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1. Introdución  
O marco normativo básico no que se basea o seguinte Plan de convivencia é a Lei 4/2011 do 30 de 
xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa (DOG 136, 15-7-2011) así como o 
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 (DOG, 27-01-15). 

No citado decreto establécese que o Plan de convivencia “é o documento no cal se articula a 
convivencia escolar, que garante unha educación no exercicio dos dereitos e das liberdades dentro 
dos principios democráticos de convivencia, así como na prevención de conflitos e na súa resolución 
pacífica.”  

Deberá formar parte do Proxecto educativo de centro, será elaborado pola Comisión de convivencia e 
aprobado polo Consello escolar. Implicará a actualización do PEC (particularmente das NOF), o Plan 
de acción titorial, o Plan xeral de atención á diversidade e a Programación xeral anual. 

Despois de realizar unha diagnose da convivencia no centro, deberanse establecer as necesidades e 
os obxectivos en materia de convivencia, detallando as actuacións que se van desenvolver, tanto con 
carácter xeral como anualmente. 

1.1 Fins e principios  
De acordo co establecido na lexislación, as normas de convivencia oriéntanse aos seguintes fins: 

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

b) A educación no respecto dos dereitos e liberdades fundamentais, na igualdade de dereitos e 
oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e non discriminación das persoas.  

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

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

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

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

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

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

1.2 Obxectivos xerais  
O plan de convivencia deberá contribuír á consecución dos seguintes obxectivos xerais:  

a) Facilitarlles aos órganos de goberno e ao profesorado instrumentos e recursos en relación coa 
prevención da violencia e a mellora da convivencia no centro.  

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

c) Fomentar nos centros educativos os valores, as actitudes e as prácticas que permitan mellorar o 
grao de aceptación e cumprimento das normas e avanzar no respecto á diversidade e no fomento da 
igualdade entre homes e mulleres.  
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d) Facilitar a prevención, a detección, o tratamento, o seguimento, a xestión e a resolución dos 
conflitos que se poidan producir no centro e aprender a utilizalos como fonte de experiencia e 
aprendizaxe.  

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

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

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

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

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

1.3 Definición de convivencia  
A convivencia é a capacidade das persoas para relacionarse con outras mediante unha comunicación 
baseada no respecto e a tolerancia, de xeito que se constrúa unha interrelación harmoniosa e libre de 
violencias nas diferentes situacións da vida. 

2. Responsables da convivencia 
Segundo o Decreto 8/2015 todos os membros da comunidade educativa son axentes responsables 
da convivencia escolar e participarán na elaboración, no desenvolvemento, no control do 
cumprimento e na avaliación do plan de convivencia e das normas de convivencia do centro.  

Ademais, a comunidade educativa no seu conxunto velará pola aplicación das medidas que vaian 
encamiñadas a fomentar o respecto ás diferenzas, entre elas, a igualdade efectiva entre mulleres e 
homes. 

2.1 Funcións do Consello escolar 
O Consello escolar terá as seguintes funcións en materia de convivencia: 

a) Elixir as persoas representantes da Comisión de convivencia, de acordo co establecido no artigo 
6.2  do Decreto 8/2015.  

b) Establecer directrices para a elaboración do plan de convivencia e das normas de convivencia do 
centro.  

c) Realizar anualmente o seguimento e a avaliación do plan de convivencia e das normas de 
convivencia do centro.  

d) Propor actuacións en relación coa convivencia para todos os sectores da comunidade educativa, 
especialmente as relacionadas coa resolución pacífica de conflitos.  

2.2 Funcións do claustro 
O claustro terá as seguintes funcións en relación á convivencia:  

a) Realizar propostas para a elaboración do plan de convivencia e das normas de convivencia do 
centro.  

b) Participar na avaliación anual da convivencia no centro, incidindo especialmente no 
desenvolvemento do plan de convivencia.  

c) Propor actuacións de carácter educativo, especialmente as relacionadas coa resolución pacífica de 
conflitos.  
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2.3 Funcións do equipo directivo 
Ao equipo directivo do centro correspóndenlle as seguintes funcións:  

a) Elaborar, de ser o caso, o plan de convivencia do centro e as demais actuacións derivadas do 
desenvolvemento, seguimento, avaliación e revisión deste, así como as demais competencias da 
comisión de convivencia, mentres esta non estea constituída.  

b) Impulsar as actividades previstas no plan de convivencia, así como velar pola realización destas e 
polo cumprimento das normas de convivencia.  

A dirección terá as seguintes funcións en materia de convivencia:  

a) Garantir as condicións para que exista no centro un adecuado clima escolar que favoreza a 
aprendizaxe e a participación do alumnado.  

b) Garantir o exercicio da mediación, a imposición de medidas correctoras e o desenvolvemento dos 
procesos e procedementos que se establecen no decreto 8/2015.  

c) Velar polo cumprimento das medidas correctoras por parte do alumnado.  

De conformidade co artigo 132.f) da Lei orgánica 2/2006, correspóndelle á dirección a imposición das 
medidas correctoras, sen prexuízo do establecido no artigo 44 do Decreto 8/2015, consonte o artigo 
26 da Lei 4/2011, do 30 de xuño.  

Á xefatura de estudos correspóndenlle as seguintes funcións en materia de convivencia:  

a) Coordinar e dirixir as actuacións establecidas no plan de convivencia do centro e nas normas de 
convivencia do centro.  

b) Velar polo desenvolvemento coordinado e coherente das actuacións establecidas no plan de 
convivencia e das actuacións relativas á mellora da convivencia reflectidas nos respectivos plans de 
acción titorial e de atención á diversidade do centro.  

c) Promover o exercicio da mediación que se leve a cabo no centro.  

d) Organizar a atención educativa do alumnado ao que se lle suspendese o dereito de asistencia á 
clase, no marco do disposto nas normas de organización e funcionamento do centro.  

2.4 Funcións da persoa dinamizadora da convivencia  
 
a) Formar parte da Comisión de convivencia. 
b) Ser a/o secretaria/o da Comisión de convivencia e redactar as actas das súas reunións. 
c) Colaborar co  equipo directivo na elaboración, seguimento, avaliación e revisión do Plan de 

convivencia. En concreto, realizará as seguintes tarefas: 
1. Reunirse periodicamente coa Xefatura de estudos e co Departamento de Orientación 

(preferentemente cada semana, se houbera dispoñibilidade horaria) para facer un seguimento 
do estado xeral da convivencia no centro.  

2. Colaborar no desenvolvemento do programa de mediación ou coordinalo no caso de que non 
haxa unha persoa responsable específica para tal función. 

3. Colaborar na acollida do profesorado de nova incorporación ao centro. 
4. Colaborar co equipo directivo e co Departamento de Orientación na organización de 

dinámicas destinadas á formación do profesorado en materia de convivencia.  
5. Elaborar, en coordinación coa Xefatura de estudos, informes trimestrais sobre as actuacións 

desenvolvidas, ademais das correccións e medidas disciplinarias impostas para presentarllos 
ao Consello escolar. 

6. Redactar, en coordinación co resto de membros da Comisión de convivencia, unha memoria 
anual na que se analice a situación da convivencia e conflitividade no centro e se recollan as 
iniciativas desenvolvidas. Esta memoria será trasladada ao Consello escolar  e á Inspección 
educativa.   
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2.5 A Comisión de convivencia  
Funcións 
O decreto 8/2015 establece que a Comisión de convivencia se constituirá no seo do Consello escolar 
de cada centro, terá carácter consultivo e exercerá, por delegación deste, as súas funcións, que son 
as seguintes: 

a) Elaborar o plan de convivencia do centro e dinamizar todos os sectores da comunidade educativa, 
incorporando as súas iniciativas e achegas no procedemento de elaboración, desenvolvemento e 
seguimento do citado plan.  

b) Adoptar as medidas preventivas necesarias para garantir os dereitos de todos os membros da 
comunidade educativa e o cumprimento das normas de convivencia do centro.  

c) Impulsar accións dirixidas á promoción da convivencia, especialmente o fomento de actitudes para 
garantir a igualdade entre mulleres e homes, a igualdade de trato de todos os membros da 
comunidade educativa e a resolución pacífica de conflitos.  

d) Propor ao Consello escolar as medidas que considere oportunas para mellorar a convivencia, así 
como dar conta a este, cando menos dúas veces ao longo do curso, das actuacións desenvolvidas e 
das correccións e medidas disciplinarias impostas.  

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

f) Coñecer o cumprimento efectivo das correccións e medidas correctoras nos termos en que fosen 
impostas e informar o Consello escolar sobre o grao de cumprimento da normativa vixente.  

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

h) Elaborar unha memoria anual sobre a análise da convivencia e conflitividade no centro, na cal se 
reflictan as iniciativas no ámbito do centro sobre a materia. Este informe será trasladado ao Consello 
escolar do centro e ao correspondente servizo territorial de Inspección Educativa.  

i) Aqueloutras que lle sexan encomendadas polo consello escolar do centro docente ou polo órgano 
da Administración educativa con competencias na materia.  

 
Composición e funcionamento 
Tendo en conta que no artigo 6 do decreto 8/2015 se establece que na composición da Comisión de 
convivencia se deberá respectar a mesma proporcionalidade da representación dos distintos sectores 
que no Consello escolar e mais o principio de igualdade entre homes e mulleres, a comisión do noso 
centro estará integrada polo Director, o Xefe de estudos, o Xefe do Departamento de Orientación, a 
persoa responsable da dinamización da convivencia, unha profesora escollida polo claustro 
(preferentemente membro do Consello escolar e/ou relacionado con mediación), unha alumna, unha 
nai e un membro do PAS (preferentemente home, para manter a paridade). 

Como norma xeral, actuará como secretaria a persoa responsable da dinamización da convivencia, 
que redactará a acta das reunións que se celebren que serán, como mínimo, tres anuais de carácter 
ordinario; ademais, de xeito extraordinario, a comisión reunirase todas as veces que sexa convocada 
pola súa presidencia ou por un terzo dos seus membros.  

3. Diagnóstico da convivencia no centro 

3.1 Características do centro e do seu contorno  

 
O IES Marco do Camballón está situado no concello de Vila de Cruces (Pontevedra), na saída da vila 
en dirección a Lalín. Foi construído no ano 1998 e, a pesar de ser relativamente novo, presenta 
problemas en relación coas súas infraestruturas: humidades e goteiras, deficiente illamento térmico 
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(con zonas moi sombrías e frías), deterioro dalgunhas zonas por incidencias meteorolóxicas, carencia 
dun salón de actos...  

Conta con entre 220-250 alumnas e alumnos matriculados, entre 38-40 profesoras e profesores,  
unha administrativa, 3 limpadoras e 2 bedeis. Ademais de ESO e bacharelato, impártense clases de 
FP básica de Servizos administrativos e dous ciclos medios, un de Soldadura e Caldeirería e outro de 
Atención a persoas en situación de dependencia.  

O alumnado de ESO e bacharelato reside, case na súa totalidade, no propio concello, pero tanto o 
dos ciclos como o profesorado procede de distintas partes de Galicia. Vila de Cruces é un concello 
extenso (28 parroquias), cunha poboación escasa e diseminada (5556 habitantes en 2015), que 
continúa descendendo e avellentándose (51,8 anos de idade media en 2015). O seu PIB por 
habitante é bastante inferior á media galega: 12714€  fronte a 19748€ (IGE, 2012). Conta con tres 
centros de infantil e primaria (en Vila de Cruces, Piloño e Merza) e unha escola infantil na vila, onde 
están tamén o centro de saúde e unha residencia de maiores. Ao carecermos dun salón de actos, 
solicitamos con frecuencia o uso do auditorio municipal “Xosé Casal” e, nalgunha ocasión, tamén o 
campo de fútbol da SD Cruces, colindante co patio do centro. 

Por outra parte, o perfil dos ciclos que se ofertan e a situación socioeconómica xeral conlevaron un 
aumento considerable no número de alumnado maior de idade, o que está supoñendo un cambio 
importante para o instituto. 

En canto ás dependencias do centro, están concentradas nun edificio situado nun terreo en declive, 
que consta de catro plantas estruturadas en terrazas que se apoian nunha construción horizontal. Na 
planta baixa sitúanse o ximnasio, novas instalacións do ciclo de APSD, a cafetería, os comedores (da 
cafetería e do alumnado) e a entrada á vivenda do conserxe; na 1ª encóntranse os despachos de 
Administración, Secretaría, Dirección e Orientación, ademais dos talleres de Soldadura, aula de 
tecnoloxía, aula de plástica e outras aulas ordinarias; na 2ª planta, ademais de aulas ordinarias, están 
os laboratorios, a aula Manuel Dobarro (con funcións de aula de usos múltiples), a biblioteca, unha 
aula de informática, conserxería e dúas salas de profesorado (unha grande e outra pequena); 
finalmente, a 3ª está destinada a aulas ordinarias, ademais de dúas de informática. 

3.2 Situación da convivencia no centro 
A descrición da situación xeral da convivencia no centro baséase, fundamentalmente, nos resultados 
da enquisa facilitada pola administración. Para obter unha visión global, establecemos os 10 bloques 
de contido que se detallan a continuación: 
 

1. Percepción e coñecemento da situación xeral do convivencia no centro 
O alumnado do centro considera que a situación da convivencia é mellorable (50%-50%), sendo 
máis negativa a súa visión cantos máis anos levan no centro. Pola súa banda, o profesorado, en 
xeral, considera que é boa e que os problemas son escasos e puntuais; non obstante, existe 
unha alta porcentaxe que non opina acerca da evolución da situación nos últimos tres anos 
(48%), fenómeno que se podería xustificar polo elevado número de profesorado novo  e, polo 
tanto, sen perspectiva neste eido.  
As familias valoran positivamente a convivencia no centro (86,7%) aínda que as respostas 
dalgunhas preguntas da enquisa sexan logo contraditorias (falan de conflitos que non explicitan). 
Finalmente, o persoal non docente maniféstase como bo coñecedor do estado da convivencia 
que, en xeral, cualifica como aceptable e incide no feito de que o profesorado non é consciente 
de moitas situacións que acontecen no día a día.  

 
2. Coñecemento das NOF e de programas e actuacións para mellorar a convivencia 

En xeral, todos os sectores da comunidade educativa afirman coñecer as NOF (sendo o 
profesorado o que manexa con máis soltura tanto este documento coma o PEC e o PAT),  
mentres que a difusión doutros documentos como o Plan de convivencia e as actuacións que 
del se desprenden é escasa.  
Resulta un dato chamativo que o profesorado non titor coñeza mellor os documentos básicos do 
centro que os titores, incluso no caso do PAT, que lles afecta directamente 
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3. Nivel de implicación e participación na vida do centro e no seu coidado 
Responderon a enquisa de convivencia 105 de 107 alumnos e alumnas de ESO, 78 de 101 de 
bacharelato e ciclos, 25 profesores/as de 38 e só 15 familias de 165. 
O alumnado considera que a súa implicación na vida do centro é positiva, aínda que non tende 
a asumir papeis protagonistas á hora de participar (delegados, propor ideas…). 
O profesorado (64%) sinala que non lle chega suficiente información sobre o estado xeral da 
convivencia no centro, manifesta interese por cambiar esta situación e incrementar a súa 
implicación. 
Respecto das familias  cabe destacar  como escasa a súa participación e mesmo información 
en diversos aspectos do centro, excepto en momentos puntuais nos que acoden ao instituto 
para informarse sobre a evolución académica dos seus fillos e fillas.  
En relación ao estado do centro e das instalacións, todos coinciden en sinalar que o coidado 
podería mellorar evitando algúns danos intencionados como pintadas en mobiliario e paredes, 
algúns desperfectos nos materiais e o lixo no chan. 
 

4. Nivel de integración e empatía cos demais 
A maioría do alumnado afirma ter boas e numerosas amizades  no centro, especialmente a 
partir do seu segundo ano no centro, aínda que un 25% pensa que a súa relación cos demais 
non é boa. Unha ampla porcentaxe séntese interesada  polos propios resultados  académicos 
(70%) e pretende continuar formándose.  
 

5. Condutas contrarias á convivencia máis frecuentes 
Todos os sectores da comunidade educativa coinciden en sinalar como conduta contraria os 
danos materiais, as pintadas en paredes e mesas e o lixo no chan. Ademais, entre o alumnado 
aparecen como frecuentes outras condutas como os insultos, as molestias nas clases, os 
alcumes e pouco coidado no aseo persoal. 
Un 19,2% do alumnado de ensino postobrigatorio e un 11,4% do obrigatorio afirman 
considerarse vítima de condutas negativas tales como faltas de respecto, agresións, acoso etc. 
Prodúcense sobre todo na entrada e saída do centro, nas propias clases, nos intercambios  e 
no recreo cando non hai profesorado diante. As redes sociais tamén son ámbitos nos que se 
rexistran con certa frecuencia condutas negativas (18%).   

 
6. Medidas aplicadas con máis frecuencia para resolver as condutas contrarias á 

convivencia 
Entre a gran diversidade de respostas do alumnado predominan dúas: falar co equipo directivo 
e impoñer sancións. Entre familias e profesorado (92%) destaca o diálogo como primeira opción 
resolutiva, considerando as sancións escritas menos efectivas. 
 

7. Nivel de colaboración/axuda na resolución dos conflitos  
Resulta salientable a elevada porcentaxe de alumnado que di “non intervir nunca ou case nunca 
para evitar que traten mal a outros” (14,3% ESO, 55,2 % postobrigatoria). Polo demais, todos os 
membros da comunidade educativa se amosan dispostos a colaborar na resolución de conflitos 
de forma pacífica, facendo uso do diálogo ata acadar o consenso. 
Porén, a maioría do alumnado acosado confesa que á hora da verdade se sente só, se defende 
só e pide axuda primeiramente nas súas casas e/ou ás súas amizades, en 2º lugar ao 
profesorado, en 3º ao equipo directivo e nunca ao orientador.  
 

8. Diferenzas/problemas derivados de cuestións de xénero (homes/mulleres) 
As mulleres parecen ser máis conscientes da existencia de conflitos (tanto alumnas como nais) 
e tamén son as que máis a miúdo confesan a súa condición de vítima: por cada rapaz agredido 
hai 4,4 rapazas na etapa postobrigatoria. Así mesmo, a existencia dun equipo de mediación no 
centro é máis coñecida entre as alumnas que entre os alumnos. 
No tocante á integración no centro, as rapazas sinalan na súa maioría ter un número reducido 
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de amizades, mentres que entre os rapaces a tendencia é a inversa: predominan os que teñen 
un numeroso grupo de amigos (7 ou máis).  
Por último, os alumnos son os que máis a miúdo confesan ter cometido algunha conduta 
negativa (18,8% fronte a un 6,7%). 
 

9. Incidencia das novas tecnoloxías na convivencia 
As novas tecnoloxías convertéronse nunha nova canle para desenvolver condutas contrarias á 
convivencia, sendo as redes sociais elementos facilitadores destas. Concretamente, no noso 
centro representan un 18%. 
 

10. Outras cuestións de interese (xerais ou específicas dun sector) 
Detéctase a tendencia a responsabilizar aos demais sectores de parte dos problemas de 
convivencia do centro. Así, o profesorado considera que se deben á existencia de familias 
desestruturadas ou á falta de información; as familias destacan que non se lles facilita a 
participación nos asuntos do centro e que ás veces non se fían do profesorado; finalmente, o 
alumnado sente que os seus problemas non importan e evita acudir aos profesionais. 
Á parte dos datos facilitados polas enquisas, podemos constatar outros ámbitos que xeran 
problemas, entre os que son recorrentes os seguintes: 

- tendencia do profesorado a non ler a información que se lle envía, escasa participación 
nos claustros, entrega de documentos fóra de prazo, falta de coordinación e escaso 
hábito de traballo en equipo. 

- as gardas provocan tensións entre o profesorado por aplicar/entender as normas de 
distinta maneira ou non aplicalas e porque hai alumnado que non quere realizar as 
tarefas que lle indica o profesor/a de garda. 

- as actividades extraescolares tamén xeran conflitos entre o profesorado porque hai 
diversas opinións en relación á súa importancia/conveniencia, pola falta de planificación 
e información sobre elas e polo incumprimento das normas que as regulan. Ademais, o 
alumnado participa pouco nelas. 

 
En consecuencia coa situación anteriormente descrita, concluímos que as principais situacións e 
problemas que debemos abordar no noso centro son os seguintes:  
 

1. Falta coñecemento sobre as normas de organización e funcionamento do centro: 
• O profesorado non le a documentación que se envía porque é moi extensa, lle parece unha 

perda de tempo ou a considera allea ao seu labor. 
• Non se informa adecuadamente ao alumnado nin el toma a iniciativa de querer coñecelas. 
• As familias quéixanse de que non teñen suficiente información, pero tampouco a demandan 

de xeito activo nin a través dos seus representantes. 

2. Falta formación e información sobre convivencia. As actuacións desenvolvidas neste ámbito 
non foron adecuadamente difundidas, polo que non se coñecen. 

3. Escasa implicación de todos os sectores na vida do centro: 
• Alumnado: pouca iniciativa e participación no coidado do centro e nas actividades que se 

organizan, ademais das dificultades que teñen para designar os seus representantes 
porque non hai candidatos/as. 

• Profesorado: non se aplican/cumpren as NOF; é difícil atopar xente voluntaria que se 
implique activamente en proxectos ou tarefas que excedan o ámbito estrito das clases; 
ademais, falta hábito de traballo en equipo e coordinación.  

• Familias: apenas participan na vida do centro;  acoden de xeito puntual para informarse 
sobre a marcha académica dos seus fillos ou cando hai problemas de conduta (e non 
sempre); ademais, desconfían, por veces, do profesorado. 

4. Existen problemas de convivencia que o profesorado non coñece, e, en particular, o alumnado 
acosado non se sente axudado nin busca axuda no centro. Carecemos dunha canle de 
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comunicación non presencial para que o alumnado poida denunciar situacións de acoso. 
5. Entre o alumnado persisten, e mesmo son habituais, as condutas e comentarios machistas, 

sexistas e homófobos. Case o 40% das alumnas de ensino postobrigatorio afirma que foi vítima 
de agresións, faltas de respecto ou acoso. 

6. En relación ás condutas negativas:  
• As máis frecuentes son: insultos, molestar nas clases e non coidar o aseo persoal.  
• Tamén son habituais as condutas e comentarios machistas, sexistas e homófobos. 
• Segue habendo lixo no chan, pintadas nas paredes e nas mesas e desperfectos nas 

instalacións, porque falta respecto pola propiedade común. 
• As condutas negativas prodúcense sobre todo na entrada e saída do centro, nas propias 

clases, nos intercambios, no recreo cando non hai profesorado diante e nas redes sociais. 
• Falta sensibilidade sobre o dano dos nosos actos e palabras. 

7. A cuarta parte do alumnado ten problemas de integración por canto pensa que non ten boa 
relación cos demais. 

8. Falta empatía e sensibilización: máis da metade do alumnado maior, sobre todo, non trata de 
impedir que traten mal aos demais.  

9. Nos últimos anos aumentaron os casos relacionados con trastornos da alimentación (anorexia e 
bulimia). 

3.3 Actuacións desenvolvidas polo centro  

As principais actuacións relacionadas coa convivencia que se desenvolveron no centro son: 

• Diversos grupos de traballo e campañas: 

a. Grupo de traballo: “Equipo de mediación como sistema de resolución de conflitos” (curso 2007-
08) 

b. Grupo de traballo: “Aprender a convivir na interdisciplinariedade da comunidade educativa” 
(curso 2007-08) 

c. Campaña “Somos amables” (curso 2007-08) 
 

• Contratos-programa: liña de “Prevención do abandono temperán e do absentismo escolar”: 

a. Curso 2012-13: creación dun agrupamento extraordinario en 2º ESO 
b. Curso 2013-14: elaboración e posta en práctica dun plan de atención ao alumnado con materias 

pendentes que continúa vixente. 
 

• Contratos-programa: liña de “Mellora da convivencia nos centros”: 

c. Curso 2013-14: creación do programa de alumnado-titor 
d. Curso 2014-15: continuación co programa alumnado-titor 
e. Curso 2015-16: formación dun grupo de mediación 
f. Curso 2016-17: formación e implementación do programa TEI (parte I) 
g. Curso 2017-18: TEI (parte II) 

 
 

• Plan director: desde hai seis cursos, a través del impártense charlas sobre:  

a. Riscos de internet (2º e 3º ESO) 
b. Drogas e alcohol (2º, 3º e 4º ESO) 
c. Acoso escolar (1º e 2º ESO)  
d. Violencia de xénero (3º e 4º ESO e bacharelato, por segunda vez) 
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• Dentro do PAT:   

a. Elaboración de diversos materiais como parte do programa de acollida ao novo alumnado e 
familias 

b. Obradoiro de técnicas de estudo (1º ESO) 
c. Obradoiros temas transversais (4º ESO) 
d. Obradoiros cineaula 
e. Programa de orientación académica e laboral que inclúe: 

• Visitas a empresas (ciclos FP) 
• Charlas informativas no centro sobre diversos ciclos medios impartidos nos concellos 

limítrofes (4º ESO)   
• Charlas sobre o sistema universitario de Galicia (2º Bach.) 
• Visitas aos campus universitarios da USC (2º Bach.) 

f. Obradoiro de igualdade de xénero (Ciclos medios de fp) 
g. Creación do espazo contra a violencia de xénero na sala do alumnado 

 
 

• Acollida do novo alumnado e das súas familias: 

a. Xornada de portas abertas para  alumnado de 6º de Primaria 
b. Presentación de  alumnado cos titores e titoras o 1º día do curso 
c. Reunión do equipo directivo e os titores e titoras coas familias a principios de curso no centro 

para efectuar unha presentación xeral. 
d. Elaboración dos trípticos de convivencia e entrega ás familias 

 

• Grupo de traballo para renovar o PEC  no curso 2011-12.  

• No curso 2015-16 intensificouse o traballo en relación á convivencia coas seguintes actuacións: 

o Grupo de traballo para actualizar o Plan de Convivencia no curso 2015-16 

o Análise da situación da convivencia do centro a partir das enquisas fornecidas pola Consellería 
no curso 2015-16 

o Difusión das NOF: elaboración no curso 2015-16 de dípticos e trípticos sobre os principais 
aspectos das normas de convivencia e mais sobre os dereitos e deberes do profesorado, 
alumnado, persoal non docente e familias. 

o Concreción das funcións da persoa dinamizadora da convivencia 

o un grupo de alumnado e profesorado recibiu 6 horas de docencia externa por parte de dúas 
profesoras do Equipo de mediación do IES Chamoso Lamas 

o gravación dun vídeo nas instalacións do centro, protagonizado por alumnado de 4º PDC, para 
visibilizar o problema do acoso escolar.  

o deseño dun programa xeral de acollida para sistematizar, mellorar e completar actuacións que xa 
se estaban realizando. 

4. Obxectivos específicos  
Para este curso académico establecemos os seguintes obxectivos específicos: 

 
1. Promover a formación permanente do profesorado en temas relacionados coa convivencia. 
2. Actualizar e adaptar os documentos de organización e xestión de modo que favorezan o clima 

de centro. 
3. Actualizar as normas de convivencia e/ou realizar as modificacións oportunas de xeito 

consensuado e participativo. 
4. Promover o coñecemento das normas de organización e funcionamento e facilitar a súa 

difusión. 
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5. Sistematizar as actuacións relacionadas coa convivencia que se desenvolven no centro. 
6. Coñecer as problemáticas relacionais que existen na comunidade educativa (alumnado-

familias-profesorado).  
7. Deseñar mecanismos que faciliten a análise das causas e das consecuencias das 

problemáticas detectadas, así como a prioridade na súa resposta. 
8. Elaborar e difundir protocolos de notificación e actuación ante distintas situación contrarias á 

convivencia (disrupción, violencia de xénero, agresións verbais, acoso escolar...). 
9. Potenciar a asertividade e o traballo cooperativo como mecanismos que favorecen o respecto, a 

solidariedade e a mellora da convivencia. 
10. Promover unha cultura de resolución pacífica de conflitos baseada no diálogo. 
11. Crear, formar e manter un equipo de mediación estable no centro, integrado por representantes 

dos distintos sectores da comunidade. 
12. Propoñer actuacións que fagan que as aulas e o centro sexan lugares de aprendizaxe e 

práctica da convivencia. 
13. Facilitar a integración no centro e incrementar a participación activa de todos os sectores 

educativos. 
14. Prever a incorporación ao Plan de convivencia das propostas de mellora que poidan formular os 

diferentes compoñentes da comunidade escolar. 
15. Proporcionar ao alumnado ferramentas específicas para a prevención, detección e a actuación 

ante situación do acoso escolar dentro do programa de Titoría entre Iguais (TEI).  

 

5. Normas de convivencia  
Estas normas aparecen detalladas no Proxecto educativo de centro. Pódense consultar na seguinte 
ligazón. 

Elaboráronse folletos informativos sobre esta temática que  se poden consultar nas seguintes 
ligazóns: 

 

- Normas básicas de convivencia e funcionamento (ligazón) 

- Dereitos e deberes do alumnado (ligazón) e das familias (ligazón) 

- Dereitos e deberes do profesorado (ligazón) e do persoal non docente (ligazón) 

 

6. Corrección das condutas contrarias á convivencia 
Estas correccións aparecen detalladas no Proxecto educativo de centro. Pódense consultar na 
seguinte ligazón.  

7. Actuacións e programas xerais 
Deseguido detállanse una  serie de protocolos e programas vixentes. Non obstante, tamén se poden 
consultar outros protocolos e as actualizacións que vaia publicando a Consellería de Educación en 
educonvives: http://www.edu.xunta.es/portal/Educonvives.gal 

7.1 Protocolo de identidade de xénero 
A escola cumpre unha función social moi importante na formación integral das persoas, nun momento 
especialmente sensible do desenvolvemento infantil e xuvenil. Neste senso, educar no respecto á 
diversidade afectivo-sexual forma parte inherente da formación integral da infancia, ligada a valores 
clave como son a igualdade, a pluralidade, a diferenza e o respecto. A diversidade é unha realidade 

http://www.edu.xunta.es/portal/Educonvives.gal
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tanxible que se vive na escola e é, polo tanto, un valor positivo que se debe aprender desde as 
etapas iniciais do sistema educativo. Así pois, a escola ha de ser verdadeiramente inclusiva, debe 
constituír un piar fundamental na erradicación da transfobia e, polo tanto, un espazo onde se ten que 
respectar a identidade de cada persoa e onde o feito trans non cause rexeitamento. Son realidades 
que han de ser percibidas e vividas de maneira cotiá e habitual como un aspecto máis da diversidade 
humana e tamén como unha oportunidade de desenvolvemento e aprendizaxe común de toda a 
comunidade educativa, como parte importante da sociedade.  

Co obxectivo de garantir a igualdade de trato e combater a discriminación por razóns de diversidade 
afectivo-sexual e identidade sexual, publícase a Lei 2/2014, que inclúe a mención expresa á 
eliminación de calquera indicio de discriminación que poidamos apreciar no sistema educativo, entre 
outras, por razóns de identidade de xénero. Para facilitar unha resposta unánime que garanta o 
dereito á identidade de xénero, póñense á disposición dos centros educativos estas medidas 
tendentes a guiar as actuacións en materia organizativa e de resposta do sistema educativo. Non 
obstante, cada centro deberá establecer no seu plan de convivencia as medidas particulares que 
sexan necesarias para garantir o libre exercicio da identidade sexual de todos os membros da 
comunidade educativa. Atenderanse particularmente os menores de idade, independentemente de 
que todas as normas, medidas e actuacións previstas no plan de convivencia e nas normas de 
organización e funcionamento do centro se redacten cunha perspectiva de xénero que garanta a 
diversidade afectivo-sexual e a identidade sexual. 

Pódese consultar o protocolo educativo para garantir a igualdade, a non discriminación e a 
liberdade de identidade de xénero nesta ligazón. 

7.2 Protocolo de protección de datos    
A Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal e o seu 
desenvolvemento e concrecións normativas posteriores afectan directamente aos centros educativos, 
polo que é preciso ter en conta o que se establece no protocolo de protección de datos, a cuxa 
versión resumida se pode acceder desde a ligazón que figura ao final deste epígrafe. 

Como punto de partida cómpre ter en conta que os interesados aos que se lle soliciten datos persoais 
deberán ser previamente informados de modo expreso, preciso e inequívoco de: 
 

• a existencia dun ficheiro ou tratamento de datos de carácter persoal  
• a finalidade da recollida destes datos 
• os destinatarios da información 

O alumnado unicamente ten a obriga de facilitar o seu nome e apelidos. 
Só se é necesario, para informar de algo relacionado co alumno/a ou recadar información dos seus 
proxenitores ou titores legais, poderá solicitarse o teléfono ou residencia dos proxenitores ou titores 
legais, pero facendo constar que é para tal fin e non con outro motivo. 
O profesorado nunca poderá recadar do propio alumno/a datos relativos ao seu contorno 
familiar como: 

 
• cualificacións 
• datos de ausencias xustificadas ou inxustificadas  
• fotografía 
• ideoloxía  
• afiliación sindical 
• relixión e crenzas  
• vida sexual  
• os relativos a infraccións penais ou administrativas 
• intolerancias alimentarias 
• alerxias  
• problemas de saúde  
• psicolóxicos contidos no informe psicopedagóxico  
• sobre a saúde do alumnado 
• grao de minusvalía do alumnado  

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/identidade_de_xenero_caderno.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/identidade_de_xenero_caderno.pdf
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• orixe racial  
• situación profesional dos membros da unidade familiar 

 
Está prohibido publicar/expoñer as cualificacións do alumnado. 
Pódese consultar unha síntese de como nos afecta este protocolo na práctica docente nesta ligazón.  
Para consultar un resumo do propio protocolo (versión de abril 2016), pódese acceder á seguinte 
ligazón.  

 

7.3 Protocolo de absentismo 
O absentismo é a ausencia do centro escolar sen causa xustificada do alumnado menor de 16 anos. 
Para consideralo absentismo debe representar como mínimo o 10% do horario lectivo mensual (13 
sesións). 

 

Faltas xustificables 
a) Citacións que impliquen un deber inescusable. 
b) Morte ou enfermidade grave dun familiar de primeiro ou segundo grao. 
c) Tramitación de documentos oficiais, presentación a exames e probas oficiais ou similares. 
d) Indisposicións, podendo ser xustificables ata un máximo de 2 días lectivos. 
e) Enfermidade, sendo xustificable o tempo de prescrición médica. 

 

Comunicación das faltas 
O profesorado titor comunicará ás nais, aos pais ou ás persoas titoras legais do alumnado todas as 
faltas de asistencia a clase de cada mes, dentro dos primeiros cinco días naturais do mes seguinte, 
diferenciando as xustificadas das non xustificadas. 

 

 

Procedemento de control 
Actuacións preventivas (aumento de faltas inferior ao 10%) 

Quen  Que fai Documentos Solución? 
Titor/a Reunión con pais/nais, titores legais e 

o alumno (ESO, FP básica) 
Anexo I e anexo II 
(acta da reunión) 

Si 
 
Non = inicio 
expediente 

Expediente de absentismo (13 sesións nun mes) 
Pasos Quen  Que fai Documentos Solución? 

Paso 1 Titor/a 
Xefatura de 
estudos 

-Propón á Xefatura de estudos o 
inicio do expediente nos 7 días 
naturais seguintes 
-Recollida e rexistro de información 

Anexo III 
 
Anexo IV 

 
Seguir paso 2 

Paso 2 
Titor/a 

Entrevista con pais/nais, titores legais  
Informe á Xefatura de estudos 

Anexos V e VI  Si= arquivo 
expediente 
Non= paso 3 

Paso 3 
Xefatura de 

estudos 

Entrevista con pais/nais, titores legais  Anexos VII, VIII e IX  Si= arquivo 
expediente 
Non= paso 4 

Paso 4 

Dirección 

Notificación ao Servizo Territorial 
Inspección Educativa e ao 
concello de residencia do 
alumno/a (30 días naturais desde 
inicio expediente) 

Anexo X   
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Pódese consultar o protocolo completo nesta ligazón. 

Pódense consultar os anexos de modelos de documentos do protocolo nesta ligazón. (páx. 10) 

7.4 Protocolo de acoso escolar 
Chámaselle  acoso escolar, maltrato entre iguais ou bullying a toda conduta de persecución física 
e/ou psicolóxica que realiza un alumno ou alumna contra outro, ao que elixe como vítima de ataques. 
Constituirán trazos identificativos do acoso:  

1. A existencia de intención de facer dano 
2. A repetición das condutas agresivas 
3. A duración no tempo, co establecemento dun esquema de abuso de poder desequilibrado entre 

a vítima e a persoa  ou persoas agresoras. 
 

Tipos de acoso 
As manifestacións de maltrato  poden ser tanto verbais –a través de insultos, alcumes, 
desprestixio...– como físicas contra a persoa vítima ou os seus obxectos persoais. Tamén hai que ter 
en conta posibles situacións de intimidación tales como ameazas, chantaxes, roubos… e, por último, 
situacións de illamento. 
Nos últimos anos o uso das TIC (Tecnoloxías da información e da comunicación) propiciou o 
nacemento dun novo tipo de acoso: o ciberacoso ou ciberbullying, que consiste no uso das redes 
sociais, correo electrónico, blogs e outros ámbitos das TIC en prexuízo dunha ou máis persoas ou da 
súa imaxe pública.  
 
Existen diferentes tipos de ciberacoso:  

1. Fustrigamento: cando se envían imaxes ou vídeos denigrantes sobre unha persoa, virus 
informáticos, mensaxes ameazantes… 

2. Exclusión: cando se usan contornos públicos para mandar comentarios despectivos ou rumores 
difamatorios co fin de provocar unha resposta expansiva, cando se lle nega o acceso a foros ou 
plataformas sociais á vítima… 

3. Manipulación: cando se utiliza información para difundila de xeito inapropiado entre os membros 
das redes sociais, cando se accede coa clave doutra persoa e se realizan, no seu nome, 
accións que poden prexudicala… 

 
Protocolo de actuación  
O Protocolo para a prevención, detección e tratamento do acoso e ciberacoso ten por obxecto 
que o profesorado saiba como proceder ante este tipo de situacións. É imprescindible que se actúe 
de xeito inmediato e decidido tanto co alumnado implicado (vítima, agresor ou agresores e 
espectadores) coma coas súas familias. 
 
Na seguinte táboa especifícanse as diferentes fases deste procedemento xunto cos axentes 
implicados e a documentación que cómpre cubrir.  
 

Primeira fase 
Coñecemento, identificación e comunicación da situación 

Comunicación á dirección e rexistro desta comunicación (Anexo 1) 
(Calquera membro da comunidade educativa coñecedor da situación) 

Adopción das primeiras medidas 

Medidas 
urxentes de 
protección á 
presunta 
vítima 

Designación dun 
responsable de 
atención á presunta 
vítima 

Comunicación  
ás familias do 
alumnado 
implicado 

Designación dun 
responsable das 
averiguacións previas  (e 
instrutor de expediente 
disciplinario, se procede) 

Comunicación a 
outros profesionais 
educativos e/ou 
axentes externos 
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(Director/a do 
centro) 

(Director/a do 
centro) 

(Director/a do 
centro) 

(Director/a do centro) (Director/a do centro) 

 Anexo 2 Anexos 3 e 4 Anexo 5 Anexo 6 
 

Segunda fase  
Recollida e rexistro da información (Anexo 7) 

Entrevista 
individual á 
presunta 
vítima 

Entrevista á 
persoa/s  
presuntamente 
responsable/s 

Entrevista ás 
persoas 
observadoras/ 
espectadoras 

Entrevista ás 
familias 
implicadas 

Solicitude de asesoramento 
e/ou apoio técnico 

Departamento 
de   
Orientación 

Outros profesionais 
educativos e/ou 
axentes externos 

Responsable 
das 
averiguacións 
(ou instrutor) 

Responsable 
das 
averiguacións 
(ou instrutor) 

Responsable  
das 
averiguacións 
(ou instrutor) 

Responsable  
das 
averiguacións 
(ou instrutor) 

 
Responsable das averiguacións (ou 

instrutor) 

Anexo 8 Anexo 9 Anexo 10 Anexos 11 e 12 Anexo 13 Anexo 14 

 
Terceira fase 

Análise da información e adopción de medidas (Anexo 15) 
(Dirección do centro) 

Comunicación á dirección da información recadada 
Adopción de medidas educativas  

(con independencia do proceso corrector) 
Apertura de expediente (se procede) 

Non Si 
Protección e apoio 
á presunta vítima 

Outras medidas  Medidas 
reeducadoras 
para a persoa/s 

Medidas 
provisionais para 
a/s persoa/s 
agresora/s 

Alumnado Familias Equipo 
docente 

   

Anexo 16 Anexo 16  • Programa de 
habilidades 
sociais (Dep. 
Orientación) 

• Procedementos 
conciliados 

• Formación de 
equipos de 
mediación.  

 
Tramitación do 
oportuno 
expediente 

 
Cuarta fase  

Seguimento e avaliación das medidas adoptadas 
(Director/a  ou persoa na que delegue esta función) 

Medidas Grao de consecución Avaliación 
Anexo 16 Anexo 16 Anexo 16 

 

Pódese consultar o protocolo completo nesta ligazón e os anexos editables na páx. 36 (ligazón). 

 

7.5 Protocolo Síndrome de Down 
Pódese consultar o protocolo completo nesta (ligazón) 
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7.6 Outros protocolos relacionados coa saúde 

 

7.6.1 Protocolo de consenso sobre TDAH (ligazón) 

7.6.2 Protocolo de tratamento educativo do alumnado con trastorno do espectro do autismo (TEA) 
(ligazón) 

7.6.3 Atención educativa domiciliaria (ligazón) 

7.6.4 Protocolo de urxencias sanitarias e enfermidade crónica completo (ligazón) e ANEXOS (ligazón) 

7.6.5 Addenda_diabete_completo (ligazón) e ANEXOS (ligazón) 

7.6.6 Protocolo educativo para garantir a igualdade, a non discriminación e a liberdade de identidade de 
xénero (ligazón) 

7.6.7 Protocolo de prevención, detección e intervención do risco suicida no ámbito educativo (ligazón) 

 

7.7 Protocolo de procedemento conciliado 
Para a corrección de condutas contrarias á convivencia pódense empregar dous procedementos: 

• procedemento común 

• procedemento conciliado 
 

Elección do procedemento 
Será a dirección a que decida que procedemento se debe seguir, tendo en conta as características 
da conduta, as circunstancias en que se produza, a idade, as circunstancias persoais, familiares ou 
sociais do alumnado e os seus antecedentes en relación coa convivencia escolar. 

Ademais: 

• poderá abrir un período de información previa, no prazo máximo de dous días lectivos desde 
que tivo coñecemento dos feitos. 

• analizará e valorará  a conduta producida asesorado polo Departamento de Orientación e polo 
profesorado titor/a. 

• poderá adoptar medidas correctoras provisionais:  

o cambio temporal de grupo 

o suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases, actividades ou ao centro 
por un período non superior a tres días lectivos. 

• propiciará o procedemento conciliado sempre que concorran as circunstancias necesarias. 

• informará o profesorado titor/a da alumna ou alumno corrixida/o e ao Consello escolar das 
condutas gravemente prexudiciais para a convivencia. 

No centro quedará constancia da corrección das condutas coa finalidade de apreciar a reincidencia. 
 

 

Procedemento conciliado 
• Pretende favorecer a implicación e o compromiso do alumno corrixido e da súa familia, ofrecer a 

posibilidade de que a persoa agraviada se sinta valorada, axudar a consensuar as medidas 
correctoras.  
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• Para aplicalo é necesario instruír un procedemento corrector (ver as fases na táboa inferior). 

• Requisitos para poder aplicar o procedemento conciliado: 
a. Que o alumno recoñeza a gravidade da súa conduta, estea disposto a reparar o dano 

material ou moral causado e se comprometa a cumprir as medidas correctoras. 
b. Conformidade doutros membros da comunidade educativa afectados para acollerse ao este 

procedemento. 

• O procedemento conciliado non se pode aplicar nos seguintes casos:  
a. A conduta presenta unha especial e notoria gravidade. 
b. A persoa agraviada (ou representante legal) non comunica a súa disposición a acollerse ao 

procedemento conciliado. 
c. O alumnado autor da conduta non comunica a súa disposición para acollerse ao 

procedemento conciliado. 
d. Cando xa se fixese uso del durante o mesmo curso escolar para corrixir unha conduta 

semellante. 

Fases da aplicación do procedemento conciliado 
Incoación de expediente corrector (prazo máx. 12 días lectivos) 

Pasos Quen  Que fai Documentos Prazo Solución? 

Paso 1 Dirección Inicia o expediente. Nomear 
instrutor/a. Decide se se pode 
aplicar o procedemento 
conciliado. 

Modelo 06 Ata 3 días 
(incluíndo 
averiguación
s previas) 

Si= paso 2 

Non= 
procedemento 
común 

Paso 2 

Dirección 

Comunica por escrito ás partes a 
posibilidade de resolución por 
procedemento conciliado. 

Modelo 10  Aceptan= 
paso 3 

 Non= 
procedemento 
común 

Paso 3 

Dirección 

Convoca as partes e a persoa 
instrutora a unha reunión. 

Modelo 10 2 días desde 
a notificación 

Si= paso 4 

Non= 
procedemento 
común 

Paso 4 As partes e 
a persoa 
instrutora 
Dirección 

 

Aceptan ou non por escrito todas 
as partes o procedemento 
conciliado 

Modelo 11 (non 
aceptación) 

 1 día Aceptan= 
paso 5 

Non aceptan= 
procedemento 
común 

Paso 5 
Dirección 

Nomea un mediador/a 
 

Modelo 10  Seguir paso 6 

Paso 6 Mediador/a 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reunión de conciliación. 
Acádanse ou non acordos e 
recóllese en acta 

Modelo 12 (acta 
con acordos) 

 Acordos= 
paso 7 

Modelo 13 (acta 
sen acordos) 

Non acordos= 
procedemento 
común 
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Paso 7 

Mediador/a 
Dirección 

 

Comproba se se cumpren os 
acordos acadados 

Modelo 15 (si)  Si= fin do 
procedemento 
conciliado e 
arquivo. 

Modelo 14 (non) 
 

Non= 
resolución por 
escrito de 
inicio do 
procedemento 
común 

Pódese consultar o protocolo completo na seguinte ligazón.  O procedemento conciliado  está na páx. 
15 (ligazón), os modelos normalizados na páx. 26 (ligazón) e o mapa completo do procedemento 
corrector nesta ligazón. 

7.8 Programa de acollida 
O deseño dun programa de acollida axeitado aos distintos membros da comunidade educativa é  un 
punto de partida fundamental para un bo comezo e unha posterior evolución positiva da convivencia 
no centro.  
A continuación detállanse os protocolos de acollida elaborados para os distintos membros da 
comunidade educativa:  

 
1. Acollida do alumnado 

Obxectivos 
• Potenciar as habilidades de relación interpersoal, posto que o contexto escolar constitúe un 

dos contornos máis relevantes para o desenvolvemento social do alumnado. 
• Promover a competencia social do alumnado e mellorar as súas relacións interpersoais 

porque delas deriva un efecto positivo no rendemento académico. 
 

ACOLLIDA AO  FUTURO ALUMNADO DE 1º ESO (1ª toma de contacto co noso centro) 

ACTUACIÓNS QUEN ACTIVIDADES CANDO 
 Reunións 

iniciais co 
profesorado  

 Informes 
 Solicitudes de 

matrícula 

 Departamentos de 
Orientación 

 Profesorado titor 
dos colexios 

 Equipos directivos 

 Recollida de información sobre 
antecedentes escolares, persoais, 
familiares e sociais máis significativos, 
(sobre todo en casos necesidades 
educativas específicas)  

3º trimestre 
 
 

 Xornada  de 
portas abertas 
no noso  centro 
para o 
alumnado de 6º 
e o seu 
profesorado  

 

 Equipo directivo,  
Departamento de 
orientación e  ex 
alumnado dos 
diferentes centros. 

 
 Acollemento, información máis  relevante 

e aclaración de dúbidas 
 Visita guiada polo centro 

 3º trimestre 
 

ACOLLIDA XERAL DE TODO ALUMNADO 

ACTUACIÓNS QUEN ACTIVIDADES CANDO 
 Reunións de 

presentación 
 Titores/as 

 
 Presentacións que inclúan: 
-fotocopias horario do grupo e profesorado 
-fotocopias trípticos das normas de 
convivencia e dos dereitos e deberes de 
alumnado e familias; comentar o máis 
destacable 
-información sobre as faltas de asistencia e a 
súa xustificación 

1º día de curso 
setembro  
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-materiais necesarios: informar do que se teña 
coñecemento ou indicar que deben esperar 
instrucións do profesorado de cada materia 

ALUMNADO DE INCORPORACIÓN TARDÍA AO SISTEMA EDUCATIVO GALEGO 

ACTUACIÓNS QUEN ACTIVIDADES CANDO 
 Entrevista inicial 

co Equipo 
directivo 

 
 
 

 Entrevistas para 
diagnóstico e 
elaboración de 
Informe e Plan 
de Actuación 

 Equipo directivo 
 
 
 
 
 
 

 Departamento de 
Orientación, 
Xefatura de 
estudos  e 
profesorado 
afectado 

 Recollida de información sobre 
antecedentes escolares, características 
persoais, familiares e sociais, 
necesidades educativas especiais, 
experiencias, expectativas académicas 
etc. 
 

 
 Estudo de documentación académica, 

diagnóstico inicial e proposta de Plan de 
Actuación 

Solicitude 
escolarización 
 
 
 
Momento da 
chegada 

 Visita ás 
instalacións do 
centro  

 Presentación do 
titor/a e 
profesorado 

 Información ao 
grupo e 
alumnado 
“axudante” ( se 
fora o caso) da 
súa chegada 

 
 Presentación ao 

grupo 
 

 Incorporación ás 
medidas 
planificadas 

 Alumnado 
axudante 
 
 
 
 

 Alumnado 
mediador 

 Información sobre o centro: 
características xerais, estudos que vai 
cursar, medidas educativas que se van 
tomar no seu caso, servizos dos que 
dispón o centro,  instalacións... 
 

 Reunións  co alumno/a e familia 
 

 Incorporación á aula 

Período inicial 
de estancia no 
centro, variable 

ALUMNADO DE INCORPORACIÓN AO CENTRO PASADO O INICIO DO CURSO 

ACTUACIÓNS QUEN ACTIVIDADES CANDO 
 Entrevistas 
 Reunións 

iniciais coa 
familia e 
alumno/a 

 Cuestionarios 
 Informes 
 Reunións co 

titor/a e 
equipo 
docente 

 Información 
ao grupo e 
alumnado 
“axudante”  
(se fose o 
caso) da súa 
chegada 

 
 Presentación 

ao grupo 

 Equipo directivo 
 
 
 
 
 

 Xefatura de estudos 
 

 Alumnado axudante 
 
 

 
 Departamento de 

Orientación, titor/a e 
equipo docente 

 

 Recollida de información sobre 
antecedentes escolares, persoais, 
familiares e sociais, necesidades 
educativas especiais, experiencias, 
expectativas académicas etc. 

 
 Darlle información sobre o centro: 

características xerais, os estudos que vai 
a seguir, medidas educativas que se van 
tomar no seu caso, servizos dos que 
dispón o centro,  instalacións... 

 
 Información ao equipo docente 
 Incorporación á aula 

Momento de 
chegada e 
incorporación 
ás clases 
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 Incorporación 

ás medidas 
planificadas 

 
2. Acollida ás familias e titores/as legais 

Obxectivos 
• Informar ás familias e titores/as legais sobre as normas de organización, funcionamento e 

convivencia de centro, incluídas as modificacións que poidan xurdir dun curso a outro. 
• Fomentar a súa participación na vida do centro e a súa implicación tanto na mellora xeral da 

convivencia como no proceso educativo dos seus fillos e fillas. 
 

ACOLLIDA  ÁS FAMILIAS E TITORES/AS LEGAIS 

ACTUACIÓN QUEN ACTIVIDADES CANDO 

Xornada  de 
portas 
abertas para 
as familias 
de alumnado 
de 6º de 
primaria 

Equipo directivo, 
Departamento de 
orientación e membros  
da  ANPA. 

 

Charla  informativa: 
- Información sobre a ESO 
- Información sobre o noso centro 
- Como e cando se fai a matrícula 
- Información sobre axudas para libros, 

transporte e comedor escolar. 
 

Visita guiada polo centro 

 
 

3º trimestre 

Recepción 
familias de 
todo o 
alumnado en 
xeral  

Equipo directivo, 
Departamento de 
Orientación e titores/as 

 

Charla informativa ás familias. 

Dirección e orientación: 
- Descrición xeral da oferta educativa do 

centro e das súas instalacións e servizos. 
- Información xeral sobre as normas de 

organización,  funcionamento  e 
convivencia, incidindo nas novidades e nos 
aspectos máis conflitivos (dar folletos de 
Normas de convivencia e mais Dereitos e 
deberes de alumnado e familias).  

- Validacións, actividades de reforzo e becas 
e actividades extraescolares.  

- Canles de participación para as familias. 
- Presentación do Departamento de 

Orientación 
Titorías:  

- Horario e profesorado do grupo 
- Horario de titorías 
- Aclaracións de dúbidas sobre materias, 

itinerarios ou oferta educativa 
- Aspectos básicos das normas para a 

realización de exames 
- Procedemento para a xustificación de 

faltas e as saídas do centro en horario 
lectivo 

- Información sobre folgas 
- Funcionamento xeral das actividades 

extraescolares (autorizacións, 
pagamento…) 

  

 

 

 

 

 

 

Setembro-outubro 
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3. Acollida ao profesorado 
Obxectivos 
• Facilitarlle ao novo profesorado o coñecemento dos aspectos básicos do funcionamento do 

centro dun xeito máis cómodo e áxil. 
• Favorecer a súa integración na vida do centro e fomentar a súa implicación nela. 

  
ACOLLIDA PROFESORADO QUE CHEGA A PRINCIPIO DE CURSO 

ACTUACIÓN QUEN  ACTIVIDADES CANDO 

Benvida e información 
xeral sobre o centro 

 
 
Introdución  xeral dos 
principais  documentos 
organizativos do centro e 
dos diferentes programas 
e proxectos que se 
desenvolven. 

 
Incorporación ao 
departamento didáctico  

 
 

Equipo directivo, 
Conserxes e 
Administrativa 

 
Equipo directivo/ 
Dinamizador/a da 
convivencia 

 
 
 
 
Xefe/a de 
departamento 

Presentacións, orla do profesorado, 
documentación, visita guiada polas 
instalacións do centro. 

 
Folletos de normas de convivencia e 
dereitos e deberes; táboa de funcións 
da titoría se procede e carpeta xeral 
de documentación do centro en 
formato electrónico 

 
 

Materias que imparte, grupos, 
programación didáctica, recursos 
materiais do departamento,  
reunións… 

Momento de chegada 
 

 
 
Inicio de curso 

 
 
 
 
 
 

Inicio de curso 

ACOLLIDA PROFESORADO SUBSTITUTO 

Protocolo similar ao anterior excepto a temporalización, que se adaptará ao momento de chegada. No caso de 
que sexa o Xefe/a de departamento a persoa substituída será outro membro do departamento o que realice a 
tarefa de acollida. 

 

7.9 Programa de mediación  
A mediación é unha estratexia de resolución pacífica, na que se ofrece a persoas cun conflito 
sentarse xuntas cunha terceira parte neutral, algún membro do Equipo de Mediación, falar do seu 
problema e intentar chegar a un acordo dunha forma positiva e colaborativa. 

A mediación non substitúe o conxunto de normas que elabora un centro escolar a través do seu plan 
de convivencia, pero si é un método construtivo para a resolución pacífica de conflitos: 

- como unha medida previa naqueles conflitos para os que as normas de convivencia no centro 
educativo prevexan algún tipo de sanción, xa que as diferentes accións que a mediación pon en 
marcha poden favorecer a aprendizaxe das habilidades sociais necesarias para mellorar a 
convivencia. 

- como unha medida para a resolución daqueles conflitos nos que non se produce unha 
transgresión a ningunha norma de convivencia do centro, pero nos que a mediación ofrece a 
posibilidade de abordalos de forma pacífica e dialogada. 

- como unha medida posterior, reparadora, en casos de disfuncións á convivencia, abordados 
segundo o previsto na normativa, pero nos que ademais das medidas que o centro educativo 
adopte, a mediación se presenta como unha oportunidade de reconstrución, reconciliación e 
resolución. 

Non todos os conflitos son susceptibles de tratarse a través da mediación. O plan de convivencia 
incluirá o procedemento xeral para derivar un caso de conflito cara á mediación escolar, que tipo de 
casos son derivables (segundo a normativa ao respecto), a que tipo de compromisos se pode chegar, 
o proceso que hai que seguir e o seu remate. Deberá incluír o procedemento para a comunicación á 
Comisión de convivencia do centro, ao titor e á familia do alumnado implicado. 
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Será a persoa responsable da dirección quen, por petición de calquera membro da comunidade 
educativa, lle poderá ofrecer ao alumnado implicado en condutas contrarias ás normas de 
convivencia a posibilidade de acudir á mediación escolar, deixando constancia escrita da aceptación 
das condicións por todas as partes, así como do compromiso de que, en caso de acordo, se aceptará 
a realización das actuacións que se determinen. 

O centro potenciará a formación en mediación dos membros da comunidade educativa: profesorado, 
persoa responsable da orientación no centro, alumnado, membros da comisión de convivencia, 
delegados e delegadas de nais e pais e titores e titoras. 

A utilización da mediación é un recurso que non exime de dar cumprimento ao procedemento legal 
para as condutas graves, senón que o complementa, facilita e dá coherencia educativa. 

 

Obxectivos 
• Favorecer a convivencia no centro, promovendo a solución pacífica e dialogada dos conflitos.  

• Crear  unha rede capaz de protexer e de impulsar os espazos de paz dentro e fóra do centro, 
fóra e dentro das persoas.    

• Favorecer a preocupación polos demais.  

• Dotar dunha maior responsabilidade ao alumnado implicándoo no funcionamento do centro. 

• Aumentar a capacidade de toma de decisións.  

• Mellorar a autoestima e a autodisciplina das persoas. 

Características da mediación escolar 
a) Voluntariedade 

- A mediación non pode impoñerse, acódese a ela voluntariamente, tanto para as partes 
implicadas no conflito, como para a persoa mediadora. Estas acóllense libremente á elección ou 
non da mediación e poden renunciar a ela en calquera momento do proceso. 

- A mediación é un proceso de comunicación en liberdade ante unha terceira persoa, que realiza 
o papel de mediador ou mediadora, e que garantirá que as partes se comuniquen desde o 
respecto e busquen as solucións aos seus conflitos. 

b) Imparcialidade ou neutralidade da persoa mediadora 
- A persoa mediadora non é a responsable da resolución, senón que dinamiza o proceso, axuda 

as partes en conflito para que busquen, atopen e adopten una solución positiva para ambas. 

- A persoa mediadora non xulga nin arbitra, marca as regras do xogo e emprega técnicas que 
axuden a que as diferentes partes en conflito verbalicen os seus problemas, sentimentos, 
emocións, posicións, intereses e necesidades, e que pacten unha solución e se comprometan a 
respectala. Para isto deberá controlar minuciosamente o cumprimento das normas no proceso, 
pero nunca alteralo. 

- Son facilitadoras do diálogo, de restablecer o proceso de comunicación e de conseguir o acordo 
entre as partes. 

c) Compromiso 

- As persoas que acceden a tomar parte na mediación son responsables da transformación do 
seu conflito. O acordo a través do cal se resolva o conflito depende exclusivamente da vontade 
das partes. Á mediación pode acudir o alumnado, o profesorado, o persoal non docente do 
centro e as familias do alumnado, é dicir, toda a comunidade educativa, en función do que o 
centro determine no seu plan de convivencia. 

d) Confidencialidade 
- Principio que obriga os implicados a non revelar a información confidencial que se obteña. Todo 

o que ocorra durante o proceso de mediación e o que alí se diga é confidencial 
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Protocolo para a implantación dun programa de mediación  
A implantación dun servizo de mediación require discusión nos órganos de coordinación docente, 
presentación ao claustro, información á ANPA e á Xunta de delegados e aprobación por parte do 
Consello escolar. 

A xestión da mediación implica a definición dun protocolo de actuación que asegure unha coherencia 
en todo o proceso e co que debe familiarizarse toda a comunidade educativa. 

Debe existir un amplo consenso na súa implantación: como se accede á mediación, cando se media, 
onde se media e a relación entre mediación e as NOF son os puntos esenciais que se recollerán nel. 

O programa de mediación establecerá os seguintes elementos:  

- constitución do equipo coordinador e/ou mediador 

- definición de recursos e condicións 

- deseño básico do programa; proceso e efectos da mediación 

- inserción do programa no Plan de convivencia 

- sensibilización e difusión 

- actuacións formativas 

- posta en marcha do programa 

- avaliación do programa. 

 
Funcionamento do Programa de mediación no centro 
Conflitos que se median 
Teranse en conta as NOF como base para determinar en que situacións non se intervirá e en cales 
se ofertará mediación, como vía de reparación voluntaria dos danos ocasionados, de reconciliación 
entre as persoas, de aprendizaxe de novos comportamentos e de acción preventiva. Se unha vez 
empezada unha mediación se detecta que o conflito é grave, os  mediadores poden suspendela e 
comunicar os seus motivos aos coordinadores da rede de mediación.  

Non é aconsellable  mediar cando: 

- alguén asiste coaccionado. 

- a situación tratada constitúe delito. 

- alguén necesita asistencia terapéutica. 

- non se colabora. 

- as persoas aínda están moi afectadas para falar. 

- o problema principal non é mediable. 

- o conflito merece unha atención máis xeneralizada.  

Procuraremos non mediar en  conflitos  nos que participan persoas moi próximas (compañeiros/as da 
clase, alumnado da propia titoría…), deixando que se fagan cargo outros mediadores/as da rede.  

 
a) Coordinadores do Equipo de mediación 
Son  persoas  mediadoras (profesorado, alumnado, persoal non docente).  

Teñen as seguintes funcións: 

- facer de referente visible da rede de mediadores do centro.  

- centralizar as solicitudes de  mediación que lle chegan verbalmente ou por escrito, 
adxudicar día,  hora e mediadores para o encontro.  
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- apoiar aos mediadores en todo momento. 

- recompilar as memorias de mediación. 

- convocar reunións da rede de mediadores (polo menos unha trimestral), na que ademais de 
intercambiar experiencias, se revisarán as mediacións feitas, facer prácticas sobre a base 
de novas dramatizacións, reflexionar a partir de artigos e lecturas pertinentes, decoración 
dos diferentes espazos do centro, facer visitas a centros nos que tamén teñen un programa 
de mediación ou intercambios con outros mediadores… 

- distribuír artigos, revistas... en colaboración coa biblioteca. 

- actualización da páxina web do centro no referente a mediación.  

- renovación da información no taboleiro de mediación. 

 

b) Parellas de co-mediadores 
Son dous os mediadores/as que farán a mediación. Partirase da dispoñibilidade de cada persoa 
segundo os días da semana. 

As parellas (alumno/alumno, alumno/adulto, adulto/adulto) poden ser fixas ou non.  Nun primeiro 
momento, é importante que todos os mediadores do centro teñan a ocasión de practicar.  

Traballar dúas persoas mediadoras á vez permite combinar as respectivas habilidades, aprender 
unha da outra e revisar conxuntamente as sesións. Tamén favorece o control da tensión inicial, serve 
de modelo de comunicación e  cooperación aos  participantes do encontro e dificulta as acusacións 
de partidismo. 

 Repartiranse as tarefas  de forma clara, podendo organizarse de diferentes maneiras: 

a) Un leva a sesión e  o outro toma notas e, ocasionalmente, intervén. 

b) Cada mediador/a encárgase dunha fase da mediación, alternándose. 

c) Un diríxese máis a unha persoa e o outro á outra.  

 

c) Renovación da rede de mediadores 
Segundo vai variando o equipo inicial de mediación establécense canles de renovación e formación 
de novos mediadores/as. 

Impártense  talleres de mediación periodicamente (ao comezo de cada novo curso ao alumnado que 
se incorpora de novo ao centro e queira formarse de forma voluntaria, sobre todo de 1º de ESO e 1º 
de Bacharelato), ao profesorado de nova incorporación así como ás familias do alumnado citado.  

Esta  formación correrá a cargo dos mediadores xa existentes no centro (profesorado, alumnado, 
familia, persoal non docente). 

 
Condicións da sala de Mediación 

Será un espazo tranquilo e acolledor, cunha mesa, catro cadeiras, algúns pósters, follas para tomar 
notas, follas de Memoria de mediación  e un arquivo para gardalas.  

No IES Marco do Camballón empregarase a actual Sala de reunión cos pais en Aula de convivencia 
(mentres non se adapte outro espazo para este fin) á que se lle engaden as actuacións recollidas 
neste documento. 

Valoración dos resultados da acción da mediación no centro 
Avalíase o programa  ao remate de cada curso para  tomar mellores decisións nun futuro.   

Recóllense datos sobre a cantidade de conflitos mediados, a súa tipoloxía e os pactos alcanzados.  

Convócanse sesións de supervisión do funcionamento da rede de mediadores reaxustando todo o 
que sexa necesario, ademais de deixar constancia da valoración persoal dos/as  mediadores/as. 
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Tamén se entregará un cuestionario sinxelo a diferentes persoas da comunidade educativa escollidas 
ao azar, procurando que estean representados os diferentes sectores.   

Dende a coordinación da rede de mediadores recolleranse os datos necesarios para a elaboración 
dunha memoria final  deste período de experimentación da mediación.  

Redactarase un breve informe dirixido á dirección do centro que resuma o traballo realizado e expoña  
as perspectivas de futuro. 

Tamén se pode prever o recoñecemento que o centro pode ofrecer ás persoas que actuaron como 
mediadores/as. 

 

7.10 Programa de adquisición de habilidades e competencias sociais 
O concepto de habilidade social ten como común denominador a conduta interactiva. Referímonos a 
devandito concepto como a capacidade que toda persoa posúe no momento de percibir, entender, 
descifrar e responder a estímulos sociais en xeral e moi especialmente a aqueles que proveñen da 
interacción cos demais, entendendo que a conduta socialmente habilidosa debe situarse nun contexto 
social e cultural concreto. 

Baixo este prisma e sempre coa finalidade de ser dirixidos a promover as capacidades cognitivas do 
alumnado, potenciando á vez os recursos persoais e comunitarios, nestas intervencións educativas 
ofrécense unha serie de programas de habilidades e de estratexias persoais que pretenden facilitar a 
interrelación persoal, á vez que solucionar, mediante esta interrelación, os diferentes problemas que 
se suscitan na vida escolar. 

Así xurdiron diferentes modelos de competencia social, entendidos como modelos proactivos, 
porque facilitan aos suxeitos uns elementos condutuais que posteriormente poderán utilizarse como 
elementos de prevención diante de posibles situacións de risco social. 

As habilidades e competencias sociais son un conxunto de hábitos ou estilos (que inclúen 
comportamentos, pensamentos e emocións) entre os que están: 

• Asertividade 

• Empatía 

• Saber escoitar 

• Definir un problema 

• Avaliación de solucións 

• Negociación 

• Capacidade de desculpa…  

 

As competencias socioemocionais permiten: 

• Mellorar o clima de convivencia da aula. 

• Favorecer o rendemento académico. 

• Mellorar as relacións interpersoais. 

 
Xustificación 
Este programa xorde para atender a necesidade que presentan algúns dos alumnos/as do noso 
centro e, ademais, como recurso e instrumento fundamental e complementario de intervención no 
propio centro educativo, que posibilite unha mellora das condicións de convivencia entre o alumnado 
e unha oportunidade na oferta de alternativas para o alumnado máis específico e con condutas 
disruptivas.  
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Obxectivos xerais  
• Garantir o dereito á aprendizaxe, nun clima de convivencia, ao resto dos compañeiros e 

compañeiras de clase. 

• Promover o desenvolvemento nas diferentes dimensións da persoa. 

• Mellorar o autoconcepto do alumnado. 

• Adquirir unha capacidade de reflexión sobre a conduta. 

• Axudar o profesorado na mellora do clima de convivencia na aula e no centro. 

• Cooperar coas familias.  

 

Obxectivos específicos  
• Mellorar o autoconcepto do alumnado. 

• Desenvolver competencias sociais. 

• Reforzar aspectos curriculares. 

• Desenvolver actitudes positivas e de responsabilidade persoal. 

• Dialogar e traballar en situacións de interacción entre iguais, utilizando as normas sociais 
básicas. 

• Orientar sobre estudos posteriores. 

• Tolerar, respectar e valorar as diferenzas individuais. 

• Ofrecerlle ao alumnado as formas adecuadas para resolver conflitos. 

• Que o alumnado teña a suficiente capacidade para tomar decisións importantes (reflexionadas 
e críticas). 

 

 Contidos  
• Os sentimentos, as habilidades sociais, os dereitos e deberes, as regras ou normas, o 

autocoñecemento, o recoñecemento das emocións nun mesmo e nos demais, o manexo das 
emocións (autocontrol), os tipos de pensamento, os tipos de comportamento (asertivo, agresivo 
e pasivo), dar queixas de forma axeitada, saber dicir non, os conflitos, a toma de decisións… 

• A elección de delegado, a elaboración de normas de aula e centro, o recoñecemento de 
diferentes pensamentos e emocións e aprender a usalas de xeito positivo, a resolución de 
dilemas morais de xeito cooperativo, o coñecemento e emprego na vida diaria de habilidades 
sociais básicas, o desenvolvemento da capacidade de autocontrol do propio comportamento, a 
realización dun sociograma, a práctica dun roll-playing e dramatizacións, o adestramento 
cognitivo, moral e emocional, o coñecemento dos propios sentimentos e dos sentimentos dos 
demais, a definición e diagnóstico de problemas, a busca de explicacións e toma de decisións... 

• O diálogo e comunicación (respecto da quenda de palabra e escoita aos demais, creación dun 
ambiente de participación, diálogo e respecto mutuo, crítica positiva), a colaboración e 
cooperación cos demais (axuda mutua, traballo en equipo, importancia da solidariedade), a 
responsabilidade (desenvolvemento autónomo e adecuado en diferentes situacións), o respecto 
e cumprimento das normas propostas e aceptadas pola maioría (dereitos e deberes), o respecto 
e aceptación das diferenzas individuais, a apertura á participación cooperativa nas actividades 
propostas en beneficio propio e do grupo, actitude crítica e responsable coas actuacións propias 
e dos demais na prevención e resolución de conflitos e na mellora da convivencia… 

• Apoio educativo; apoio e reforzo en competencias básicas. 
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Metodoloxía. Estratexias de intervención  
• Todas a actividades se tratan con diferentes técnicas e metodoloxía; as máis utilizadas serán:  

• Aprendizaxe cooperativa 

• Dinámicas grupais  

• Técnicas de modificación de conduta 

• Instrución e aleccionamento 

• Técnicas de avaliación inicial e final 

• Estratexias compañeiro/a – titor/a 

• Dinámicas atractivas en función da súa idade. Evolución progresiva cara á adultez 

• Adaptar as habilidades a cada grupo e características do alumnado. 

 

Actividades enfocadas a adestrar 
• Habilidade de escoitar 

• Habilidade de negociar 

• Habilidade de desculparse 

• Habilidade de resistir presións 

• Outras habilidades:  

 que poida amosar acordo ou desacordo nun tema ante o profesorado  

 reforzar ao alumnado que participa 

 aproveitar calquera conduta boa para reflectila 

 utilizar o eloxio de ideas e opinións, comportamentos, éxitos académicos, aptitudes, amigos, 
personalidade… 

 adecuar a proxección do profesor ou profesora ao contexto 

 actitude de flexibilidade/firmeza 

 emprego de reforzos positivos 

 traballo en equipo entre profesorado 

 contacto continuo entre profesionais implicados, especialmente co departamento de 
orientación. 

 favorecer un ambiente positivo…. 

 

Temporalización 
As sesións realizásense en horario lectivo ao longo do curso, preferiblemente durante as titorías para 
a ESO. O número de sesións será o que titores/as consideren conveniente, sempre tendo en conta o 
avance ou non do alumnado, as súas necesidades e a opinión do equipo docente que lle imparte 
clase. 

  

Avaliación 
A avaliación levarase a cabo ao longo de todo o proceso para coñecer como se está desenvolvendo e 
introducir as modificacións oportunas para a mellora do programa. Nela participarán alumnado, 
profesorado e Departamento de Orientación. Por unha banda, O Departamento de Orientación e o 
profesorado, nas súas clases, avaliarán os seguintes indicadores de comportamento: 
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• O modo de iniciar e manter conversacións e de escoitar aos demais. 

• O xeito de expresar e responder a manifestacións. 

• A mellora da convivencia na aula e/ou no recinto escolar. 

• A  adquisición de habilidades 

• Diminución de condutas disruptivas 

• A diminución de chamadas de atención por parte do alumnado 

• A forma de dirixirse aos demais e de establecer relacións interpersoais 

• Valorar os resultados obtidos, os cambios producidos na competencia social do alumnado e a 
súa repercusión na mellora da convivencia no centro, logo da aplicación do programa. 

Finalmente, de xeito opcional, o alumnado poderá realizar un diario persoal que recolla o contido 
tratado en cada sesión e a avaliación desta. 

 

8. Actuacións para o curso 2017-2018 

8.1  Actualización do PEC e Plan de Convivencia 
Obxectivos e actuación: para traballar os obxectivos 2 e 3, revisáronse tanto o PEC como o Plan de 
Convivencia para actualizalos segundo as novidades que introducen a LOMCE, a Lei de protección 
de datos, Lei de convivencia e diversos protocolos de recente implantación. Na nova redacción do 
PdC procurouse facelo máis manexable, realista e accesible (índice vinculado, extensión reducida e 
ligazóns aos documentos complementarios). 

Responsables: Equipo directivo, xunto con diversos membros do profesorado  

Temporización: desde novembro de 2017 ata maio de 2018. 

8.2 Difusión das NOF (trípticos) 
Obxectivos e actuacións: en relación cos obxectivos 4, 8 e 9 repartíronse entre os diversos sectores 
da comunidade educativa os dípticos e trípticos que se elaboraron sobre os aspectos principais das 
normas de convivencia do centro e os dereitos e deberes do profesorado, alumnado, persoal non 
docente e familias. Tamén se difundiron a través da web do centro. 

Responsables: equipo directivo, titorías e outros membros do profesorado.  

Temporización: 1º trimestre. 

8.3 Estudo da situación da convivencia no centro: resultados enquisa TEI 1º e 3º ESO 
Obxectivos e actuacións: valorar a efectividade do proxecto TEI (obxectivo 15) e os posibles 
problemas de convivencia entre o alumnado do centro. 

Responsables: equipo directivo, titorías e outros membros do profesorado. 

Temporización: 3º trimestre. 

8.4 Formación do profesorado en convivencia 
Obxectivos e actuacións: un grupo de docentes que recibiran formación de Titoría entre Iguais no 
curso anterior e mais a coordinadora formaron a nivel básico a outros compañeiros e compañeiras 
que participaron nas sesións TEI. 

Responsables: coordinado por Araceli Costoya. 

Temporización: 1º e 2º trimestres. 
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8.5 Formación inicial para mediadores 
Obxectivos e actuacións: dentro dos obxectivos 10, 11 e 15,  formación co alumnado de 3º de ESO 
que actuou como titor do de 1º de ESO. 

Responsables: Profesorado de convivencia e titores/as dos grupos. 

Temporización: 2º  trimestres (xaneiro; dúas sesións). 

8.6 Charlas preventivas (drogas, violencia de xénero, internet, sexualidade e acoso) 
Obxectivos e actuacións: para traballar os obxectivos 10 e 12, como parte do plan director e con 
carácter preventivo e formativo, tiveron lugar as seguintes charlas no centro: 
• Riscos de internet: dirixida a todo o alumnado de 2º e 3º de ESO 
• Drogas e alcohol: dirixida ao alumnado de 2º, 3º e 4º de ESO e FP Básica 
• Sexualidade: alumnado de 3º e 4º de ESO 
• Violencia de xénero: 1º, 2º, 3º e 4º de ESO 
• Charla do colectivo LGTB: 4º ESO 

 
Responsables: as dúas primeiras charlas impartíronas responsables da Garda Civil mentres que a 3ª 
foi impartida dentro do Programa “Xente con Don” e a 4ª correu a cargo de representantes do Servizo 
de Igualdade. 

Temporización: as dúas primeiras impartíronse no primeiro trimestre e as outras no terceiro.  

8.7 Habilitación na páxina web dun espazo dedicado á convivencia 
Obxectivos e actuacións: para traballar os obxectivos 4, 7, 8 e 13 creouse un enderezo de correo 
electrónico específico para comunicar incidencias, suxestións ou problemas relacionados coa 
convivencia: convivecamballon@gmail.com. Ademais, na web do centro creouse un espazo 
específico para convivencia darlle visibilidade ao traballo que se realiza. 

Responsables: diversos membros do profesorado  

Temporización: todo o curso. 

8.8 Guía básica sobre a Lei de protección de datos na práctica docente 
Obxectivos e actuacións: en relación aos obxectivos 5, 8, 9 e 10 elaborouse unha síntese do 
protocolo da Lei de protección de datos aplicada á práctica docente. 

Responsables: diversos membros do profesorado 

Temporización: 1º trimestre 

8.9 Reorganización dos horarios e tarefas do profesorado que remata a docencia  
Obxectivos e actuacións: para evitar conflitos e rendibilizar mellor os recursos humanos coa 
finalidade de que o profesorado se implique máis activamente na vida do centro (obxectivo 13), 
elaborouse un listado do que remata a docencia antes da finalización do curso (FP básica, 2º 
bacharelato, Plan de Atención a Pendentes) e asignáronselle determinadas tarefas, elixidas dunha 
listaxe previa de propostas de traballo. 

Responsables: diversos membros do profesorado e equipo directivo 

Temporización: 2º trimestre 

8.10 Obradoiros de prevención/sensibilización de condutas machistas e sexistas 
Obxectivos e actuacións: concienciación e sensibilización sobre actitudes machistas expresadas a 
través da linguaxe e actos cotiás (obxectivos 8 e 12). Obradoiro con 1º e 2º de ESO 

Resonsables: coordinadora Convivencia 

mailto:convivecamballon@gmail.com


 

Páxina 32 de 36 
 

Temporización: martes 4 de abril 2017 

8.11 Previsión de actuacións para o curso 2018-19 
Para tratar de sistematizar as actuacións en materia de convivencia e facilitar a incorporación de 
novas propostas dos distintos sectores (obxectivos 4 e 14), descríbense deseguido un conxunto de 
actuacións que se recomenda desenvolver para o próximo curso: 

• Nomeamento dunha persoa específica para a coordinación do Programa de mediación (durante 
o curso 17-18 foi Montserrat Sanmartín). 

• Designación e habilitación dun espazo concreto do centro para tratar temas de convivencia 

• Campaña para difundir a normativa que prohibe o uso do móbil no centro co obxectivo de previr 
conflitos 

• Deseño de mecanismos de participación do alumnado na elaboración/modificación das NOF do 
centro 

• Facer un protocolo de acollida para alumnado e profesorado novo con horarios, aulas, gardas 
etc. 

• Convidar ao Comité Lila (IES de Ribadeo –Teresa González Piñeiro-) para a formación en 
igualdade.  

• Nomeamento dunha persoa específica en materia de mediación e difusión da súa función entre 
as familias e o alumnado que sexa o referente para o alumnado no centro. 

• Formación para o profesorado en materia de coeducación 
• Presentacións dos ciclos do IES a todo o alumnado do centro con visitas guiadas ás instalacións 

específicas 
• Actividades de convivencia entre alumnado de diversos niveis educativos, como saídas 

extraescolares, charlas, conferencias e obradoiros. 
• Visibilización do papel do alumnado voluntario nas bibliotecas 
• Facilitar o uso do IES para que poidan xurdir actividades extraescolares por parte da ANPAS. 

 

9. Difusión, seguimento e avaliación do Plan de convivencia 
  

Difusión 
O equipo directivo e a Comisión de convivencia garantirán a difusión do Plan de convivencia, 
particularmente a través dos seguintes mecanismos e vías:  

• reunións informativas: Consello escolar, claustro, inicio de curso coas familias, titorías, Xunta de 
Delegados/as, ANPA e representantes das institucións ou organismos públicos ou privados 
dedicados á cultura no contorno do centro. 

• espazo específico na web do centro dedicado á convivencia  

• os trípticos mencionados no apartado anterior e diversas campañas. 

Os momentos fundamentais para facer esta difusión serán: 

– ao inicio do curso: informarase da concreción anual do plan de convivencia para o curso  

– ao longo do curso: en calquera momento no que se se dispoña de nova información, avances ou 
acordos relevantes para a toma de decisións, a proposta de actividades e/ou para reforzar a 
implicación das persoas no proceso e impulsar novas incorporacións 

– ao final do curso:  presentarase un resumo do elaborado, ademais das propostas de mellora e os 
compromisos para o seguinte curso. 
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Seguimento e avaliación 
Despois de establecermos os obxectivos e deseñar e aplicar as accións pertinentes para a súa 
consecución, é necesario realizarmos un seguimento e avaliación do Plan para valorar o traballo feito, 
a súa accesibilidade e a súa eficacia, ademais de propoñer novas accións, se fose o caso. Coñecer 
de cerca a posta en práctica do plan de convivencia permitiranos detectar os desaxustes ou 
dificultades e, así, poder corrixilos.  

Responsables 
A Comisión de convivencia efectuará un seguimento periódico e sistemático deste e, xa que na súa  
composición están representados todos os sectores da comunidade educativa, serán os seus 
membros os encargados de recoller a información de cada un dos seus estamentos para a súa 
análise, valoración e propostas de realizar os axustes necesarios de xeito inmediato.  

Despois, a persoa responsable da dinamización de convivencia elaborará, en coordinación coa 
Xefatura de estudos, informes trimestrais sobre as actuacións desenvolvidas, ademais das 
correccións e medidas disciplinarias para presentar ante o Consello escolar.  

Así mesmo, redactará, en coordinación co resto de membros da Comisión de convivencia, unha 
memoria anual na que se analice a situación da convivencia e conflitividade no centro e se recollan as 
iniciativas desenvolvidas, así como as propostas de mellora que se estimen oportunas; esta memoria 
será trasladada ao Consello escolar  e á Inspección educativa.   

Ao comezo de cada curso escolar, revisarase o Plan para analizar a evolución do estado da 
convivencia no centro e incorporar as propostas de mellora recollidas na memoria do curso anterior. 

 

Criterios de avaliación e documentos 
Para avaliar o Plan de convivencia tómanse como referente as actuacións desenvolvidas. Cada unha 
delas contará con diferentes responsables e uns prazos concretos. Teranse en conta distintas fontes 
de información: documentos, rexistros, informes, medios materiais, recursos humanos e os 
instrumentos necesarios que faciliten a súa sistematización. Rematados os prazos, analízase o grao 
de consecución. 

Para sistematizar e axilizar a avaliación e o seguimento do Plan, deseguido figuran os documentos 
modelo que se poden empregar. 

 
Criterios de avaliación anual do Plan de convivencia 

Criterios Cuestións que se deben ter en conta 
1. Evolución do número, tipo e 
gravidade dos conflitos respecto do 
curso anterior 

 

1. Existen informes anuais nos que se recollan clasificados os conflitos 
detectados? 
2. Como se considera a evolución do número, tipo e gravidade dos conflitos 
respecto do curso anterior? 
3. Os obxectivos do plan de convivencia determínanse a partir de informes 
anuais e outras evidencias contrastables? 

2. Alcance do Plan de convivencia 
 

1. Recolle valores e actitudes (acollida, coeducación, competencia social, 
comunicación, educación emocional, educación para a paz, inclusión, 
mediación, símbolos identitarios)? 
2. Recolle resolución de conflitos (absentismo, conflitos leves, conflitos 
graves)? 
3. Afecta á organización escolar (estrutura e xestión dos recursos, 
participación, normas)? 

3.Cumprimento dos obxectivos 
propostos no Plan de convivencia 

 

1. Alcanzáronse os obxectivos propostos no plan de convivencia? 
2. O plan de convivencia deu resposta a aspectos que inciden na convivencia 
escolar nos tres ámbitos de actuación (aula, centro e contorno)? 

4. Renovación do Plan de convivencia 
 

1. Existe un procedemento de renovación anual do plan de convivencia? 
2. O plan avalíase anualmente e fanse propostas de mellora? 

5. Desenvolvemento das actividades 
incluídas no Plan de convivencia 

 

1. Faise un seguimento periódico do plan? 
2. As actividades desenvolvéronse coa temporización prevista? 
3. O desenvolvemento das actividades produciu os efectos esperados? 
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6. Implicación no plan dos diferentes 
sectores da comunidade educativa 

 

1. Cal é o grao de implicación do profesorado na prevención e resolución de 
conflitos? 
2. Cal é o grao de implicación do persoal de administración e servizos na 
prevención e resolución de conflitos? 
3. Implicouse o alumnado nas actuacións de mediación? 
4. Cal foi o grao de colaboración das familias nas diferentes actuacións de 
corrección levadas a cabo no centro? 

7. Funcionamento da Comisión de 
convivencia do centro 

 

1. Cantas veces se reuniu ao longo do curso? 
2. Cales foron os principais temas tratados? 
3. Realizou o seguimento do plan de convivencia? 
4. Colaborou na planificación de medidas preventivas e na resolución de 
conflitos no centro? 

8. Coordinación dos órganos do centro 
para a mellora da convivencia 

 

1. Existe a figura de coordinador da convivencia no centro? 
2. Dáse resposta ás súas necesidades formativas? 
3. Cal foi a colaboración do/a xefe/a de estudos, dos/as titores/as e da 
comisión de coordinación pedagóxica co departamento de orientación no 
desenvolvemento das actividades previstas no plan de convivencia? 
4. Cal foi a colaboración do/a xefe/a de estudos, dos/as titores/as e da 
comisión de coordinación pedagóxica co departamento de orientación no 
desenvolvemento na aplicación do plan de acción titorial? 
5. Cal foi o grao de colaboración e coordinación do departamento de 
orientación e o EOE? 

9. Actividades formativas á 
comunidade educativa para mellora da 
convivencia 

 

1. Realizáronse actividades formativas dirixidas á mellora da convivencia? 
2. Cal foi a resposta e a implicación nas actividades dos diferentes sectores 
da  comunidade educativa? 

10. Existencia e coñecemento de 
protocolos propios de actuación en 
situacións de conflito, incluíndo 
condutas reprobables acaecidas fóra 
das aulas, en función de características 
específicas. 

 

1. Existen protocolos claros e definidos de actuación? 
2. Recóllense nestes os documentos nos que o profesorado formalice por 
escrito os feitos constatados? 
3. Existe un procedemento de actualización dos protocolos? 
4. Os ditos protocolos son coñecidos e as versións actualizadas están á 
disposición de todos os membros da comunidade educativa afectados por 
eles? 

11. Existencia, e coñecemento, de 
protocolos de actuación encamiñados 
á detección, prevención e tratamento 
de situacións de acoso 

 

1. Existen protocolos claros e definidos de actuación? 
2. Inclúen estes protocolos o illamento ou baleiro social e o acoso 
informático? 
3. Recóllense neles os documentos nos que o profesorado formalice por 
escrito os feitos constatados? 
4. Os ditos protocolos son coñecidos por todos os membros da comunidade 
educativa? 
5. A dirección do centro nomea a unha persoa responsable da atención á 
vítima? 

12. Existencia dun protocolo de 
funcionamento da aula de  convivencia 
inclusiva 

 

1. Existe un protocolo? 
2. Hai profesorado nomeado especificamente para a organización e atención 
da aula de convivencia? 
3. Está elaborado, e utilízase na aula de convivencia, un programa de 
habilidades sociais? 

13. Existencia de procedementos 
conciliados de resolución dos conflitos 

 

1. Existe máis dun procedemento conciliado de resolución de conflitos de 
convivencia? 
2. O alumnado e as familias solicitan utilizar procedementos conciliados? 
3. Cando se utilizaron os ditos procedementos, favoreceron a resolución do 
conflito? 

14. Existencia e coñecemento de 
propostas de acción específicas 
encamiñadas a favorecer a inclusión, 
así como a mellora da convivencia a 
través do éxito académico 

 

1. Existen protocolos de actuación ante o absentismo e o abandono escolar 
temperán? 
2. Existen mecanismos de detección temperá nos casos de desatención 
familiar ou situacións externas ao centro que teñan repercusión sobre a 
escolarización do alumnado? 
3. Entre os obxectivos do plan de convivencia recóllese favorecer os cambios 
metodolóxicos que potencien o éxito académico? 
4. Demandáronselles propostas de actuación para a mellora do éxito 
académico aos departamentos didácticos e á comisión de coordinación 
pedagóxica? 
5. Os departamentos didácticos e a comisión de coordinación pedagóxica 
fixeron propostas neste sentido? 
6. Desenvolvéronse accións específicas encamiñadas a favorecer a inclusión 
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e a mellora da convivencia a través do éxito académico? 
15. Existencia dun programa específico 
para o desenvolvemento da 
competencia social e cidadá 
 

1. Está elaborado o programa de habilidades sociais? 
2. Trátase de forma transversal a competencia social e cidadá? 
3. Elabóranse programas nos que se traten contidos como aprender a pensar, 
educación emocional, educación en valores e habilidades sociais? 

16. Valoración global da situación da 
situación da convivencia escolar no 
centro 

 

1. Establecéronse mecanismos para medir o grao de satisfacción da 
comunidade educativa coa situación da convivencia no centro? 
2. Cal é o grao de satisfacción da comunidade educativa en relación coa 
convivencia no centro? 
3. Cales son as propostas de continuidade e mellora? 

 
Modelo de informe de seguimento e avaliación anual do Plan de convivencia 

Criterio Puntuación 
(0 a 10 puntos) 

Observacións 

Evolución do número, tipo e gravidade dos conflitos respecto 
do curso anterior 
Moi negativa: 0 Moi positiva: 10 

  

Alcance do plan de convivencia 
Non hai plan: 0 Alcance moi amplo:10 

  

Cumprimento dos obxectivos propostos no plan de 
convivencia 
Non se cumpriu ningún: 0 Cumpríronse todos:10 

  

Renovación do plan de convivencia 
Non se renova: 0 Renóvase anualmente:10 

  

Desenvolvemento das actividades incluídas no plan de 
convivencia 
Non se desenvolveu ningunha: 0 Desenvolvéronse todas: 10 

  

Implicación no plan dos diferentes sectores da comunidade 
educativa 
Non hai implicación: 0 Implicación total: 10 

  

Funcionamento da Comisión de convivencia do centro 
Moi deficitario: 0 Excelente:10 

  

Coordinación dos órganos do centro para a mellora da 
convivencia 
Non existiu coordinación: 0 A coordinación foi moi alta: 10 

  

Actividades formativas para membros da comunidade 
educativa dirixidas á mellora da convivencia 
Non existen: 0 Fixéronse un gran número: 10 

  

Existencia, e coñecemento, de protocolos propios de 
actuación en situacións de conflito, incluíndo condutas 
reprobables acaecidas fóra das aulas, en función de 
características específicas 
Non existen: 0 Existen e aplícanse con eficacia:10 

  

Existencia, e coñecemento, de protocolos de actuación 
encamiñados á detección, prevención e tratamento de 
situacións de acoso? 
Non existen: 0 Existen e aplícanse con eficacia:10 

  

Existencia dun protocolo de funcionamento da aula de 
convivencia inclusiva. 
Non existe: 0 Existe e é moi eficaz: 10 

  

Existencia de procedementos conciliados de resolución dos 
conflitos 
Non existen: 0 Existen e aplícanse con eficacia: 10 

  

Existencia, e coñecemento, de propostas de acción 
específicas encamiñadas a favorecer a inclusión, así como a 
mellora da convivencia a través do éxito académico 
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Non existen: 0 Existen e aplícanse con eficacia: 10 
Existencia dun programa específico para o desenvolvemento 
da competencia social e cidadá 
Non existe: 0 Existe e é moi eficaz: 10 

  

Valoración global da situación da situación da convivencia 
escolar no centro 
Moi negativa: 0 Moi positiva: 10 

  

PUNTUACIÓN TOTAL 
 

  

 
 


