no controlalos en absoluto; actúa como “bo”, 

pretendendo compracer e dar a razón a todos sen desgastarse con ninguén.  
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1.- XUSTIFICACIÓN  
As Habilidades Sociais son condutas que se manifestan en situacións de relacións con outras 
persoas, nas que se expresan sentimentos, actitudes, desexos, ideas ou opinións respectando 
os dereitos dos demáis e os propios.  
Estas condutas socialmente habilidosas axudan a previr conflitos, a evitalos e a solucionalos 
cando se presentan.  
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O alumnado da ESO atópase en plena adolescencia, esta en busca do seu propio autoconcepto. 
Ao inicio desta etapa aparecen unha serie de transformacións a nivel físico, cognitivo e socio-
afectivo. Entre as máis importantes destacamos:  

o Cambios físicos asociados á pubertade.  

o Acadan o pensamento hipotético-deductivo.  

o Reaccionan contra todo o que ven imposto.  

o Prodúcense cambios afectivos, cognitivos, de valores e de relacións sociais.  

o Integración máis forte co grupo de iguais, moitas veces, baixo un lider e comeza o 

proceso de emancipación da familia.  

o Son máis vulnerables ante calquera influencia externa.  

o Están en busca da identidade e do autoconcepto.  

 
Debido a este periodo en crise e a súa vulnerabilidade, este alumnado padece o risco de 
padecer unha serie de trastornos comportamentais como:  

o Conduta antisocial  

o Condutas depresivas-ansioxenas  

o Retraimento ou aislamento social.  

 
A autoestima é unha estrutura multidimesional ( Ruíz de Aranda, 1997 ). Según este 
planteamento temos un concepto de nós mesmos e, consecuentemente, unha valoración do 
mesmo diferente en cada un dos ámbitos ou contextos relevantes da nosa vida. Por exemplo, 
no ámbito académico, familiar, físico, intelectual,…..Neste sentido o alumnado pode ter un bó 
concepto de sí mesmo no ámbito familiar, pero non no académco ou viceversa. 
O ámbito escolar contitúe un contexto de especial relevancia para o desenvolvemento do 
autoconcepto e da autoestima. A imaxe que comenzou a crear o alumnado no seno familiar 
continuará desenvolvendose no centro educativo a través da interacción co profesorado, cos 
iguais e as experiencias de éxito ou fracaso académico ( Marchago, 1991 ). 
A relación é recíproca e non unidireccional. 
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As experiencias de fracaso académico reiterado, unha pobre percepción das súas capacidades 
escolares e un marco de referencia esixente afectarán negativamente na autoestima 
académica do alumnado no contexto escolar. Estas pobres espectativas poden verse reflexadas 
nun escaso esforzo, falta de motivación e unhas aspiracións escolares mínimas.  
Outro termo afín é a asertividade, concepto referido tradicionalmente ás conductas de 
autoafirmación, expresión de sentimentos, opinións, etc. En termos xerais, podemos entender 
a asertividade como unha conducta interpersoal que implica a expresión directa dos propios 
sentimentos e a defensa dos dereitos persoais, sen negar os dereitos alleos como un concepto 
restrinxido que se integra dentro do concepto máis amplo de habilidades sociais.  
As deficiencias nas habilidades sociais constitúen unha boa parte das causas de conflitos máis 
importantes cos compañeiros, profesores e familia. E é que moitos xóvenes no saben planificar 
as súas condutas sociales, no saben como manexar unha situación de estrés ou como 
manifestar sus sentimientos.  
Neste senso sería de gran axuda contar co apoio de familias, profesorado e outros axentes 
sociais que están intervinindo cos xóvenes, ben sea dende o ámbito cultural, deportivo o de 
voluntariado social, co fin de desenvolver un abordaje sistémico da conduta adolescente.  
Saber desenvolverse no medio social é moi importante para o desenvolvemento psíquico da 
persoa. Se o alumnado aprende de forma progresiva a relacionarse ben, vai a mellorar a 
opinión que ten de sí mesmo.  
Unha parte do alumnado ten esa capacidade de xeito natural, pero outra parte ten dificultade 
tanto para comprender a verdadeira natureza das relacións sociais como para comportarse nas 
mesmas. Por elo, tanto o alumnado tímido e inseguro como o agresivo necesitará adoptar os 
seus modelos de comportamento social. Tanto a familia como o profesorado son factores de 
transmisión de interacións sociais indispensables para o desenvolvemento da súa 
personalidade.  
O ambiente ( familia, escola,..) deberá ofrecer modelos de comportamento favorecedores de 
unhas relacións sociais positivas.  
Todos sabemos que existe unha gran variedade de habilidades sociais, unhas máis básicas e 
outras máis complexas. Para empezar a aprender estas habilidades temos que coñecer 
primeiro as técnicas básicas da comunicación eficaz e logo incorporar esas conductas 
socialmente desexables á nosa vida cotiá. Hai quen as coñece pero non fai bo uso delas e hai 
quen non as coñece e xa que logo non se beneficia delas nas súas relacións interpersoais. Este 
será o noso reto, facer que uns saiban utilizalas correctamente e que outros as incorporen no 
seu repertorio de estratexias para comunicarse e afrontar as distintas situacións que se lle 
susciten  
Con este Programa preténdese que o alumnado aprenda a ser persoa auténtica, aprenda a 

convivir e a pensar resolvendo os problemas que lle plantexa o seu propio autocoñecemento e 

as relacións sociais cos demáis. É imprescindible axudar aos alumnos a desenvolver habilidades 

que lle permitan enfrontarse cun conflito e solucionalo de forma axeitada. O traballo vai 

orientado cara o entrenamento en habilidades funcionais, trátase sobre todo de habilidades 

que todo adolescente debe adquirir para poder convivir e dominar unha serie, cada vez máis 

complexa, de problemas personais e interpersonais. 

 

 

2.- MARCO LEGAL  
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- 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.  

- LOE 2/2006.  

- Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa  

- Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa.  

- DECRETO 229/2011, de 7 de diciembre, polo que se regula a atención á diversidade do 
alumnado dos centros docentes da Comunidad Autónoma de Galicia nos que se imparten as 
ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, de 3 de maio, de educación.  
 
3.- OBXECTIVOS XERAIS  
- Desenvolver capacidades que permitan manter relacións de interación co grupo.  

- Desenvolver condutas que permitan establecer relacións afectivas (setimentos, emocións, 
opinións ).  

- Ensinar condutas que permitan tomar iniciativas e establecer relacións asertivas.  

- Ensinar condutas que permitan solucionar poblemas interpersoais.  

- Ensinar condutas que permitan interactuar cos adultos.  

- Desarrollar capacidades para entablar conversas.  
 

4.- OBXETIVOS ESPECÍFICOS  
1- Reflexionar sobre a comunicación interpersoal e analizar algún dos elementos que 
interveñen nela.  

2- Tomar conciencia da importancia da comunicación no verbal nas relacións interpersoais.  

3- Utilizar a comunicación verbal e non verbal cando nos comunicamos con outras persoas.  

4- Diferenciar e etiquetar distintas emocións positivas.  

5- Identificar e expresar axeitadamente as propias emocións negativas.  

6- Recoñecer as emocións negativas dos demáis.  

7- Acostumarse a decirse cousas positivas de sí mesmo/a.  

8- Decir cousas positivas aos compañeiros/as.  

 
9- Responder axeitadamente aos eloxios e alabanzas que nos fan.  

10- Coñecer algunhas calidades, logros, puntos débiles e fortes.  

11- Aceptarse e valorarse a sí mesmo.  

12- Pedir axuda cando se encontre nunha situación persoal conflictiva e non poida resolvela 
por sí mesmo.  

13- Ofrecer axuda, apoio e consuelo a outros compañeiros/as, tanto dentro coma fora da aula.  

14- Expresar críticas e queixas cando algo ou alguén nos molesta.  

15- Recibir críticas e afrontar as consecuencias dos nosos actos.  

16- Responder cando nos fan unha crítica inxusta.  

17- Responder as burlas, humillacións e desprezos.  

18- Defenderse en caso de presións, intimidacións e acoso.  

19- Aprender a recoñecer, evitar e afrontar as situacións de maltrato e/ou abuso por parte dos 
iguais.  

20- Deixar de burlarse, agredir ou intimidar a outros compañeiros/as ( se é o caso ).  

21- Aprender a resolver conflitos interpersoais  
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5.- CONTIDOS  
- Comunicación verbal e non verbal.  

- Emocións positivas.  

- Emocións negativas.  

- Pensar e decir o positivo.  

- Axuda, apoio e cooperación.  

- Críticas, queixas e reclamacións.  

- Burlas, agresións e intimidacións.  

- Solución de problemas interpersoais.  
 
Outras habilidades que se poden traballar segundo as características e as necesidades 
específicas do alumnado serán:  
(Según clasificación das habilidades sociais en adolescentes dos autores Goldstein et al, 1980)  
 
1.- Primeiras habilidades sociais  
 
- Escoitar.  
- Atender  
- Iniciar unha conversación.  
- Manter unha conversación.  
- Formular unha pregunta.  
- Dar as grazas.  
- Presentarse a si mesmo  
- Presentar a outras persoas 
- Saudar 
 
2.- Habilidades sociais avanzadas 
 

- Pedir axuda. 
- Estar cos demais 
- Dar instrucións. 
- Seguir instrucións. 
- Discutir 
- Convencer aos demais 

3. Habilidades para manexar sentimentos  
 

- Coñecer os sentimentos propios  
- Expresar os sentimentos propios  
- Comprender os sentimentos dos demais  
- Afrontar a cólera de alguén  
- Expresar afecto  
- Manexar o medo  
- Recompensarse polo realizado  

 

 

4. Habilidades alternativas á agresión 
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         - Pedir permiso  
 - Formar algo  
 - Axudar aos outros  
 - Negociar  
 - Utilizar o control persoal  

        - Defender os dereitos propios  
- Responder á ameaza  
- Evitar pelexarse cos demais  
- Impedir o ataque físico  

5. Habilidades para o manexo de stress  
 

- Expoñer unha queixa  
- Responder ante unha queixa  
- Deportividade tralo xogo  
- Manexo de situacións embarazosas  
- Axudar a un amigo  
- Responder á persuasión  
- Responder ao fracaso  
- Manexo de mensaxes contraditorios  
- Manexo dunha acusación  
- Prepararse para unha conversación difícil  
- Manexar a presión de grupo  

 

6. Habilidades de planificación  

- Decidir sobre facer algo  
- Dicir que causou un problema  
- Establecer unha meta  
- Decidir sobre as habilidades propias  
- Recoller información  
- Ordenar os problemas en función da súa importancia  
- Tomar unha decisión  
- Concentrarse na tarefa 

 
 
 

6.- ÁMBITOS DE ACTUACIÓN 

Desenvolverase un programa de habilidades sociais nos seguintes ámbitos:  

 6.1.- Titorías ESO: 

- Actuacións para o desenvolvemento cognitivo. 
- Actuacións para o autocoñecemento. 
- Actuacións para a mellora da autoestima. 
- Actuacións para a xestión pacífica de conflitos. 
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6.2.- Habilidade sociais para alumnado derivado á aula de convivencia inclusiva. Trátase 

dun programa encamiñado a favorecer un proceso de reflexión por parte do alumnado 

atendido na aula de convivencia inclusiva, que favorezan actitudes responsables e condutas 

positivas para a convivencia. É un  complemento das medidas correctoras das condutas 

contrarias á convivencia, dirixido ao alumnado que incorra reiteradamente en condutas 

disruptivas, coa finalidade de mellorar a súa integración no centro docente.  

 

6.3. Habilidade Sociais para o alumnado que, como imposición das medidas correctoras,  

estea temporalmente privado do seu dereito de asistencia ao centro. Este programa 

específico trata de contribuír á adquisición de habilidades e competencias sociais deste 

alumnado. Aplicarase coordinamente entre o Departamento de Orietación e o profesorado 

titor, procurando implicar ao resto do profesorado e as familias e, de ser o caso, aos 

servizos sociais correspondentes, para lograr conxuntamente o desenvolvemento adecuado 

do proceso educativo e das acción propostas. 
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7- ACTIVIDADES 

7.1. TITORÍAS ESO. 

As actividades sinaladas nos contidos serán a que se realizarán co alumnado da ESO nas sesións 

de Titoría. 

-Comunicación verbal e non verbal. 

1- En grupos de 3 ou 4 chicos/as practicar distintas conductas verbais e non verbais como por 
exemplo facer preguntas; describir a unha persoa, animal o cousa; dar ordes ou instrucións; 
narrar ou contar unha historia. 

2- Buscar en xornais e revistas imaxes nas que a comunicación NON VERBAL impere sobre a 
COMUNICACIÓN VERBAL. Realizar con elas unha composición  incluindo os pensamentos 
das persoaxes. 

3- Modelado: “tes que pedir disculpas a un/ha compañeiro/a ao que lle tiraches o libro, sen 
querer, ao pasar pola súa mesa”. 

 

- Emocións positivas. 
1- Por parellas, facer un listado de emocións positivas. 
2- Facer un listado ( verbal ou escrito ) de emocións positivas e negativas que 

experimentaches no día de hoxe, na fin de semana ou durante a semana pasada. Completar 
a lista con:  que pasou antes? , Por que te sentiches así ? , que pasou despois?,  que 
fixeches?  

3- Dramatización: dramatizar situacións nas que tes que ensaiar e praticar o recoñecemento e 
a expresión de distintas emocións positivas. Por exemplo: 

- Vas ao concerto do teu cantante preferido. 
- Fixeronche un agasallo que che encanta. 

 
- Emocións negativas. 

 Por parellas, facer un listado de emoción negativas. 

1- Facer un listado (verbal ou escrito ) de emocións  negativas que experimentaches no día de 
hoxe, na fin de semana ou durante a semana pasada. Completar a lista con: que pasou antes? 
Por que te sentiches así? ,  que pasou despois?, que fixeches?  

2- Cada alumno/a escribe unha nota nun papel, contando unha emoción negativa que viviu, 
introducense todas nunha caixa, misturansea e repartense; cada alumno/a cambia a positivas 
as emocións que lle tocaron, comentándoas en voz alta. 

 
- Pensar e decir o  positivo 

1- Visionar a película “ La vida es Bella “ ou outra que sirva para traballar este concepto e que se 
axuste ao contexto do grupo-clase. 

 

 

- Axuda, apoio e cooperación. 
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1- En grupos de 4 alumnos/as, escribir varios guións de pedir, facer e ofrecer favores e axuda. 
Posteriormente escenificar esas situacións. 

2- Dramatización:  
- “Uns compañeiros de clase rinse de tí porque os teus pantalóns non son de marca”. 
 

- Críticas, queixas e reclamacións. 
 

1- Aproveitar campañas publicitarias de TV, de datas sinaladas: Nadal, Día dos namorados, Día 
da nai,… e realizar críticas das mensaxes que emiten. 

2- Deseñar en pequenos grupos a crítica desos anuncios publicitarios. 
3- Dramatizacións:  
      -“No grupo de traballo de “mates” sodes 4 compañeiros/as, pero un/ha deles/as que non 

está fecendo o acordado. Queredes facerlle unha crítica construtiva para que cambie de 

actitude”. 

- “Nunha clase desaparece un obxecto dun compañeiro e culpante a ti, acusante do que 

non fixeches”. 

 

- Burlas, agresións e intimidacións. 
 

Por parellas ou pequeño grupo: 

1-  Facer un listado de situacións nas que podes encontrarte con humillacións….. 
2- Exemplos de situacións nas que te sentiches presionado polos demáis: beber alcohol, tomar 

pastillas,….. 
3- Exemplos de respostas que podes dar as presións do grupo. 
4- Facer carteis e eslogans para unha concentración contra o maltrato entre iguais   ( bullyng ) 

no patio do teu centro. 
5- Grupos de 3 ou 4 . Un deles intenta convencer, presionar, impoñer. Os outros dramatizan e 

practican habilidades de resistencia, negación e oposición con distintas alternativas. 
6- Dramatizacións: 

- “Presionante para facer novillos”. 
- “Uns compañeiros da outra clase os retan a facer unha pelexa”. 
- “Quedas con un compañeiro para facer un traballo e non aparece”. 
- “Dous compañeiros da túa clase presionante para que vaias ao Dpto. de XeHª e robes o exame 

que tedes o xoves”. 
- “Unha compañera pideche os apuntes de Lingua e resulta que mañá tedes o exame e ti tes que 

estudar”. 
- “Rinse de ti e fanche bromas porque non bebes e non quedas ata tarde os sábados na disco”. 
 

- Solución de problemas interpersoais. 

 

O método dos 5 pasos para tomar decisións: 
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1- Definir claramente o problema. 

2- Buscar solucións posibles. 

3- Anticipar as consecuencias de cada alternativa. 

4- Elexir unha solución. 

5- Probar a solución. 

Busca a solución según o método descrito: 

- Algunhas veces os meus amigos saen e beben “cubatas”. Eu quero estar cos meus amigos e 
pasalo ben, pero eu non necesito beber para pasalo ben, e ademais, os meus amigos ó día 
seguinte séntense bastante mal porque teñen “ resaca”. ¿ Qué debo facer? 

- Ás veces os meus amigos e eu imos de compras. Hai uns grandes almacéns nos que é facil 
roubar e algúns dos meus amigos roubaron alguhas pezas de roupa. Dinme decote que colla 
tamén cousas, porque é moi doado, pero a mín pareceme que iso non está ben. ¿ Que debo 
facer?. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.- HABILIDADES SOCIAIS  PARA O ALUMNADO DERIVADO Á 

AULA DE CONVIVENCIA INCLUSIVA. 

Traballaranse co alumnado derivado a esta aula o seguinte material. 



Curso 2016/17           IES Macías o Namorado              Plan de convivencia Página 29 
 

MATERIAL PARA COÑECER  E FACER O SEGUIMENTO DA SITUACIÓN QUE 

PRESENTA O ALUMNO  

 IMPRESO DE AUTO-REFLEXIÓN 

 FICHA DE SEGUIMENTO SEMANAL  

 COMPROMISO I 

 COMPROMISO II 

 NOVO COMPROMISO 

 MATERIAL PARA COÑECER E MELLORAR OS SENTIMENTOS 

1. QUE ENTENDO POR DIVERTIRME? 

2. APRENDEMOS A TER AMIGOS (FALTA DE RESPETO,VALORAR XENEROSIDADE, 

SENTIMENTOS....) 

 MATERIAIS PARA O AUTOCOÑECEMENTO 

 

3. RECICLAR OS ELEMENTOS NEGATIVOS 

4. RECOÑECER O SENTIMENTO DE IRA. 

5. O RESPECTO REFERIDO A  

6. AUTOCONCEPTO. 

7 SABEMOS DE QUE NOS RIMOS? 

8. SABER ESCOITAR 

9. ACEPTARSE A SI MESMO. “este son eu” 

MATERIAIS PARA O COÑECEMENTO DA CONVIVENCIA, NORMAS E 

RESPONSABILIDADE 

10. CONVIVENCIA NO CENTRO.  

11. RESPONSABILIDADE: ORGANIZO O MEU TEMPO.  

12. A BOA CONVIVENCIA É TAREFA DE TODOS/AS E SUPÓN FACER ESFORZO 
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DOCUMENTACIÓN DA 
“AULA DE CONVIVENCIA” 

 

 

MATERIAL PARA COÑECER  E FACER O SEGUIMENTO DA SITUACIÓN QUE 

PRESENTA O ALUMNO  

 

FICHA DE AUTO-REFLEXIÓN 

FICHA DE SEGUIMENTO SEMANAL  

COMPROMISO I 

COMPROMISO II 

NOVO COMPROMISO 
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FICHA DE AUTO-REFLEXIÓN 

NOME E APELIDOS: 

CURSO E GRUPO:                                                                         DATA: 

           Todas as persoas cometemos erros. O problema non está no erro en si mesmo, senón nas 

causas que o provocan e nas actitudes negativas que traen como consecuencia. Polo tanto, para 

saír do erro, temos que reflexionar, auto-observar nos e coñecer as causas que nos levaron a tal 

actitude ou acción.  

1. Describe o que  aconteceu: 

 

2. Por que actuaches desa maneira? 

 

3. ¿Como me sinto? 

 

4. Que podo facer nesta situación? 

 

5. Qué quero facer para resolver esta situación? 

 

6. Decisión que tomo 

       

 

   Para cumprir co meu compromiso persoal de ser mellor comigo mesmo e contribuír á satisfacción 

das persoas que me rodean , ó finalizar á clase entregareille ao profesor da materia,  a ficha de 

seguimento do meu comportamento durante a semana. 

 

 

 

FICHA DE SEGUIMENTO SEMANAL 
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ALUMNO: 
CURSO E GRUPO: 
MATERIA: 
DATAS: 

 

ASPECTOS A VALORAR SÍ NON 

Chega con puntualidade a clase    

Trae os materiais para traballar   

Realiza as actividades que se lle indican   

Amosa actitude respectuosa   

Amosa actitude reflexiva e cooperativa   

Amosa indicios de mellora   

OBSERVACIÓNS: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Asdo. 
                       Profesor da materia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

COMPROMISO I 

Eu ______________________________________  comprométome a reparar o dano causado a 

___________________________________________________  (persoas afectadas), pola falta de 

respecto a súa persoa_________________________________ (insultándolle, pegándolle, mentíndolle, 

gritándolle, impedíndolle o desenvolvemento da clase...). 

Para isto vou a realizar as seguintes actividades (sinalar): 

 NOVO COMPROMISO 

Agora vas facer un novo compromiso coa intención de que sexa respectado sempre. Unha persoa pode faltar á 

súa palabra e contradicir un acordo unha vez, pero non continuamente, máis aínda se temos en conta que o 

primeiro beneficiado es ti. A próxima ocasión non poderemos axudarche na "Aula de Convivencia", posto que 

isto demostraría que non serve para corrixir a túa conduta e a Dirección do Centro terá que impoñerche unha  

corrección doutro tipo. 

  

A primeira vez que pasache pola “Aula de convivencia”  comprometícheste a: 

  

 

 

 

 1.   Cres que cumpriches o teu compromiso? 

 2.   Por que o rompiches? (sinala a resposta correcta). 

a) Por esquecemento. 

b) Por culpa doutras persoas.  Que pasou para que digas iso? 

c) Outras razóns. Cales? 

 

3.  Como te sentes despois de romper o compromiso? Ten en conta que a próxima vez terás outro tipo de 

corrección que xa non será na "Aula de convivencia". 

 

4.  Que estás disposto a facer para que non volva suceder? 

Data e sinatura 

 NOVO COMPROMISO 

Agora vas facer un novo compromiso coa intención de que sexa respectado sempre. Unha persoa pode faltar á 

súa palabra e contradicir un acordo unha vez, pero non continuamente, máis aínda se temos en conta que o 

primeiro beneficiado es ti. A próxima ocasión non poderemos axudarche na "Aula de Convivencia", posto que 

isto demostraría que non serve para corrixir a túa conduta e a Dirección do Centro terá que impoñerche unha  

corrección doutro tipo. 

  

A primeira vez que pasache pola “Aula de convivencia”  comprometícheste a: 

  

 

 

 

 1.   Cres que cumpriches o teu compromiso? 

 2.   Por que o rompiches? (sinala a resposta correcta). 

a) Por esquecemento. 

b) Por culpa doutras persoas.  Que pasou para que digas iso? 

c) Outras razóns. Cales? 

 

3.  Como te sentes despois de romper o compromiso? Ten en conta que a próxima vez terás outro tipo de 

corrección que xa non será na "Aula de convivencia". 

 

4.  Que estás disposto a facer para que non volva suceder? 

Data e sinatura 
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NOVO COMPROMISO 

Agora vas facer un novo compromiso coa intención de que sexa respectado sempre. Unha persoa pode faltar á 

súa palabra e contradicir un acordo unha vez, pero non continuamente, máis aínda se temos en conta que o 

primeiro beneficiado es ti. A próxima ocasión non poderemos axudarche na "Aula de Convivencia", posto que 

isto demostraría que non serve para corrixir a túa conduta e a Dirección do Centro terá que impoñerche unha  

corrección doutro tipo. 

  

A primeira vez que pasache pola “Aula de convivencia”  comprometícheste a: 

  1.   Cres que cumpriches o teu compromiso? 

 2.   Por que o rompiches? (sinala a resposta correcta). 

a) Por esquecemento. 

b) Por culpa doutras persoas.  Que pasou para que digas iso? 

c) Outras razóns. Cales? 

 

3.  Como te sentes despois de romper o compromiso? Ten en conta que a próxima vez terás outro tipo de 

corrección que xa non será na "Aula de convivencia". 

 

4.  Que estás disposto a facer para que non volva suceder? 

Data e sinatura 
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DOCUMENTACIÓN DA 
“AULA DE CONVIVENCIA” 

  MATERIAL PARA COÑECER E MELLORAR OS SENTIMENTOS 

1. QUE ENTENDO POR DIVERTIRME? 

2. APRENDEMOS A TER AMIGOS (FALTA DE RESPETO, VALORAR XENEROSIDADE, SENTIMENTOS....) 
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Ficha nº 1  

QUE ENTENDO POR DIVERTIRME? 

Cando estamos contentos sentímonos mellor e as demais persoas benefícianse diso. Polo 

tanto, a diversión é a actividade que realizamos para sentirnos ben; non obstante, hai 

persoas que viven o xogo dunha forma negativa, insultando, poñendo alcumes, tirando 

papeis, ríndose dos demais, rompendo materiais e amolando os que podían ser bos 

momentos. 

1.1 ¿Que significa para ti divertirse ou xogar? 

 

 

1.2 ¿Sabes xogar só e con outras persoas? 

 

 

1.3 ¿É máis divertido pasalo ben co resto dos compañeiros? ¿Por que? 

 

 

1.4. Escribe catro comportamentos teu positivos que fixeches para divertirche e alegrar 

outras persoas sen prexudicar a ninguén. Mentres o fas, deixa que a túa mente che ensine 

escenas reais da túa vida nas que estes comportamentos tiveron consecuencias positivas 

para ti e para os demais. 

 

 

1.5. Escribe catro situacións da túa vida nas que alguén che faltou ao respecto: 

insultándote, pegándote, mentíndoche, ríndose de ti. Describe tamén os sentimentos que 

se produciron en ti neses momentos. 

 

 

1.6. ¿Como se sentirán os demais cando ti lles faltas ao respecto? 
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Ficha nº 2   

 APRENDEMOS A  TER AMIGOS 

A amizade podémola definir como un afecto persoal e desinteresado entre dous ou máis persoas 

que aumenta coa relación diaria e fainos felices. Para ter unha boa amizade, é necesario que 

sexamos persoas sinceras, xenerosas e ter sentimentos comúns. O contrario da amizade é o engano 

e o egoísmo. 

2.1. Escribe as características que debe ter un amigo teu. 

 

 

2.2. Relaciona a amizade con outras palabras. 

 

2.3. Escribe tres palabras que creas que son o contrario da amizade. 

 

2.4. Por que hai amizade? 

 

 

2.5. Que pasaría se todos fosemos amigos e amigas? 

 

 

2.6. Estás a facer todo o posible para que todos os compañeiros da clase sexan os teus amigos? Por 

que? 

 

 

2.7. Por que é importante que todos sexades amigos? 

 
A verdadeira amizade fai que teñamos un trato agradable, comuniquemos as nosas alegrías 
e penas..., nunha palabra, a verdadeira amizade alegra a nosa vida. 
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DOCUMENTACIÓN DA  
“AULA DE CONVIVENCIA” 

 
 MATERIAIS PARA O AUTOCOÑECEMENTO 

 

3. RECICLAR OS ELEMENTOS NEGATIVOS 

4. RECOÑECER O SENTIMENTO DE IRA. 

5. O RESPECTO REFERIDO A  

6. AUTOCONCEPTO. 

7 SABEMOS DE QUE NOS RIMOS? 

8. SABER ESCOITAR 

9. ACEPTARSE A SI MESMO. “este son eu” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha nº 3     
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 RECICLAR OS SENTIMENTOS NEGATIVOS. 

     Para logralo necesítase: 

 

Fixarse no positivo. 

Cando exaltamos só o negativo dun acontecemento, esquecemos os outros aspectos que poden ser 

positivos. Desta forma parece que toda a situación é mala. 

Luísa está a traballar cos seus compañeiros de grupo, tiñan a actividade moi avanzada e ben 

respondida. Decide gastar unha broma a un amigo lanzándolle unha bóla de papel, a profesora a ve 

e rífalle seriamente. 

Despois deste incidente sentiuse moi deprimida. Estaba segura de que a profesora cría que non 

traballara en toda a clase. Xa non lle importou o ben que levaban a actividade. 

Non xeneralizar. 

A partir dun simple incidente chegamos a unha conclusión xeral. Unha experiencia desagradable 

pode facernos pensar que sempre que se repita unha situación similar, se repetirá a experiencia 

desagradable. 

Tomás chegou á conclusión, despois de que o profesor lle chamou a atención por non atender á 

explicación varias veces, que sempre que alguén fale en clase lle botarán a culpa a el. 

Non personalizar. 

Ás veces pensamos que todas as cousas teñen algo que ver connosco e nos comparamos coas 

demais persoas. 

A profesora díxolle a Miguel: "es un alumno moi traballador". Ante esta frase Pedro pensou: "seguro 

que é máis intelixente ca min". 

Non interpretar o pensamento das demais persoas. Fai referencia á nosa sospeita sobre as demais 

persoas, cremos cousas sobre elas que son só imaxinacións nosas. 

O profesor non está de bo humor por feitos acontecidos noutra clase, María pensa: "seguro que está 

así porque cre que fixen algo mal". 

Estes pensamentos inflúen no noso carácter. Non son as cousas que pasan, senón todo aquilo que 

nos dicimos o que fai que nos sintamos tristes, alegres, enfadados. 

 

Explica como cres que podes cambiar os sentimentos negativos no teu caso, baseándoche no 

anterior 
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Ficha nº 4 

RECOÑECER O SENTIMENTO DE IRA. 

Para controlar os sentimentos de ira e negativos pódense utilizar algúns trucos: 

Respirar profundamente 

Contar cara atrás de vagar 

Pensar en cousas agradables 

As dúas primeiras técnicas permiten un maior tempo para responder, de forma que as respostas 

non sexan maleducadas e a berros. A terceira, pensar en cousas agradables, serve para calmarse 

antes de meter a pata. Describe as túas últimas situacións de ira e a forma de evitalas no futuro 

Estudo dun caso. 

Margarida levantouse o outro día co pé esquerdo. O seu espertador non soou e, cando se decatou 

só quedaban quince minutos para entrar a clase. Non puido ducharse, nin almorzar e lanzouse o 

máis rápido que puido para ir a clase. Chegou correndo, xusto no momento no que pechaban a 

porta. 

Era a clase de Ciencias Sociais e a profesora púxose a explicar cousas realmente interesantes. Non 

obstante, uns compañeiros de atrás empezaron a facer ruído. Margarita non podía escoitar. 

Despois do que lle custara chegar a tempo e agora uns cantos non a deixaban decatarse. Así que se 

deu a volta e lles pediu que calasen. Estes contestáronlle: "¡ Cala ti, estúpida, e mira cara a diante! 

¿Ou queres que a profesora nos bote da clase? Igual o que quere é iso e estamos a falar cunha 

chivata". Margarida entón sentiuse peor. 

 

Describe como ves ti a situación de Margarida e dos seus compañeiros 

 

 

¿Que sentimentos cres que aparecen en cada persoa 

 

¿Como solucionarías esta situación? 

 

 

Consecuencias da solución atopada 

 

 

Na nosa convivencia as discusións, os enfrontamentos, nunha palabra, os conflitos, son algo 

habitual nas relacións humanas. O problema non está no conflito en si, senón no que haxa que 

facer despois. Que aprendas a coñecerte e, polo tanto, a saber por qué feixes o que fas e a resolver 

con éxito situacións conflitivas dependerá en boa parte de ti. Conseguirás que todo che vaia mellor. 

Ficha nº 5 
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O RESPECTO REFERIDO A: 

A propia persoa: 

1. Aceptarse a si mesmo e valorarse. 

2. Coidado da saúde física e mental. 

3. Dedicar un tempo ao auto coñecemento. 

4. Non permitir agresións á túa persoa. 

5. Descubrir os teus gustos e afeccións. 

Cara á outra persoa: 

 Saberse poñer no lugar da outra persoa. 

 Descubrir os aspectos positivos dos demais. 

 Interese por coñecer outras persoas. 

 Traballar cooperativamente. 

Co ámbito: 

1-Sentir que a terra é de todos os seres que a habitan. 

2-Coidar o material. 

3-Colaborar nas tarefas de limpeza e orde. 

4-Gusto por un ámbito belo. 

 

 

Escribe agora as características de cada un dos apartados anteriores que 

non tiveches en conta e que deberás ter moi presente para non volver 

faltar ao respecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha nº 6 

 

O AUTO-CONCEPTO. 
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Observa a situación dos personaxes: 

1. Onde te ves neste momento? Por que? 

 

2. Onde che gustaría estar? ¿Por que? 

 

 

3. Explica de qué modo vas contribuír a que a marcha da clase sexa a mellor posible 

 

 

 

 

 

Ficha nº 7 

 

SABEMOS DE QUE NOS RIMOS? 



Curso 2016/17           IES Macías o Namorado              Plan de convivencia Página 43 
 

O sentido do humor é básico non só para pasalo ben, senón tamén para a saúde física e mental. É 

importante aprender a rirse "coas outras persoas" e non "doutras persoas" e entender que ter 

sentido do humor non consiste en burlarse dos demais. 

 

Cando estamos contentos sentímonos mellor e as demais persoas benefícianse disto porque se 

divirten connosco. Polo tanto, a diversión é o xogo que realizamos para sentirnos ben; non 

obstante, hai persoas que viven o xogo dunha forma negativa, insultando, poñendo alcumes, 

tirando papeis, ríndose dos demais, rompendo materiais e amolando os bos momentos dos demais. 

 

1. Que significa para ti divertirse? 

 

2. Que fixeches para divertirche con outras persoas? 

3. Escribe catro comportamentos teu positivos que fixeches para divertirche e alegrar outras 

persoas. Mentres o fas deixa que a túa mente che ensine escenas reais da túa vida nas que estes 

comportamentos tiveron consecuencias positivas para ti ou para os teus compañeiros. 

 

4. Escribe catro situacións da túa vida nas que alguén che faltou ao respecto insultándote, 

pegándote, mentíndoche, berrándoche, e todo para ridiculizarte e rirse de ti. Mentres o fas, 

recorda os sentimentos que se produciron en ti (rabia, ira, vinganza,...)e escribeos.   

 

Sabes xa como se senten os demais cando te divirtes ríndoche deles? Está claro que lles resulta moi 

desagradable, sobre todo cando os deixas en ridículo ante os compañeiros, ademais de que é 

probable que respondan con violencia e desexos de vinganza. Mentres que cando nos divertimos 

contando cos demais todos o pasamos ben e nos axuda a facer novos amigos. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ficha nº 8 

SABER ESCOITAR  

Parece que escoitar é fácil para quen non son xordos. Pero escoitar non é o mesmo que oír, senón 
algo máis. Escoitar supón respectar a quen fala, esforzarse por comprender o que di,  
establecer diálogo se o tema interésanos ou cambiar de conversación, ou cortala amistosamente, 
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se o tema non nos interesa. Escoitar con atención é sempre unha mostra de agarimo e respecto.  
 
Pensa:  
Sempre que falan dúas persoas están dialogando, ou, por non escoitarse mutuamente, poden 
converter esa conversación en dous monólogos paralelos?  
Sucede ás veces que respondemos, non ao que o outro dixo, senón ao que pensamos que quixo 
dicir?  
Cales son as mellores técnicas de cortar o rolo a outra persoa, cando non nos interesa o que está 
dicindo?  
Escolle unha ou varias destas situacións e analiza o que cres que falla en ti á hora de saber escoitar:  
-  Escoitar a un amigo/a que che conta algo gracioso que viu onte na tele.  
 
-  Escoitar a un amigo/a que che conta un problema persoal.  

 

-  Escoitar á túa nai, que está doída polo pouco diálogo que hai en casa.  

 

- Escoitar ao teu pai que está preocupado pola conduta dun irmán/a teu. etc.  

 

-  Escoitar a un profesor ou profesora que intenta corrixir algo en ti, guiarche no teu proceso de 

aprendizaxe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha nº 9 

ACEPTARSE A SI MESMO/A. “¡ESTE SON EU!”  

Para poder gustar aos demais é conveniente gustarse a un mesmo. Esta é a regra principal para 

estar ben Chegar a un maior coñecemento e aceptación de se mesmo para ter unha  

boa autoestima.  

1º Fai unha lista de calidades. Puntúa de 1 a 10 o grao que tes de cada unha:  
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Pásalle esta listaxe a algún amigo/a e verifica se está de acordo ou non coas túas apreciacións.  

 

Pero non só hai que fixarse nas calidades senón tamén nos defectos que se teñen, porque só 

coñecéndoos podemos empezar a cambialos.  

 

2º. Agora elabora ti mesmo/á listaxe cos defectos que consideras que tes:  

 

O negativo non debe abaternos porque todas as persoas teñen calidades e defectos, ao contrario, 

debe servir para superarnos, para pornos retos persoais e alcanzalos. Nunca o negativo debe 

nubrarnos a vista porque en toda persoa hai calidades.  

Por escondidas que parezan, temos que descubrilas.  

 

3º. A continuación sería interesante para debatelo que fixeses unha breve descrición de ti 

mesmo/a.  

 

E para finalizar pensa que ninguén é perfecto/a pero todos/as temos dereito a ser tratados/as con 

respecto.  

 

 

DOCUMENTACIÓN DA  
“AULA DE CONVIVENCIA” 

 

 MATERIAIS PARA O COÑECEMENTO DA CONVIVENCIA, NORMAS E 

RESPONSABILIDADES 

Calidade Puntuación Calidade Puntuación 

Sinceridade  Xenerosidade  

Amabilidade  Compañeirismo  

Solidariedade  Responsabilidade  

Valentía  Creatividade  

Ilusión  Xustiza  

Sensibilidade  Lealdade  

Respecto  Tolerancia  

Alegría  Honradez  
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10. CONVIVENCIA NO CENTRO 

11. RESPONSABILIDADE: ORGANIZO O MEU TEMPO 

              12. A BOA CONVIVENCIA É TAREFA DE TODOS/AS E SUPÓN FACER ESFORZOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha nº 10  

CONVIVENCIA NO CENTRO  

 

Os alumnos e alumnas debedes aprender a defender os dereitos propios e alleos, a valorar os 

deberes e normas como facilitadoras da convivencia.  

 

PENSA:  

Todo grupo humano ten unha estrutura e unhas normas que regulan o seu funcionamento. A 

responsabilidade dos membros do grupo maniféstase en cumprir as normas aceptadas.  

 

Ao instituto acoden moitas persoas con labores e fins diversos; TODO FUNCIONA SE CADA UN 
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FUNCIONA.  

A palabra norma adoita producir rexeitamento, pero non é unha imposición senón unha forma de 

vivir mellor, non é un conflito senón un elemento facilitador.  

As normas, como todo na vida, son mellorables, e pódense cambiar polas canles adecuadas.  

Hai xente que cre que ter personalidade é ir en contra dos que mandan e oponse a diario.  

Esa postura é máis ben de inmadurez ou de orgullo.  

Por eso:  

Le para coñecer e comentar as normas do teu centro.  

Coñece e comenta o Decreto  de dereitos e deberes do alumnado 

 

E agora:  

Achega suxestións sobre aspectos que se poden mellorar:  

1.  

 

2.  

 

3.  

 

4.  

 

Podemos construír entre todos.  

 

 

Ficha nº 11  

RESPONSABILIDADE: ORGANIZO O MEU TEMPO  

 

Queremos axudarche a que organices o teu tempo e comprobes que podes estudar e divertirche.  

Como ata agora non soubeches facelo correctamente, posto que o teu comportamento en clase 

non é o adecuado (non presentas os traballos, non fas exercicios, non estudas, non participas,...), 

ímosche a dar unhas suxestións para organizar o estudo:  

-    Estudar sempre á mesma hora e durante o mesmo tempo fai que custe menos traballo facelo.  

-     É bo que a xente non conte connosco nunhas determinadas horas; se nós respectamos o noso 

propio horario ,os demais tamén o respectarán.  

-     Organiza as tardes con horas de estudo e horas de xogo. Hai tempo para todo.  

-     Dedica máis tempo á materia que che resulte máis difícil.  

-     Busca axuda para entender todo ben. En clase, está atento e pregunta dúbidas. En casa, 
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consulta outros medios.  

-     Un esforzo organizado vale por mil esforzos dispersos.  

Realiza un horario persoal para todos os días da semana. (cadro cos días e horas) 

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES SÁBADO DOMINGO  

Comenta:  

Non deixes para mañá o que poidas facer hoxe.  

O tempo é ouro.  

Don Agora fai milagres; don Mañá, nada.  

Fai unha relación de actitudes positivas ante o estudo.  

 

Comenta:  

Fai máis o que quere que o que pode.  

Pensa nalgún momento da túa vida en que actúes así.  

Deuche bo resultado?  

 

 

Xa ves, é posible e merece a pena organizar o teu tempo e ter unha  

actitude positiva ante o traballo diario.  

 

Conclusións persoais.  

 

Ficha Nº 12 

 

 A BOA CONVIVENCIA É TAREFA DE TODOS/AS E SUPÓN FACER ESFORZOS  

OBXECTIVOS: 

 Fomentar o respecto mutuo. 

 Animar a recoñecer e a respectar os dereitos dos demais. 

 Facilitar a convivencia. 

 

SUXERENCIAS: 

 Ler o enunciado da actividade procurando que quede ben reflexada algunha situación 
que amose as dificultades na convivencia habitual que se producen no grupo. 

 Completa as preguntas desta actividade. 
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 Que o/a alumno/a lea o que escribiu e consiga que o aporte novas propostas. 

 

A BOA CONVIVENCIA É TAREFA DE TODOS/AS E SUPÓN FACER ESFORZOS 

É difícil e bastante complicado levarse ben con todos/as. Esta dificultade débese a que todos 

somos diferentes e a que cada un temos os nosos dereitos, que procuramos defender e esixir? Ou 

se debe a que nos esquecemos de respectar os deberes que, sen dúbida, tamén temos cos que 

están preto de nós? 

Non debemos esquecer que os nosos dereitos rematan onde comezan os dereitos dos outros, e 

que convivir significa compartir, integrarse, axudarse, respectarse… 

1. Estes son os dereitos que considero teñen os meus compañeiros/as e que eu debo 
respectar sempre: 

2. Estes son os deberes que deben ser respectados para lograr unha boa convivencia na 
clase e para que todos e todas podamos sentirnos integardos, repectados e contentos: 
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FICHA DE AUTO-REFLEXIÓN 

NOME E APELIDOS: 

CURSO E GRUPO:                                                                         DATA: 

           Todas as persoas cometemos erros. O problema non está no erro en si mesmo, senón nas 

causas que o provocan e nas actitudes negativas que traen como consecuencia. Polo tanto, para 

saír do erro, temos que reflexionar, auto-observar nos e coñecer as causas que nos levaron a tal 

actitude ou acción.  

1. Describe o que  aconteceu: 

 

2. Por que actuaches desa maneira? 

 

3. Como me sinto? 

 

4. Que podo facer nesta situación? 

 

5. Qué quero facer para resolver esta situación? 

 

6. Decisión que tomo 

         

 

   Para cumprir co meu compromiso persoal de ser mellor comigo mesmo e contribuír á satisfacción 

das persoas que me rodean , ó finalizar á clase entregareille ao profesor da materia,  a ficha de 

seguimento do meu comportamento durante a semana. 
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ALUMNO: 
CURSO E GRUPO: 
MATERIA: 
DATAS: 

 

ASPECTOS A VALORAR SÍ NON 

Chega con puntualidade a clase    

Trae os materiais para traballar   

Realiza as actividades que se lle indican   

Amosa actitude respectuosa   

Amosa actitude reflexiva e cooperativa   

Amosa indicios de mellora   

OBSERVACIÓNS: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Asdo. 
                       Profesor da materia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA DE SEGUIMENTO SEMANAL 
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  COMPROMISO I 

Eu ______________________________________  comprométome a reparar o dano causado a 

___________________________________________________  (persoas afectadas), pola falta de 

respecto a súa persoa_________________________________ (insultándolle, pegándolle, mentíndolle, 

gritándolle, impedíndolle o desenvolvemento da clase...). 

Para isto vou a realizar as seguintes actividades (sinalar): 

a) Pedir desculpas. 
b) Observar os aspectos positivos da súa persoa. 
c) Outras (indica cales):  
Co compromiso de que non se volverá a repetir. 

Data e sinatura 

 

COMPROMISO II 

Eu ________________________________________ comprométome a reparar o dano causado ao 

material de ______________________________(persoas, común ou do Centro).  

Para isto vou a realizar as seguintes actividades (sinalar): 

a) Pedir desculpas. 

b) Outras (indica cales):  

Co compromiso de que non se volverá a repetir 

Data e sinatura 

 

 

 

 

 

 NOVO COMPROMISO 

Agora vas facer un novo compromiso coa intención de que sexa respectado sempre. Unha persoa pode faltar á 

súa palabra e contradicir un acordo unha vez, pero non continuamente, máis aínda se temos en conta que o 

primeiro beneficiado es ti. A próxima ocasión non poderemos axudarche na "Aula de Convivencia", posto que 

isto demostraría que non serve para corrixir a túa conduta e a Dirección do Centro terá que impoñerche unha  

corrección doutro tipo. 

  

A primeira vez que pasache pola “Aula de convivencia”  comprometícheste a: 

  

 

 

 

 1.   Cres que cumpriches o teu compromiso? 

 2.   Por que o rompiches? (sinala a resposta correcta). 

a) Por esquecemento. 

b) Por culpa doutras persoas.  Que pasou para que digas iso? 

c) Outras razóns. Cales? 

 

3.  Como te sentes despois de romper o compromiso? Ten en conta que a próxima vez terás outro tipo de 

corrección que xa non será na "Aula de convivencia". 

 

4.  Que estás disposto a facer para que non volva suceder? 

Data e sinatura 
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NOVO COMPROMISO 

Agora vas facer un novo compromiso coa intención de que sexa respectado sempre. Unha persoa pode faltar á 

súa palabra e contradicir un acordo unha vez, pero non continuamente, máis aínda se temos en conta que o 

primeiro beneficiado es ti. A próxima ocasión non poderemos axudarche na "Aula de Convivencia", posto que 

isto demostraría que non serve para corrixir a túa conduta e a Dirección do Centro terá que impoñerche unha  

corrección doutro tipo. 

  

A primeira vez que pasache pola “Aula de convivencia”  comprometícheste a: 

  1.   Cres que cumpriches o teu compromiso? 

 2.   Por que o rompiches? (sinala a resposta correcta). 

a) Por esquecemento. 

b) Por culpa doutras persoas.  Que pasou para que digas iso? 

c) Outras razóns. Cales? 

3.  Como te sentes despois de romper o compromiso? Ten en conta que a próxima vez terás outro tipo de 

corrección que xa non será na "Aula de convivencia". 

4.  Que estás disposto a facer para que non volva suceder? 

Data e sinatura 

 

 

 

 



Curso 2016/17           IES Macías o Namorado              Plan de convivencia Página 54 
 

Nº2 Actividade: Valórome para que me valoren 

 

OBXECTIVOS: 

 Incrementar a valoración persoal. 
 Fomentar a autoestima. 
 Fomentar o respecto persoal. 
 Favorecer o respecto polos compañeiros/as. 

 

SUXESTIÓNS: 

 Que os alumnos  completen os distintos apartados desta actividade. 
 Que os alumnos/as lean o que escribiron e evite establecer un debate (Convén que todos 

os alumnos/as poidan participar). 
 A actividade remata invitando aos compañeiros/as a valorar as súas cousas positivas e 

aceptar con normalidade os defectos que poidan ter.  
 

VALÓROME PARA QUE ME VALOREN 

 

Comenta con sinceridade os temas que se propoñen a continuación. 

1. Penso que os meus compañeiros/as me respectan porque… 
2. Agradecería que os meus compañeiros souberan valorar en min… 
3. Preocúpame que os meus compañeiros/as ignoren ou non valoren suficientemente de 

min… 
4. Considero que un alumno/as non se sentirá ben en clase cando os compañeiros/as… 
5. É importante que as persoas se sintan valoradas e apreciadas polo que son e polas súas 

cualidades. Que aconsellarías ós teus compañeiros/as de clase para conseguir que todos se 
sintan apreciados, para mellorar as relacións entre eles e para que todos experimenten un 
bo clima? 

6. Para conseguir que todos se sintan habitualmente ben, consideras que na túa clase faría 
falla… 
E sobraría… 

7. Valora de 1 a 10 cómo te sintes na clase, tendo en conta o trato que recibes dos teus 

compañeiros/as e cómo te sintes valorado por eles. 

Califícoo cun… e poño esta valoración porque… 

8. Valora de 1 a 10 cánto consideras que aprecian os teus compañeiros/as o trato que ti lles 
das a eles e se se sinten apreciados por ti. 
Considero que o trato que lle dou ós meus compañeiros merece un….. e poño esta 

calificación. 
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9. Indica no primeiro recuadro aquelas accións que desexarías ver nos teus compañeiros/as e 
coas que ti te sentirías mellor tratado e valorado. No segundo recuadro indica as accións 
que ti estás diposto a realizar para que os teus compañeiros/as se sintan mellor valorados e 
máis respectados. 
 

Sentiríame moito mellor se os meus compañeiros/as ... 

 

Vou procurar realizar as seguintes accións coas que conseguirei que os meus 

compañeiros/as se sintan mellor e máis satisfeitos. 
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Nº 3 Actividade: A linguaxe é para entenderse e comunicarse, non para 

agredir 

 

OBXECTIVOS:  

● Animar a utilizar a linguaxe como un instrumento de comunicación, nunca como un elemento de 

agresión. 

● Axudar a evitar agresións verbais, xa que elas soen ser o inicio de situacións de acoso. 

 

SUXERENCIAS: 

 Que o/a alumno/a complete os apartados suxeridos na actividade. 
 

A LINGUAXE É PARA ENTENDERSE E PARA COMUNICARSE  

NON PARA AGREDIR. 

 

Unha das principais características que diferencia ás persoas doutros seres vivos é a capacidade de 

utilizar a linguaxe como unha forma de comunicación e de relación. 

Sen embargo, algunhas veces utilizámolo para facer algunha brincadeira pesada, para insultar, para 

rirnos doutros, para tomarlles o pelo, para referirnos ós seus defectos, en definitiva, para 

molestar... 

 

1. Sinala 5 situacións nas que a linguaxe mal utilizada pode molestar. 
2. Como te imaxinas que se sentirán as persoas que reciben habitualmente burlas, xestos 

raros, insultos, bromas pesadas, chismes e falsas acusacións?. 
Por que? 

3. A maioría das veces, os malos tratos comezan con algunha broma pesada, con mofas, con 
imitacións. 
Coñeces algunha situación de maltrato que se iniciara con simples palabras e que despois 

evolucionara cara un maltrato máis severo? 

Descríbeo brevemente sen mencionar nomes. 

4. Entre os compañeiros/as de clase e do centro soen ser bastante habituais as bromas, os 
apodos, as pequenas burlas, as insinuacións... 
Consideras que deberían evitarse? 

Por que? 
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5. Imaxina que es ti quen se encontra padecendo unha situación na que es continuamente 
acosado con burlas, bromas, insultos, palabras malsoantes, expresións desagradables 
referentes á túa forma de ser. 
Seguro que che gustaría, nese caso, que os teus compañeiros... 

E que os teus profesores... 

6. Moi probablemente na túa clase estase a dar algunha situación desagradable con algún 

compañeiro/a que se sinta acosado polas continuas expresións desagradables doutros alumnos, 

que propós para conseguir que ese ou eses compañeiros/as que sofren acoso verbal e que non se 

sinten ben na clase, recuperen a confianza, comecen a sentirse mellor, máis integrados e máis 

contentos no grupo? 

Non te refiras ós demais con palabras que non che gustaría que che dixesen a ti, nin fagas bromas 

que non che gustaría que chas fixeran. 

Hai veces que as bromas rematan en traxedias. 
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Nº 4  Actividade: Convén pensar nas consecuencias do que decimos e 

facemos 

OBXECTIVOS: 

 Fomentar o respecto. 
 Animar a tratar ben  aos compañeiros. 
 Evitar insultos e bromas pesadas. 

SUXERENCIAS: 

 Que o/a alumno/a lea e complete os 9 apartados desta actividade. 
CONVÉN PENSAR NAS CONSECUENCIAS DO QUE DICIMOS E FACEMOS 

1. Frecuentemente non pensamos nas consecuencias que poden ter as cousas que dicimos 
aos compañeiros/as ou ós amigos/as. Tal vez non nos deamos conta de que o que 
consideramos unha simple broma pode facer sufrir de forma innecesaria e pode chegar a 
ter consecuencias moi desagradables ou incluso moi graves. 
Indica algunhas expresións ou referencias verbais que consideras que poden ser molestas 

para unha persoa cando as recibe doutra: 

2. As persoas tamén se poden sentir mal cando son ignoradas, cando non se lles fala, cando 
non se lle dá importancia a nada do que fan, cando non teñen oportunidade de escoitar 
nada agradable…  
Non fai falla recibir insultos, frases desagradables ou bromas pesadas para que unha persoa 

se sinta mal. Ignorar a unha persoa significa despreciala. 

Describe algunha situación que che pasara a ti ou a outra persoa que coñezas e que amose 

cómo unha persoa pode sentirse mal cando as cousas que fai son ignoradas polos demais. 

3. Considero que recibir insultos, bromas pesadas, malos xestos ou insinuacións molestas 
pode significar para unha persoa… 

4. Cando a un compañeiro/a se lle ignora, non se lle ten en conta, ou non se valoran as cousas 
que consegue e os logros que obtén, sentiráse mal porque… 

5. Consideras que aofalar cos compañeiros, ao dirixirnos a eles, ao gastarlles bromas ou ao 
participar en xogos sentiranse ben se… 

6. Tes moi claro que non che gusta que cando os teus compañeiros/as se dirixen a ti, fágano 
nestas circunstancias ou desta maneira: 

7. Para evitar molestias cos compañeiros/as e para que non se sintan mal cando falamos con 
eles debería terse en conta: 

8. Tendo en conta a forma de falar entre os compañeiros/as da túa clase e a maneira coa que 
habitualmente se tratan, como consideras que é ese trato? 

     BO                  REGULAR            MALO 

 Por que? 

9. Qué suxerencias propós para mellorar o trato verbal que se dá entre os compañeiros/as da 
clase? 

 

 



Curso 2016/17           IES Macías o Namorado              Plan de convivencia Página 59 
 

 

Nº 5 Actividade: Hai que procurar que poidamos sentirnos cómodos en 

todos os espazos do centro educativo 

 

OBXECTIVOS: 

 Conseguir que non se dean agresións en espazos do centro educativo. 
 Garantir un clima de seguridade e respecto nos diversos espazos do centro educativo. 
 Prever e evitar situacións de acoso. 

 

SUXERENCIAS: 

 Que o/a alumno/a faga os distintos apartados propostos nesta actividade. 
 

 HAI QUE PROCURAR QUE POIDAMOS SENTIRNOS CÓMODOS EN TODOS OS ESPAZOS DO CENTRO 

EDUCATIVO 

 

1. Indica aqueles lugares do centro nos que penses que se producen máis agresións e máis 
faltas de respecto entre os compañeiros/as. 
Estes son os lugares nos que penso que se producen máis incidencias negativas: 

 As causas de que ocorran estas incidencias son: 

 Poderíase evitar que ocorresen esas cousas se… 

2. Menciona as agresións que observas con máis frecuencia e os lugares nos que se producen. 
3. Para poñer remedio e evitar esas agresións que incomodan a algúns alumnos que accións 

suxerirías? 
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Nº 6 Actividade : Non atopo o meu bocadillo 

 

OBXECTIVOS: 

 Evitar comportamentos agresivos. 

 Previr situacións de acoso. 

 Fomentar a boa convivencia. 

 Conseguir un agradable clima de convivencia. 
 

SUXERENCIAS 

 Le o relato da situación que os compañeiro/as de Lucía fanlle pasar na clase. 

 Completa as cuestións plantexadas nesta actividade. 

 Remate cun comentario similar a este: 
o “Moitas veces buscamos pasalo ben poñendo a algún compañeiro/a nalgunha 

situación que provoque risas e entretemento. Debemos procurar non divertirnos a 
costa de facer sufrir a algún compañeiro/a.” 

 

NON ATOPO O MEU BOCADILLO 

 

Non fai moito tempo era habitual que Lucía trouxera ó IES un bocadillo que a súa nai lle preparaba 

e soía comer ao comezo do recreo. Ultimamente deixou de traelo porque algúns días lle 

desaparecía, outros llo agochaban e ao tratar de buscalo ríanse dela. Incluso, moitas veces, 

encontrábao mordisqueado e xa non o comía porque lle daba asco ao non saber que é o que 

puideran facer con el. Ultimamente, cando trae diñeiro merca algo na cafetería do IES. Cando non o 

ten aguanta ata chegar a casa á hora de comer. Ao non traer o bocata ó IES conseguiu, polo menos, 

que os seus compañeiros/as non abusen dela e que desa forma, non a molesten ou a molesten 

menos. 

 

6. Paréceche ben a decisión que tomou Lucía? Por que? 
7. En lugar de decidir non traer o bocadillo ó IES. debería Lucía tomar outras decisións? Cales? 
8. Indica os malos comportamentos dos compañeiros/as de Lucía. 
9. Se o que lle pasou a Lucía che pasara a ti, que farías? 
10. Consideras grave o que lle ocorre a Lucía. Por que? 
11. Para que non ocorran nunha clase cousas coma as acontecidas a Lucía, sería conveniente... 
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8.- METODOLOXÍA 

O método de traballo que imos seguir será eminentemente práctico,  

traballando con dous tipos de ferramentas, en primeiro lugar as dinámicas de grupo e en segundo 

lugar algunhas técnicas de adestramento en habilidades sociais. Entre estas pódense  destacar: 

- Imitación ou modelado: expoñer ao  alumnado modelos que realicen os comportamentos 
requeridos. É a representación por parte do educador dunha situación social que require poñer 
en práctica a habilidade a adestrar cos pasos conductuais que a compoñen. 

- Reforzamento positivo: as respostas aumentan a medida que van seguidas de recompensa ou 
sucesos favorables. 

- O Xogo de roles: O suxeito, unha vez percibida a utilidade da habilidade  
representada para a súa vida real, reproduce da forma máis fiel posible o rol que se lle ten 
asignado. Se trata de preparar ao alumnado sobre os comportamentos a realizar. 
Darmatización, role playing,… 

- Resolución de problemas: estratexias apropiadas e efectivas para situacións interpersoais. 
- A Retroalimentación: Realizarase tanto por parte do educador como dos compañeiros e será 

fundamentalmente positiva xa que os comentarios acompañaranse de mensaxes constructivos, 
polo que na práctica, a formulación convértese nun reforzamento. 

- Transferencia e mantemento: A transferencia refírese á xeneralización das conductas apresas, e 
o mantemento á persistencia desas conductas ante as distintas situacións que en diferentes 
contextos poidan darse. Esta última parte realizarase a través do seguimento semanal do 
alumno no centro.  

Para as actividades de modelado e simulación usaremos medios audiovisuais da rede. 

Un aspecto importante nun programa de HHSS consiste en incrementar a eficacia para asegurar 

que as HHSS establecidas se van a aplicar en situacións apropiadas fóra do marco do ensino ( 

xeneralización ), hai moitos métodos para promover a xeneralización:  

- Ensinar comportamentos que van a estar apoiados polo ambiente natural ( pais, nais, 
amigos/as,…) 

- Ensinar diversas respostas. 
- Ensinar a través de moitas persoas e marcos comúns ao ambiente natural. 
- Atenuar as continxencias de ensino para aproximar as continxencias naturais. 
 

 

A continuación recóllense algunhas pautas  a seguir ante os problemas de conduta por parte da 

familia. 
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9.- RECURSOS 

Persoais: 

- Profesor/a Titor/a 
- Alumnado 
- Orientador/a 
 

    Materiais: 

- DVD 
- Fichas 
- Papel e lápiz 
- Cuestionarios 
- TICs 

 

10.- AVALIACIÓN 

a) Avaliación inicial: 
O obxectivo principal da avaliación inicial é facer unha análise das relacións interpersoais do 

alumnado do grupo para identificar o nivel de HHSS no grupo. 

Como resultado desta avaliación determinaremos que necesita aprender o alumnado, dende 

onde se parte, que recursos van a ser necesarios aprender e como os vamos a organizar. 

Esta avaliación incial permitirá detectar as necesidades  e en consecuencia: 

o Abordar os problemas de disciplina no centro (especialmente na ESO.). 
o Formar en habilidades sociales que favorezcan a convivencia e a prevención de 

condutas inadecuadas. 
o Establecimiento de acciones dirixidas a reducir as desigualdades derivadas de 

condicións de xénero, lugar de origen, etc, e a fomentar as relaciones interpersonales 
positivas. 

 
b) Avaliación continua: 
O propósito da avaliación continua é recoller información ao longo de todo o proceso de 

ensino, co fín de modificar e reorientar a actuación e as actividades  se fose necesario. 

A avaliación levarase a cabo ao longo de todo o proceso para coñecer como se esta desenvolvendo 

e introducir as modificacións oportunas para a mellora do programa. Nela participarán alumnado, 

profesorado e Departamento de Orientación  
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Por unha banda, o Departamento de Orientación e o profesorado, nas súas clases, avaliarán os 

seguintes indicadores de comportamento: 

1. O modo de iniciar e manter conversacións e de escoitar aos demais durante o transcurso 

da mesma.  

2.- O xeito de expresar e responder a manifestacións tanto positivas como negativas dunha 

forma adecuada. 

3.- A diminución de chamadas de atención por parte do alumnado en contextos de 

comunicación non propicios e en momentos inadecuados. 

4.- A forma de dirixirse aos demais e de establecer relacións interpersoais positivas para 

todos os implicados no proceso de comunicación. 

Ademais o alumnado realizará un diario persoal que recolla o contido tratado en cada 

sesión e a avaliación desta.  

c) Avaliación final: 
 

A realizaremos ao finalizar o programa e terá como obxectivo básico comprobar: 

- Se aumentó a  utilización da comunicación verbal para relacionarse cos demais compañeiros. 

- Se utilizan máis a comunicación non verbal para transmitir respostas positivas. 

- Que recoñezan con maior facilidade emocións positivas e negativas nun mesmo e nos demais. 

- Que posúen un nivel mais elevado de autocoñecemento. 

- Que responden axeitadamente as diferentes manifestacións recibidas. 

- Que identifican  situacións de acoso ou maltrato e piden axuda. 

- Que adquiren maiores recursos para a resolución de problemas persoais. 
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