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1 INTRODUCIÓN                                                                               

A convivencia escolar é a capacidade que teñen as persoas de vivir con outras nun
marco de respecto mutuo e de solidariedade recíproca, expresada na interrelación
harmoniosa e sen violencia entre os diferentes actores e estamentos da comunidade
educativa. Ten un enfoque formativo, ao tratarse dunha aprendizaxe enmarcada en
obxectivos fundamentais e transversais e, pola súa vez, é unha responsabilidade
compartida por toda a comunidade educativa.

O plan de convivencia é o documento no que se articula a convivencia escolar e as
liñas xerais do modelo de convivencia que se pretende implantar, os obxectivos
específicos que cómpre alcanzar, as normas que a regulan e as actuacións que se
deben realizar neste ámbito para a consecución dos obxectivos proxectados. En
definitiva, é un proxecto de reflexión e pensamento en que se sinalan as liñas de
actuación para a mellora da convivencia do centro.

Recóllense nel os fins e principios establecidos na Lei  4/2011 e os regulados nas leis
orgánicas, sobre a base dun diagnóstico previo das necesidades actuais, e debe
constituír a guía reguladora de toda a comunidade educativa de cara a potenciar a
adquisición das habilidades necesarias para un adecuado clima de convivencia,
fomentando a igualdade, o respecto ás diferenzas, a resolución dos conflitos de forma
pacífica, a mediación, a responsabilidade e a participación crítica e activa no centro e
na sociedade.
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2 CONTEXTUALIZACIÓN                                                                           

ETAPA GRUPOS

ESO

1º de ESO: 4 grupos + 1 grupo de integración de materias en

ámbito que pertence a un dos grupos de 1º.

2º de ESO: 4 grupos + 1 grupo de PMAR

3º de ESO: 4 grupos + 1 grupo de PMAR

4º de ESO: 3 grupos

BACHARELATO

1º de Bacharelato de Ciencias.

1º de Humanidades e CC Sociais.

2º de Bacharelato de Ciencias (2 grupos)

2º de Bacharelato de Humanidades e CC Sociais.

O IES do Milladoiro está situado no Concello de Ames e na periferia de

Compostela. Este feito determina a natureza do centro e o tipo de familias usuarias

deste servizo educativo, que co aporte daquelas asentadas no concello procedentes

doutros países, sitúanse a medio camiño entre o rural e o urbano. Con todo, a maior

parte do noso alumnado non precisa transporte para asistir ás aulas, xa que a inmensa

maioría reside nas inmediacións do mesmo ou relativamente próximos.

Hai que ter en conta que, segundo un estudio demográfico presentado no Concello de

Ames, o IES de Milladoiro só acolle un 40% do alumnado posible, da súa área

próxima, polo que é de esperar un incremento paulatino do mesmo nos vindeiros anos.

O número de alumnado do centro experimentou un leve aumento con respecto ao

ano anterior, situándose en 478 matrículas para o ano académico 2019-2020. A pesar

diso, a súa mobilidade é importante e non son raras as incorporacións unha vez

iniciadas as clases, sobre todo de alumnado procedente doutros países, así como
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tamén a marcha a outros lugares ao longo do curso. Como xa se mencionou

anteriormente, este é un centro cun carácter singular por mor da eleveda diversidade

da procedencia do alumnado. Contabilizadas hai arredor de quince nacionalidades

distintas, o que o converten nun contexto singular e enriquecedor. Pola mesma razón,

constitúe tamén un gran reto no plano da integración, da convivencia e da propia

docencia. Neste senso, o Departamento de Orientación coordina estreitamente co

resto dos departamentos, todas as medidas de atención á diversidade que no plano

académico e de convivencia estean ao noso alcance para cubrir algunhas das eivas

máis urxentes.

3 ANÁLISE DA SITUACIÓN                                                                      

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

se observan serios problemas, aparecendo, principalmente nos primeiros cursos da

ESO, conflitos que se resolven fundamentalmente co diálogo e con algunha medida

disciplinaria de carácter menor (amoestacións, realizar actividades…). Nalgúns casos é

preciso tomar medidas máis severas, como a privación temporal de asistencia ao

centro. Un dos aspectos que entrañan máis dificultade e no que, por tanto, cómpre

incidir é na consecución dun maior grao de puntualidade , tanto na hora de chegada ao

centro como na entrada nas clases.

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

aínda que poden aparecer nalgún grupo dos citados cursos condutas contrarias ás

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

omiso ás indicacións do profesorado, comportamentos infantís...) provocadas pola

inmadurez de parte do alumnado das citadas etapas.

Os tipos de conflitos máis frecuentes son:

- Falar a destempo. Levantarse sen permiso.

- Falar cos compañeiros interrompendo o normal desenvolvemento das clases.

- Distracción e falta de atención.
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- Esquecemento dos materiais necesarios para o desenvolvemento da clase.

- Uso do teléfono móbil.

- Non conservar debidamente o material do Instituto.

- Faltas inxustificadas de asistencia e puntualidade a clase.

- Desconsideración cos compañeiros/as.

- Encontrarse en espazos non autorizados.

- Fumar no recreo dentro do Instituto.

- Incumprimento de medidas correctoras impostas.

- Comportamento inadecuado nalgunha actividade extraescolar ou complementaria.

- Desencontros menores en espazos comúns.

- Non manter unha educación correcta no Instituto.

- Falta de respecto ao profesor/a.

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

promover a actitude de participación do alumnado (TEI, Olimpiada de Convivencia, 

Aprendizaxe cooperativa, Formación e mediación), as canles de diálogo, respecto e 

comunicación para solucionar calquera conflito e a necesidade de potenciar a mellora 

da convivencia a través da adquisición de habilidades para afrontar os conflitos.

Cómpre sinalar a especial relevancia da actuación do profesorado titor e do Equipo

de Convivencia na solución de conflitos.

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

educativo é positiva na maioría dos casos. Aínda constatando que aqueles alumnos

que presentan problemas de comportamento proceden maioritariamente de familias
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desestruturadas e por tanto pouco colaboradoras co Instituto, cremos que se poden

ampliar os espazos de actuación coas familias e en especial coa ANPA.

Con carácter estrutural realízanse no centro algunhas actividades que contribúen

a propiciar un bo clima de convivencia no centro:

- Na recepción de alumnado e dos seus responsables nas primeiras sesións de titoría

infórmase sobre a normativa do centro e a convivencia nas aulas.

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

forma pacífica.

- Os  distintos  departamentos  organizan  actividades  de  carácter  extraescolar: 

conferencias, viaxes e excursións.

- Actividades de carácter intercultural.

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

imprescindible para mellorar as pautas de actuación que potencien un clima favorable

no centro. Faise necesaria unha formación específica para atender situación

relacionadas coa convivencia e a conflitividade tanto para o alumnado como para o

profesorado.

mailto:ies.milladoiro@edu.xunta.es
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Cómpre tamén introducir a formación permanente do profesorado no complexo mundo

das relación interpersoais no centro: habilidades sociais, mediación na resolución de

conflitos, estratexias para fomentar a participación, intervención ante problemas de

conduta, violencia nas aulas, maltrato entre compañeiros/as, educación emocional, etc.

4 PRINCIPIOS, FINS E OBXECTIVOS DO PLAN DE  
CONVIVENCIA 

Os fins e principios informadores das normas sobre convivencia nun centro de

ensino veñen sinalados polo artigo 3 da Lei 4/2011, de 30 de xuño, de convivencia

e participación da comunidade educativa:

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 co-responsabilidade das nais e pais ou das titoras ou titores no mantemento da

convivencia nos centros docentes, como un dos principais deberes que lles
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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.

Estes principios e obxectivos xerais están desenvolvidos no artigo 12 do Decreto

8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a lei 4/2011, do 30 de xuño, de

convivencia e participación da comunidade educativa en materia de

convivencia escolar. E como obxectivos específicos podemos destacar:

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

alumnado e de toda a comunidade educativa nos  valores educativos sociais e

culturais que determinen un profundo interese pola mellora da convivencia e a

cultura da paz.

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

xestionarse a convivencia.

- Fomentar a participación e implicación dos axentes da comunidade educativa nas

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

colaboración entre profesionais das distintas redes que actúan nun mesmo centro

(Rede do IES do Milladoiro).

- Mellorar o clima de convivencia entre os integrantes da comunidade.

mailto:ies.milladoiro@edu.xunta.es
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- Adquirir habilidades sociais, comunicativas, etc., para a resolución de conflitos dun

xeito pacífico.

- Fomentar o diálogo como capacidade de interacción coas persoas.

- Proporcionar ao profesorado recursos e estratexias para xestionar os conflitos de

forma democrática.

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

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

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

máis amplas e mellores relacións de interdependencia entre iguais.

- Fomentar o desenvolvemento das relación sociais e afectivas non violentas.

- Ensinar a rexeitar calquera manifestación violenta e discriminatoria.

- Establecer sistemas de resolución pacífica de conflitos.

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

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

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

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

cultura.

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

traballo cooperativo e colaborativo entre o alumnado.

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

a todos os problemas que poidan afectar á convivencia no centro.

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

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

5 ACTUACIÓNS, MEDIDAS E PROGRAMAS A 

DESENVOLVER PARA FAVORECER A CONVIVENCIA                 

- Establecemento dunha sesión de reunión semanal co profesorado titor, a xefatura

de estudos e o Departamento de Orientación para abordar e estudar a problemática

ou os conflitos concretos.

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

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

- Colaborar nas actividades relacionadas coa convivencia organizadas polas

institucións públicas e privadas.

- Xornadas informativas e de acollida para o alumnado procedente do CEIP adscrito.

Están pensadas para que o alumnado que chega por vez primeira ao centro poida

coñecer as aulas, os laboratorios, aulas de Tecnoloxía, Informática, Idiomas, a

biblioteca, as instalación deportivas, as oficinas, o departamento de Orientación, os

despachos de dirección, etc. Reciben tamén información dos estudos que poden

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

- Implementación do programa de Titoría Entre Iguais (TEI) co alumnado de 1º e 3º da

ESO. Programa que facilita a convivencia entre o alumnado e prevé o acoso

escolar.

- Reunións informativas por curso para as familias do alumnado procedente doutra

comunidade ou do estranxeiro. Entrevista persoal no Departamento de Orientación

na que se lles informa sobre as distintas medidas de atención á diversidade para

minimizar un posible desfase curricular e facilitar a súa integración no centro.

- Reunións informativas por curso para as familias do alumnado. Ao comezo do curso

organízanse reunión entre as familias dos alumnos, equipo directivo, Departamento
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de Orientación, e titores dos diferentes grupos. Nestas reunión dáselles unha

completa  información  sobre  o  funcionamento  do  centro,  o  plan  de  estudos,  as

normas de convivencia, o sistema informático ABALAR para enviar información ás

familias e todo aquilo que se considere relevante para a educación dos seus fillos ou

titorados, dando resposta ás dúbidas que se formulen.

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

incorporación, así como o profesorado substituto que se incorpore ao longo do

curso, é acollido por un membro do equipo directivo que lle dá a necesaria

información  e  documentación  sobre  o  funcionamento  do  centro  e  as diferentes

instalacións do mesmo.

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

alumnado e un maior coñecemento da súa realidade e do seu ámbito.

- Relacións  co  Concello,  nunha  colaboración  que é  especialmente  importante  no

desenvolvemento de actividades complementarias e extraescolares. O IES do

Milladoiro puxo en marcha no curso 2015-16 unha Rede de traballo con institucións

coas que colabora o centro e que ten como eixes a saúde e a convivencia. http://

www.edu.xunta.gal/centros/iesmilladoiro/taxonomy/term/151  

- Facilitar o coñecemento da normativa relativa á convivencia (Lei 4/2011, Decreto

8/2017, NOF e Plan de convivencia) a través de todos os medios posibles: reunións

e xornadas de acollida, titorías, páxina web, ABALAR, etc.

- Funcionamento dunha aula de Atención Educativa.

- Traballar elementos do currículo nas distintas materias relacionados coa

convivencia:

• Desenvolvemento da igualdade efectiva entre homes e mulleres.

• A prevención da violencia de xénero ou contra persoas con discapacidades.

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesmilladoiro/taxonomy/term/151
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• Os valores inherentes ao principio de igualdade e non discriminación de

calquera condición ou circunstancia persoal ou social.

• A aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos

en todos os ámbitos da vida.

• A educación en valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a

igualdade, o pluralismo político, a paz, a democracia, os dereitos

humanos, o respecto, o rexeitamento de todo tipo de violencia,

entre outros.

• A educación para a convivencia, ademais do indicado, abarcará

outros ámbitos como a educación ambiental, a educación sexual, a

educación vial, o uso adecuado das Tecnoloxías da Información e

da Comunicación.

5.1 NORMAS DE CONVIVENCIA DO CENTRO

Un centro educativo como o IES do Milladoiro é unha organización complexa formada

por unha comunidade escolar na que conviven distintos estamentos. O alumnado é

un deses estamentos. A súa presenza é o que dá sentido á existencia do centro,

constituíndose no verdadeiro protagonista do proceso de ensinanza-

aprendizaxe. Pero existen tamén outros colectivos que configuran o conxunto: pais e

nais, persoal non docente, profesorado... A convivencia entre as partes ten que estar

baseada no respecto aos principios democráticos de convivencia e nos dereitos

e liberdades fundamentais.

A función prioritaria do establecemento e coñecemento das normas de convivencia e

disciplina é a de informar e educar sobre actitudes e formas de conduta que

favorezan a convivencia e, por tanto, preveñan as dificultades de conduta e os

conflitos. Ao mesmo tempo, cumpren unha función reguladora e normativa,

intentando clarificar ao máximo os instrumentos e procesos máis adecuados

para solucionar  satisfactoriamente os posibles problemas.

mailto:ies.milladoiro@edu.xunta.es
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MARCO NORMATIVO:

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

(DOG 15/7/2011).

b. 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 27/1/2015).

DEREITOS E DEBERES DAS NAIS E PAIS (OU DAS TITORAS OU TITORES 

LEGAIS)

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

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

participación, sen prexuízo dos establecidos nas leis orgánicas de educación:

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

educativa.

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

socioeducativa dos seus fillos ou fillas ou pupilos ou pupilas, para o que se lles

facilitará o acceso ao profesorado e aos membros dos equipos directivos dos

centros docentes.

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

centros docentes en xeral e noso centro en particular.

d. A ser oídos, nos termos previstos pola lei de Convivencia, nos procedementos

disciplinarios para a imposición de medidas correctoras de condutas contrarias á

convivencia dos seus fillos ou fillas ou pupilos ou pupilas.

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

procedementos de participación directa que estableza a Administración
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educativa.

Así mesmo, como primeiros responsables da educación dos seus fillos ou fillas ou

pupilos ou pupilas, teñen os seguintes deberes:

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

colaboración co profesorado e cos centros docentes.

b. Coñecer as normas establecidas polos centros docentes, respectalas e facelas

respectar, así como respectar e facer respectar a autoridade e as indicacións

ou orientacións educativas do profesorado no exercicio das súas

competencias.

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

d. Colaborar cos centros docentes na prevención e corrección das condutas

contrarias ás normas de convivencia dos seus fillos ou fillas ou pupilos ou

pupilas.

DEREITOS E DEBERES DO ALUMNADO

Recoñécenselle ao alumnado os seguintes dereitos básicos de convivencia escolar, 

sen prexuízo dos establecidos nas leis orgánicas de educación:

a. A recibir unha formación integral e coeducativa que contribúa ao pleno

desenvolvemento da súa personalidade nun ambiente educativo de convivencia,

liberdade e respecto mutuo.

b. A que se respecten a súa identidade, integridade e dignidade persoais.

c. Á protección integral contra toda agresión física ou moral, e en particular

contra as situacións de acoso escolar.

d. A participar directamente no proceso educativo cando sexa consultado pola

Administración educativa, nos termos previstos no título IV da lei de Convivencia

(“Participación directa das familias e dos restantes membros da comunidade

educativa no ensino e no proceso educativo”).
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e. A participar na confección das normas de convivencia e na resolución pacífica

de conflitos e, en xeral, a participar na toma de decisións do centro en materia

de convivencia.

Son deberes básicos de convivencia do alumnado:

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

dun adecuado clima de estudo no centro, respectando o dereito dos seus

compañeiros ou compañeiras á educación.

b. Respectar a dignidade e as funcións e orientacións do profesorado no exercicio

das súas competencias, recoñecéndoo como autoridade educativa do centro.

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

igualdade de dereitos entre mulleres e homes e a dignidade, integridade e

intimidade dos restantes membros da comunidade educativa.

d. Respectar as normas de organización, convivencia e disciplina do centro

docente.

e. Conservar e facer un bo uso das instalacións e dos materiais do centro.

f. Intervir, a través das canles regulamentarias, en todo aquilo que afecte á

convivencia dos seus respectivos centros docentes.

g. Seguir as directrices do profesorado respecto da súa educación e

aprendizaxe.

h. Asistir a clase con puntualidade e co material preciso.

DEREITOS E DEBERES DO PROFESORADO

Ao profesorado, dentro do marco legal establecido e no ámbito da convivencia escolar, 

recoñécenselle os seguintes dereitos:

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

comunidade educativa e pola sociedade en xeral no exercicio das súas funcións.
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b. A desenvolver a súa función docente nun ambiente educativo adecuado no

que se preserve en todo caso a súa integridade física e moral.

c. A participar e recibir a colaboración necesaria para a mellora da convivencia

escolar e da educación integral do alumnado.

d. A que se lle recoñezan as facultades precisas para manter un adecuado

ambiente de convivencia durante as clases e as actividades e os servizos

complementarios e extraescolares.

e. Á protección xurídica adecuada ás súas funcións docentes.

f. A participar directamente no proceso educativo cando sexa consultado pola

Administración educativa, nos termos previstos no título IV da lei de Convivencia

(“Participación directa das familias e dos restantes membros da comunidade

educativa no ensino e no proceso educativo”).

g. A acceder á formación necesaria na atención á diversidade e na conflitividade

escolar e recibir os estímulos máis axeitados para promover a implicación do

profesorado en actividades e experiencias pedagóxicas de innovación educativa

relacionadas coa convivencia e a mediación.

Son deberes do profesorado:

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

integridade e dignidade persoais de todos os membros da comunidade

educativa.

b. Adoptar as decisións oportunas e necesarias para manter un adecuado

ambiente de convivencia durante as clases e as actividades e os servizos

complementarios e extraescolares, corrixindo, cando lle corresponda a

competencia, as condutas contrarias á convivencia do alumnado ou, no caso

contrario, poñéndoas en coñecemento dos membros do equipo directivo do

centro.
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c. Colaborar activamente na prevención, detección e erradicación das condutas

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

d. Informar ás nais e pais ou ás titoras ou titores sobre o progreso da

aprendizaxe e integración socioeducativa dos seus fillos ou fillas ou pupilos ou

pupilas, cumprindo as obrigas de dispoñibilidade dentro do horario establecido

no centro para a atención a aqueles que lle impoña a normativa aplicable.

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

Administración educativa das alteracións da convivencia, gardando reserva e

sixilo profesional sobre a información e as circunstancias persoais e familiares

do alumnado.

DEREITOS E DEBERES DO PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E DE SERVIZOS

Ao persoal de administración e de servizos dos centros docentes, dentro do marco

legal establecido e no ámbito da convivencia escolar, recoñécenselle os seguintes

dereitos:

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

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

b. A desenvolver as súas funcións nun ambiente adecuado no que se preserve

en todo caso a súa integridade física e moral.

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

d. Á protección xurídica adecuada ás súas funcións.

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

Administración educativa, nos termos previstos no título IV da lei de Convivencia

(“Participación directa das familias e dos restantes membros da comunidade

educativa no ensino e no proceso educativo”)
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Son deberes do persoal de administración e de servizos:

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

as normas de convivencia escolar e a identidade, integridade e dignidade persoais de

todos os membros da comunidade educativa.

b. Colaborar activamente na prevención, detección e erradicación das condutas

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

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

educativa das alteracións da convivencia, gardando reserva e sixilo profesional

sobre a información e as circunstancias persoais e familiares do alumnado.

d. Gardar sixilo e confidencialidade respecto das actuacións relacionadas co ámbito

educativo das que teña coñecemento.

NORMAS DE CONVIVENCIA PARA O ALUMNADO

a. É imprescindible ser absolutamente correcto/a e respectuoso/a cos

compañeiros/as, profesorado e persoal non docente.

b. Débese asistir a todas clases con puntualidade. No inicio da xornada,

poderase acceder ás aulas co toque do 1º timbre; cando toque o 2º timbre todo

o alumnado estará na aula en disposición de dar inicio á actividade lectiva. Tras

o(s) recreo(s) tocará un primeiro timbre 2 minutos antes da súa finalización que

indicará que o alumnado debe regresar ás aulas para continuar coa xornada

lectiva; cando toque o 2º timbre todo o alumnado estará na aula en disposición

de retomar a actividade académica.

c. Só se poderá comer ou beber (agás auga) na cafetería, nos patios exteriores

ou no corredor xeral da planta superior (na zona aberta de enfronte á

conserxería) ou da intermedia. O momento para facelo serán os recreos. Por

tanto, non se poderá acceder á cafetería entre clases nin portar comida nin

bebida en calquera outra zona do edificio en ningún momento da xornada

lectiva.

d. O uso de teléfonos móbiles ou aparellos electrónicos (tipo mp3, tabletas, etc.)
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non está permitido durante os periodos lectivos agás para uso didáctico

permitido polo profesorado. Se un alumno/a é sorprendido con eles acendidos

ou usándoos, deberá apagalos inmediatamente e se lle aplicará unha correción

por conduta contraria á convivencia. (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.)

e. Deberase manter unha hixiene axeitada e facer un bo uso do material e das

instalacións do centro.

f. É obrigatorio que todo o alumnado traia o material necesario para o

desenvolvemento normal das clases (libros, cadernos, roupa deportiva, etc.).

g. Para abrir as ventás e para accionar os estores das aulas deberase contar co

permiso previo do profesor/a.

h. Durante o recreo non se pode permanecer nas aulas nin nos seus corredores

de acceso.

i. Durante o recreo só se poderán utilizar os baños da planta intermedia.

j. Non se pode acceder á parte traseira do edificio, nin tampouco utilizar as

saídas de emerxencia.

k. Cando remate a xornada escolar colocaranse as cadeiras sobre as mesas, e

nunca se deixará material escolar no chan ou desperdicios na aula.

l. Non se pode entrar con balóns, monopatíns ou outros aparellos accesorios ou

de xogo similares nas aulas nin nos corredores de acceso a elas, nin tampouco

xogar con eles no interior do edificio. Estes elementos persoais non académicos,

en todo caso, deberanse deixar na entrada ou en conserxería, e recolleranse ao

rematar a xornada escolar.

m. O alumnado menor de idade non poderá abandonar en ningún momento da

xornada lectiva o recinto escolar se non é recollido por un adulto responsable

(vid. o establecido no “Protocolo para a regulación das gardas, control de

entradas e saídas e uso xeral de espazos“). Cando calquera alumno/a teña que
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saír do centro por calquera circunstancia deixarase constancia da saída na

conserxería asinando o(s) impreso(s) correspondente(s).

n. O alumnado que utilice o transporte escolar deberá entrar no recinto

inmediatamente despois de baixar do transporte, e ao remate da xornada

deberá subir ao transporte inmediatamente despois de saír do recinto.

o. É obrigatorio participar nas actividades complementarias do centro, ademais

de cumprir e respectar os seus horarios.

p. Segundo a lexislación actual, non está permitido fumar nin no interior do

recinto, nin nas zonas de entrada ao recinto nin nas beirarrúas circundantes do

recinto. Por tanto, non pode haber persoas fumando nestas zonas indicadas.

Condutas leves contrarias á convivencia

a. As accións, xestos ou palabras que alteren levemente o desenvolvemento

normal das clases e das actividades do centro.

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

participar activamente no desenvolvemento das clases.

c. Ter acendido os teléfonos móbiles ou calquera tipo de aparello electrónico

(agás para uso didáctico coordinado polo profesorado)

d. Comer ou beber nos períodos ou nas zonas non permitidas do centro (segundo

o establecido no punto 7.c precedente) ou ensuciar o centro.

e. As faltas de asistencia ou de puntualidade inxustificadas.

f. Non facer chegar á nai, pai, titor/a calquera comunicación do persoal do

centro.

g. A deterioración leve das instalacións ou materiais do centro e a alteración leve

da estética do instituto (incluídas as pintadas, o pegado de carteis, etc., fóra dos

lugares destinados a tal fin).

h. Saír da aula ao corredor entre clases ou abandonar inxustificadamente a aula
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durante as horas lectivas.

i. Non comparecer diante das autoridades educativas cando se sexa requirido/a.

j. Incumprir as funcións encomendadas por cargo.

k. Entrar inxustificadamente os homes nos servizos das mulleres e as mulleres

nos servizos dos homes.

l. Permanecer de forma inxustificada en zonas ou lugares do centro non

autorizados ou entrar e saír del por accesos non permitidos.

m. Non asistir en grupo ás clases sen causa xustificada.

n. Visitar páxinas non autorizadas en internet ou facer un mal uso da rede ou

dos equipos informáticos.

o. Facer caso omiso das indicacións dadas polo persoal do centro, e

especialmente polo profesorado.

p. Acceder aos espazos lectivos con calquera tipo de obxecto ou material non

autorizado, ou en todo caso que non teña un uso ou finalidade exclusivamente

académica.

q. Facer comentarios despectivos ou ofensivos.

Condutas graves contrarias á convivencia

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

coaccións contra os demais membros da comunidade educativa.

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

razón de nacemento, raza, sexo, orientación sexual, capacidade económica,  nivel

social, conviccións políticas, morais ou relixiosas, discapacidades físicas, sensoriais

ou psíquicas, ou calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social.

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

persoal de administración e de servizos que constitúan unha indisciplina grave.

d) A gravación, a manipulación e a difusión por calquera medio de imaxes ou
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informacións que atenten contra o dereito á honra, a dignidade da persoa, a

intimidade persoal e familiar e a propia imaxe dos demais membros da comunidade

educativa. Neste senso inclúese calquera tipo de gravación ou toma de son ou de

imaxes en calquera zona do instituto, e especialmente nas aulas, sen contar coa

preceptiva autorización.

e) As actuacións que constitúan acoso escolar consonte o establecido polo artigo

28 da Lei 4/2011 de Convivencia (DOG 15/7/2011).

f) A suplantación de personalidade en actos da vida docente e a falsificación,

alteración ou subtracción de documentos académicos.

g) Os  danos  graves causados  de  forma  intencionada  ou  por  neglixencia  grave  ás

instalacións e aos materiais dos centros docentes, incluídos os equipos informáticos

e o software, ou aos bens doutros membros da comunidade educativa ou de terceiros,

así como a súa subtracción.

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

actividades do centro, incluídas as de carácter complementario e extraescolar.

i) As actuacións gravemente prexudiciais para a saúde e a integridade persoal dos

membros da comunidade educativa do centro, ou a incitación a elas.

j) Portar calquera obxecto, substancia ou produto gravemente perigoso para a saúde

ou a integridade persoal de calquera membro da comunidade educativa. En   todo

caso,   reputarase  indisciplina   grave  a   resistencia   ou   a   negativa   a entregar os

devanditos obxectos cando se é requirido para iso polo persoal do centro.A

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

k)O incumprimento das sancións impostas.

l) Fumar, beber, estar baixo a influencia de drogas ou de alcohol, estar en

posesión de drogas ou substancias estupefacientes, ou comercializalas no recinto do

centro ou nas súas inmediacións.

m) A negativa reiterada e indisciplinada a entregar calquera obxecto non

autorizado e que sexa requirido polo persoal do centro.
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n) Abandonar o recinto escolar, ou a aula en presenza do profesor/a, sen autorización.

Corrección de condutas leves contrarias á convivencia

CORRECCIÓN PERSOA QUE A APLICA

Amoestación privada ou por escrito
(segundo o mode lo de impreso
establecido).

 O profesorado, oído o/a estudante e
dando conta á persoa que ocupe a
xefatura de estudos.

 O titor/a, oído o/a estudante e dando
conta á persoa que ocupe a xefatura
de estudos.

 A persoa que ocupe a xefatura de
estudos ou a dirección do centro,
oídos alumno/a e profesor/a ou titor/
a.

• Comparecencia na aula de atención
educativa (segundo o modelo de
impreso establecido).

• Comparecencia inmediata na xefatura
de estudos (ou ante o cargo directivo
que estea de garda).

•

• O profesorado, oído o/a estudante e
dando conta á persoa que ocupe a
xefatura de estudos.

• O titor/a, oído o/a estudante e dando
conta á persoa que ocupe a xefatura
de estudos.
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• Realización de traballos específicos en
horario lectivo. Por exemplo: traballos
que promovan a reflexión sobre a
conduta mantida; traballos de coidado,
limpeza ou mantemento dos espazos e
do contorno, etc.

• O profesorado, oído o/a estudante e
dando conta á persoa que ocupe a
xefatura de estudos.

• O titor/a, oído o/a estudante e dando
conta á persoa que ocupe a xefatura
de estudos.

• A persoa que ocupe a xefatura de
estudos ou a dirección do centro, oídos
alumno/a e profesor/a ou titor/a.

• Realización, en horario non lectivo, de
tarefas ou actividades que contribúan á
mellora e ao desenvolvemento das
actividades do centro ou á reflexión
persoal sobre a actitude mantida.

• O titor/a, oído o/a estudante e dando
conta á persoa que ocupe a xefatura
de estudos.

• A persoa que ocupe a xefatura de
estudos ou a dirección do centro, oídos
alumno/a e profesor/a ou titor/a.

• Suspensión do dereito a participar nas
actividades extraescolares ou 
complementarias do centro por un 
período de ata dúas semanas.

• Suspensión do dereito a participar 
nunha actividade extraescolar ou com
plementaria concreta.

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

•

• A persoa que ocupe a xefatura de
estudos ou a dirección do centro, oídos
alumno/a e profesor/a ou titor/a.

• Suspensión do dereito de asistencia a
determinadas clases por un período de
ata tres días lectivos. Durante o tempo
que dure a suspensión, o alumnado
deberá realizar os deberes ou traballos
que se determinen para evitar a
interrupción no proceso formativo.

• Suspensión temporal do dereito de
asistencia ao centro por un período de
ata tres días lectivos. Durante o tempo
que dure a suspensión, o alumnado
deberá realizar os deberes ou traballos
que se determinen para evitar a
interrupción no proceso formativo.

• A persoa titular da dirección do centro,
oídos o alumno/a e o profesor/a ou
titor/a. No caso de alumnado menor de
idade a imposición destas medidas
correctoras comunicarase á nai/pai
antes de que estas se fagan efectivas.
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Corrección de condutas graves contrarias á convivencia

As medidas correctoras de condutas gravemente prexudiciais para a

convivencia só se poden impoñer logo da tramitación do procedemento

disciplinario.

CORRECCIÓN PERSOA/ÓRGANO QUE A APLICA

• Realización, dentro ou fóra do horario
lectivo, de tarefas que contribúan á
mellora e ao desenvolvemento das
actividades do centro ou á reflexión
persoal sobre a actitude mantida.

• Suspensión do dereito a participar nas a
c t i v i d a d e s e x t r a e s c o l a r e s
o u complementarias do centro por
un período de entre dúas semanas e
un mes.

• Cambio de grupo.
• Suspensión do dereito de asistencia a

determinadas clases por un período de
entre catro días lectivos e dúas
semanas. Durante o tempo que dure a
suspensión, o alumnado deberá realizar
os deberes ou traballos que se
determinen para evitar a interrupción no
proceso formativo.

• Suspensión temporal do dereito de
asistencia ao centro por un período de
entre catro días lectivos e un mes.
D u r a n t e o t e m p o q u e d u r e a
suspensión, o alumnado deberá realizar
os deberes ou traballos que se
determinen para evitar a interrupción no
proceso formativo.

• A persoa titular da dirección do centro,
oídos o alumno/a e o profesor/a ou
titor/a. No caso de alumnado menor de
idade a imposición destas medidas
correctoras comunicarase á nai/pai
antes de que estas se fagan efectivas.

• Cambio de centro. • Comisión de convivencia ou Consello 
Escolar.
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5.2  PROTOCOLO PARA A  PREVENCIÓN,DETECCIÓN E

TRATAMENTO DAS SITUACIÓNS DE ACOSO ESCOLAR.

Estas estratexias de prevención incluiranse no marco do Proxecto Educativo, para

favorecer a convivencia no centro.

A prevención debe formularse dende varios niveis:

• Prevención inespecífica, asumida de xeito amplo pola comunidade educativa 
no marco xeral da convivencia no centro.

• De  atención  específica,  intervindo  directamente  co  alumnado  e  coas 
familias implicadas en situacións de acoso escolar.

• De asesoramento e apoio técnico especializado para tratamentos máis 
específicos.

As medidas preventivas deben fomentar o desenvolvemento social do alumnado e o

avance da institución escolar no seu conxunto , deben levarse a cabo de xeito

coordinado polos equipos docentes, o equipo directivo e o departamento de

orientación, e transmitirse a todos os sectores da comunidade educativa.

Estratexias organizativas e de prevención no CENTRO (contribúen á mellora do

clima xeral do centro):

- Potenciar o funcionamento da Comisión da convivencia do centro.

- Solicitar o apoio e o asesoramento do departamento de orientación ante os indicios

ou situacións que poden derivar en posible acoso.

- Reunións segundo as necesidades do alumnado cos titores co obxecto de deseñar

accións conxuntas para a mellora da convivencia.
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- Impulso e actuación de comisións de mediación e outras estratexias de

tratamento e resolución de conflitos.

- Difusión á comunidade educativa, a través de diferentes medios, do plan de

convivencia e das normas de organización funcionamento.

- Garantir que todos os membros da comunidade educativa coñezan os seus

dereitos e deberes.

- Organización do centro respectuosa coa diversidade e aceptación desta como

un valor positivo, fomentando a inclusión.

- Rexistro dos conflitos que se producen no centro co fin de ter unha visión global

e introducir as modificacións necesarias na regulación da convivencia do centro.

- Divulgar entre o profesorado, alumnado e familias orientacións básicas sobre o

acoso e a súa prevención.

- Protocolos de información ante unha situación de acoso.

- Establecer canles para a denuncia de situacións de acoso con garantía de

confidencialidade.

- Creación das condicións favorables para a inserción de programas de mellora

da convivencia: programas específicos de resolución de conflitos, programas de

mediación en conflitos e axuda entre iguais...

Estratexias de prevención na AULA:

- Inclusión, se fora necesario, no plan de acción titorial da elaboración de normas

de convivencia específicas de cada clase, incluíndo de xeito explícito normas

contra o acoso entre os compañeiros ou compañeiras, nas que se sensibilice

sobre o dano que produce o maltrato e se faga explícito o rexeitamento a todos

os tipos de violencia, así como propostas de recuperación en caso de

incumprimento das normas.

- Realizar actividades de titoría programadas no grupo referidas a: relacións no

grupo; fomento da amizade; tarefas colaborativas; sensibilización fronte ao

maltrato;  conciencia  da  importancia  do  coidado  das  relacións  afectivas  e
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emocionais  dos  adolescente;  análise  das  relacións  interpersoais,  dos

sentimentos e dos conflitos.

- Traballar no grupo habilidades sociais asertivas e de autocoñecemento que

capaciten o alumnado para dar respostas axeitadas en diferentes contextos.

- Educar nas relacións interpersoais igualitarias baseadas na valoración mutua e

no respecto.

- Exercitar técnicas de autocontrol, empatía e resistencia á frustración.

- Desenvolver a través de métodos cooperativos habilidades e destrezas para a

xestión das emocións.

- Formar comisións de alumnos/as para a mellora da convivencia en xeral:

equipos de mediación, TEI...

- Utilizar sesións de coordinación, titoría e xuntas de avaliación para detectar

posibles situacións de acoso e/ou ciberacoso, analizando tamén os casos de

absentismo escolar.

- Manter a través da acción titorial contactos periódicos coas familias para

compartir información e asegurar unha mutua colaboración.

- Crear unha conciencia colectiva das normas mínimas de convivencia que todo

membro desta comunidade ten que cumprir.

Detección do acoso escolar

No artigo 28 da Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da

comunidade educativa, incluído no capítulo III titulado “Prevención e tratamento das

situación de acoso escolar”, defínese o acoso escolar dicindo:

Para os efectos desta lei, considérase acoso escolar calquera forma de vexación

ou malos tratos continuados no tempo dun alumno ou alumna por outro ou outra

ou outros, xa sexa de carácter verbal, físico ou psicolóxico, incluído o illamento ou

baleiro social, con independencia do lugar onde se produza. Terán a mesma

consideración as condutas realizadas a través de medios electrónicos, telemáticos

ou tecnolóxicos que teñan causa nunha relación que xurda no ámbito escolar.
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Por outra banda, para poder considerar un comportamento como acoso escolar,

deben cumprirse tres criterios, que deben darse simultaneamente, prescindindo da

personalidade da posible vítima:

1. Intención de facer dano: debe existir unha vítima concreta, indefensa e unha

persoa agresora que lle fai dano conscientemente.

2. Repetición das condutas agresivas: a agresión crea na vítima a expectativa de

poder ser branco de ataques novamente. Existencia dunha acción agresiva

repetida, durante un período longo de tempo e de forma recorrente. É un tipo de

violencia difícil de identificar, case sempre permanece oculto para as persoas

adultas, pero o alumnado si ten coñecemento dos sucesos.

3. Duración no tempo: Hai un desequilibrio e un abuso de poder que impide que a

persoa acosada poida saír por si mesma da situación.

Respecto das formas de acoso, temos que ter presentes manifestacións de

maltrato tanto verbal coma físico contra a persoa vítima ou os seus obxectos persoais.

Tamén hai que ter en conta posibles situacións de intimidación e, por último, situacións

de illamento.

Tratamento das situación de acoso escolar

O centro utilizará o protocolo oficial de actuación ante os posibles casos de acoso

que permite abordar de forma sistemática a detección e resolución do problema.

Seguirase polo tanto o Protocolo de prevención, detección e tratamento do

acoso escolar e ciberacoso, da Consellería de Cultura, Educación e

Ordenación Universitaria de novembro de 2015, no que se establecen catro fases

diferentes para favorecer o  repartimento de responsabilidades e a coordinación

na acción, e  se facilitan dezaseis anexos para cumprimentalas.

- Fase primeira: coñecemento, identificación e comunicación da situación.

- Fase segunda: recollida de información e rexistro.
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- Fase terceira: análise da información e adopción de medidas.

- Fase cuarta: seguimento e avaliación das medidas adoptadas.

A dirección do centro dirixirá todas as actuacións derivadas do presente protocolo e

toda a información que figure nos documentos empregados e se recolla nas

diferentes fases do protocolo terá carácter confidencial.

De apreciarse indicios de delito ou falta penal en calquera momento do proceso,

notificarase ao ministerio fiscal e aos servizos de protección de menores (con traslado

á administración educativa) para a súa valoración. No caso de iniciarse un proceso

penal, o centro suspenderá as actuacións en tanto este non se resolva.

Concreción de medidas establecidas no plan para o seu desenvolvemento e 
execución.

-Programa de formación de alumnado mediador.

-Actuación do equipo de mediación .

1. Decreto 8/2015, regula no artigo 26 o relativo á mediación escolar.

2. A mediación é unha estratexia de intervención imparcial para a resolución de

conflitos en que unha terceira persoa axuda as partes implicadas a alcanzar un

acordo satisfactorio para ambas as dúas.

3. Sen prexuízo dos procedementos de corrección das condutas gravemente

prexudiciais para a convivencia, regulados expresamente no capítulo IV do título

III deste decreto, os centros poderán utilizar a mediación como estratexia

preventiva, resolutiva e reparadora na xestión de calquera conflito entre

membros da comunidade educativa.

4. O plan de convivencia incluirá as directrices para a creación dos equipos de

mediación, as características do seu funcionamento e as pautas de actuación

que se seguirán para derivar un caso de conflito cara á mediación.

5. Nos supostos menos graves de situación de acoso, favorecerase a mediación

realizada  por  alumnado  do  centro  educativo  que  obtivese  formación  e
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cualificación para a intervención.

5.3 TITORÍA ENTRE IGUAIS (TEI)

Dende o noso centro ponse en marcha anualmente o programa de Titoría Entre Iguais

(TEI), como unha estratexia educativa e medida práctica que mellore a integración

escolar e axude a traballar pola cultura da non exclusión e contra a violencia e o acoso

escolar, que implica a toda a comunidade educativa, fomentando que as relacións

entre iguais sexan máis satisfactorias.

Principais obxectivos do TEI:

1 Favorecer a convivencia escolar construíndo unha cultura de non violencia e

de non exclusión.

2 Fomentar que un dos signos de identidade do noso IES sexa a tolerancia cero
á violencia

3 Facilitar o proceso de integración do novo alumnado de 1º ESO ao centro
educativo

4 Que o alumnado de 1º de ESO teña un referente en 3º para favorecer a
integración e a seguridade no IES

5 Compensar o desequilibrio de poder, sempre presente no acoso, dende unha
perspectiva preventiva disuasoria que axude ao alumnado e ter en conta aos
demais.

A figura do titor/a:

A forma de actuar do titor/a entre iguais baséase na idea de “ofrecemento de

axuda” ao alumno/a que lle foi asignado.

O titor/a actúa como un amigo/a ou guía, en quen os novos alumnos e alumnas

teñen un modelo positivo de referencia e de axuda. Non debe favorecer a “Lei do

Silencio” (non convén gardar en secreto actos de abuso de poder).
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As tarefas do titor/a son:

1 Dar información e compartir experiencias relacionadas co funcionamento do

centro.

2 Ofrecer axuda, compañía e amizade.

3 Dar exemplo co seu comportamento.

4 Mirar e escoitar atentamente e ser asertivo co alumno/a.

5 Non utilizar nin reforzar a violencia para resolver os conflitos.

6 Previr, sempre que sexa posible, actos ou condutas violentas e non actuar de

gardaespaldas.

7 Facilitar o proceso de integración do alumnado de 1º de ESO no instituto.

8 Se fose o caso, comunicar calquera situación de acoso.

5.4 PLAN DE IGUALDADE

O  Centro  cota  cun  Plan  de  Igualdade  elaborado  no  curso  2019-20  que  está  a 

disposición da comunidade educativa.

5.5 OLIMPIADA DE CONVIVENCIA

A convivencia é unha das bases fundamentais do instituto, por iso queremos premiar a 

aquel alumnado que a favoreza. Un dos aspectos fundamentais da convivencia é a 

limpeza e conservación do noso espazo.

Cada curso, a Olimpiada conta con un lema, co propósito de que o alumnado 

comprenda que o respecto polos espazos repercute nun mellor clima de convivencia no

Centro.

A comisión da Olimpíada revisará periodicamente a limpeza e coidado das aulas e dos 

espazos comúns. Non se terán en conta os estragos existentes antes do inicio do
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concurso, por iso o alumnado cubrirá, nos primeiros días do curso, unha acta

describindo a situación da súa aula, anotando os desperfectos e mesmo facendo fotos

que poderán enviar ó correo da Olimpíada: olimpiada.milla@gmail.com         . É importante

que nesta acta inicial se reflicta o estado das paredes, os zócalos, os teitos, os

armarios, as mesas (na parte superior e inferior), as cadeiras e todos os elementos de

uso diario. A acta entregarase en Dirección tan pronto sexa cuberta e asinada.

É importante que todos e todas colaboren no orde e limpeza dos espazos comúns

durante os tempos de lecer. Por iso, a Comisión de Convivencia dispoñerá vasoiras e

recolledores nas plantas intermedia e superior para que o alumnado e o profesorado os

usen se fose necesario.

Na derradeira xornada lectiva de cada trimestre, todo o alumnado do grupo revisará o

estado da aula e procederá, se é preciso, a limpar marcas de lapis, tinta, etc., sempre

baixo a supervisión de profesorado.

O alumnado deixará as cadeiras sobre as mesas ó remate da xornada. Un xesto tan

sinxelo simplifica moito o traballo do persoal de limpeza. Os baños son espazos

compartidos que deben manterse en bo estado.

Cómpre ter especial coidado se se derramase tinta ou líquido corrector no chan da

aula, xa que, de non limparse de inmediato, pode que xa non desapareza. Polo tanto,

se ocorre un pequeno accidente dese tipo, o alumnado dirixirase á conserxería

acompañados/as do profesorado que estea na aula nese momento ou de garda para

coller un líquido especial e, sempre baixo a supervisión do profesorado, limparase a

mancha.

COMISIÓN

Para levar a cabo a Olimpíada crearase unha comisión que estará formada por 2

alumnos/as voluntarios/as (serán diferentes cada mes), 1 ou 2 pais/nais da AMPA Milla

e a profesora responsable da Olimpíada dentro do Equipo de Convivencia do centro.
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Esta comisión revisará e valorará mensualmente o estado das aulas e corredores con

puntos de 0 a 50, que se irán acumulando ata final de trimestre e de curso. Ademais

solicitarase información adicional ao persoal de limpeza do Centro e ó Equipo de

Convivencia, que informará das sancións do alumnado de cada aula, se as houbese.

Preséntase como ANEXO I a este documento as bases cos criterios de puntuación e

os premios.

5.6 AULA DE ATENCIÓN EDUCATIVA

A aula de Atención Educativa é unha aula pensada especificamente para “ensinar a

convivir”; pretende ofrecer: tempos de reflexión ó alumnado, espazos inclusivos para

a xestión dos conflitos no centro, espazos para axudar ao desenvolvemento de

capacidades reflexivas e de ferramentas para  traballar  con outros, e espazos para

resolver os conflitos de maneira pacífica e establecer acordos que regulen a vida en

común.

Trátase dunha aula estable e con vocación de substituír o tempo de expulsión, con

apoios e formación específica, que busquen reincorporar ao alumnado á súa

propia aula no menor tempo posible, tal como se establece no artigo 19 da Lei 4/2011,

do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa. O Decreto

8/20015 , do 8 de xaneiro polo que desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de

convivencia e participación da comunidade educativa no artigo 25 e no artigo 8.4.d)

regula o réxime de funcionamento das aulas de convivencia inclusiva.

Atópase na planta 0, ao lado da xefatura de estudos. En todas as horas do día está

atendida por un profesor ou profesora de garda, que rexistra o alumnado que

acude (curso e profesor/a que o envía); esta información é recollida periódicamente

pola xefatura de estudos.

Os alumnos na aula de Atención Educativa realizarán unha enquisa (ANEXO II) na

que terán que dar respostas a preguntas que lles farán reflexionar sobre o motivo da

súa presenza nesta aula.



Paseo da Igualdade, 5 
15895 O Milladoiro-Ames
T. 881867863
ta.es

36

Obxectivos aula Atención Educativa:

1 Ofrecer unha resposta educativa ao alumnado que, pola reincidencia da súa

conduta contraria as normas, debe ser privado de asistencia durante

determinadas  horas,  materias  ou  días,  intentando  corrixir  tratamentos

individualizados e un seguimento do alumnado con problemas de conduta.

2 Aproveitar o espazo co que contamos para axudar ó alumnado a xestionar os

conflitos dun xeito pacífico e reflexivo establecendo un lugar que lle permita

distanciarse do foco do conflito, onde conte co tempo necesario para axudarlle

a reflexionar e buscar solución.

3 Xestionar  de  xeito  coordinado  os  conflitos  do  centro  ofrecendo  respostas

adaptadas ao grupo clase, ao historial previo, ás condicións socio familiares.

4 Mellorar o clima de convivencia do centro en todos os espazos escolares (aula,

corredor, patio) .

5 Crear espazos novos para aprender a resolver os conflitos de xeito pacífico,

reflexivo, dialogado e transformador.

6 Educar para a vida, é dicir, para a integración satisfactoria na comunidade.

Potenciar as relacións interpersoais de cada participante coa súa contorna

social.

7 Mellorar a conduta do alumno/a en cuestión.

Características da aula:

- Ten unha dobre vertente, reflexiva e de traballo

- Só se atenderá un alumno/a de cada vez. Excepcionalmente dous
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- O profesorado de garda será o responsable da aula, contando coa axuda do equipo

directivo e a orientadora.

- Para que se tome esta medida será necesario que se tivesen tomado 3

amoestacións por escrito e que se deixe constancia escrita delas, así como das

medidas correctoras aplicadas.

- O número de veces que un alumno ou alumna poderá ser derivado á aula inclusiva

será de dúas, agás que a persoa titular da dirección ou da xefatura de estudos, ou

ben o titor ou titora consideren o contrario.

- A comisión de convivencia pode propoñer a derivación dun alumno ou alumna á

aula.

- O alumno ou alumna acudirá á aula con material curricular actualizado, que será

revisado e avaliado polo profesor da materia.

- Os criterios pedagóxicos para a atención educativa do alumnado na aula son:

1. Rexeitar a violencia.

2. Fomentar a escoita activa.

3. Resolución de conflitos de forma pacífica.

4. Aprender a ser empático e solidario cos demais.

Proceso de incorporación:

O director/a ou a persoa titular da xefatura de estudos convocará unha reunión

co grupo de convivencia. Analizaranse as condutas, as medidas previas que se

tomaron e as posibilidades que existen. Deixaranse por escrito as conclusións e unha

vez tomada a decisión de derivar ao alumno/a á aula de convivencia, seguiranse os

seguintes pasos:
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- O titor/a comunicaralle á familia a decisión e preguntará se están conformes. Deben

entender que o feito de que o alumno/a vaia á aula implica que eles adquiren o

compromiso de colaborar e acudir ás sesións que se considere oportunas.

- O titor/a comunícalle ao alumno/a a decisión.

- Unha vez que se teña a conformidade da familia, procédese a informar ao

profesorado. A xefatura de estudos pedirá ao profesorado do grupo que faciliten

material de traballo no prazo máximo de dous días. Este traballo será entregado na

xefatura.

- O departamento de orientación elaborará un programa específico de actividades de

reflexión e resolución de conflitos.

5.7 ESCOLA DE NAIS E PAIS

A ANPA organiza unha escola de nais e pais finanaciada polo Concello de Ames. A

súa actividade concrétase en catro charlas por curso nas que se tratan temas que

normalmente xiran ao redor dos problemas do alumnado adolescente, tales como a

educación emocional, a comunicación no seo da familia, o TDH, ou as novas

dependencias

A relación fluída entre a ANPA e o Equipo Directivo facilita a transmisión de datos que

extraemos dos diferentes obradoiros realizados co alumnado, e que permite concretar

as dificultades, retos e problemática que presenta o noso alumnado. Deste xeito, a

programación da escola de nais e pais cobra un maior sentido e resulta de máis

interese para os usuarios.
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5.8 PROTOCOLO DE SERVIZOS COMUNITARIOS

Normativa:

- Lei orgánica 2/2006, de educación (LOE).

- Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa,
Boletín Oficial del Estado, 295, 10 de decembro de 2013[1].

- Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa,
Diario Oficial de Galicia, 135, 15 de xullo de 2011[2].

- Decreto 8/2015 polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de
convivencia e participación da comunidade educativa en materia de
convivencia escolar, Diario Oficial de Galicia, 17, 27 de xaneiro de 2015[3].

- Estratexia galega de convivencia escolar[4].

- Documentos de centro: PEC, Plan de Convivencia, PXA.

Xustificación da experiencia

A normativa vixente establece como medida correctora de determinadas conductas do

alumnado a suspensión temporal do dereito de asistencia ao centro. No IES do

Milladoiro temos constatado que en non poucas ocasións esa medida non consegue un

dos principios xerais das medidas correctoras: o carácter “recuperador” da conduta do

alumnado sancionado (artigo 18 da Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e

participación da comunidade educativa).

A convivencia nun centro escolar ten que estar orientada polo principio xeral que a

nosa lexislación  establece  para  a  educación:  a  formación  de  persoas  autónomas,

críticas, con pensamento propio. A educación debe facilitar o desenvolvemento persoal

e a integración social do alumnado, que deberá ser capaz de rexeitar a violencia, os

prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os

conflitos[5]. Partindo dese marco, a Estratexia Galega de Convivencia Escolar da

Consellería de Educación define a convivencia como “a capacidade que teñen as
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persoas de vivir con outras nun marco de respecto mutuo e de solidariedade

recíproca, expresada na interrelación harmoniosa e sen violencia entre os diferentes

sectores da comunidade educativa”.

Por outra banda, o artigo 19 da Lei de Convivencia prevé que o desenvolvemento dos

programas de habilidades sociais, por exemplo, se fará en colaboración cos servizos

sociais. Nesa liña Estratexia Galega de Convivencia Escolar recoñece a necesidade da

participación e a implicación de numerosos axentes, “tanto daqueles que están decote

inmersos no clima escolar como doutros que inciden, de xeito máis ou menos

permanente, tanxencial ou esporádico, na convivencia”. No plano social, o documento

da Consellería de Educación propón o establecemento de accións conxuntas con

outras institucións e organismos para dar resposta a problemas de conduta. O texto

introduce, en segundo lugar, a elaboración de proxectos institucionais e de centro para

facer fronte a estas situacións. O documento aposta por modelos integrados de

regulación da convivencia en centros educativos a través da actuación en diversos

planos, nos que as “medidas de intervención cunha dimensión sociocomunitaria” teñen

unha importancia fundamental.

Ademais o Eixe 3 (“Apoio aos centros e á comunidade educativa”) resalta como acción

prioritaria o papel que poden xogar “Os esforzos realizados conxuntamente entre os

servizos educativos e outras administracións” na procura da mellora da convivencia,

“fenómeno social que se estende alén das fronteiras físicas do centro educativo”, polo

que se impulsará a coordinación dos centros educativos coas institucións do contorno.

Obxectivo prioritario da Estratexia galega será a “normalización de modelos de

coordinación con outros servizos e institucións de familia e menores” (Eixe 5. Xestión e

abordaxe de condutas contrarias ás normas de convivencia).

A convivencia no IES do Milladoiro

No IES do Milladoiro entendemos a educación como un proceso no que debe estar

involucrada toda a sociedade e as súas institucións, en especial, a da localidade na

que o centro desenvolve o seu labor. Entendemos que unha boa convivencia escolar
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mellora os resultados académicos e produce unha maior satisfacción da comunidade

educativa ao mesmo tempo que, a pequena escala, contribúe a mellorar a convivencia

na localidade na que o centro desenvolve a súa actividade: O Milladoiro. Así queda

recollido nun dos obxectivos do proxecto co que o actual Equipo Directivo presentou a

súa candidatura: “Fomentar a apertura do centro á comunidade, incrementando as

relacións coa sociedade, as asociacións e as institucións do concello”.

A documentación do Instituto recolle como obxectivo de centro, xa que logo, fomentar a

súa apertura á comunidade, incrementando as relacións coa sociedade, as

asociacións e as institucións da localidade. A literatura especializada, por outra banda,

demostra que cando se pon a aprendizaxe no seu contexto resulta máis significativa. Aí

están os exemplos como as comunidades de aprendizaxe ou das redes internacionais

(Cidades Amigas da Infancia, Asociación Internacional de Cidades Educadoras etc.):

aumenta a titulación, descende o absentismo e a conflitividade, mellora a competencia

emocional, fomenta a colaboración coas familias e a implicación na comunidade incide

na vida da localidade na que o centro está inmerso.

O centro desenvolve a súa actividade nunha contorna coa que interactúa

necesariamente. Como dicimos, ordenar as relacións entre o instituto e as institucións,

máis ou menos próximas, contribúe a mellorar os resultados académicos e produce

unha maior satisfacción da comunidade educativa; e, ao mesmo tempo, contribúe a

mellorar, á escala que lle corresponde, o desenvolvemento comunitario, a convivencia

na localidade na que o centro desenvolve a súa actividade: O Milladoiro. Por esta

razón, dende o curso 2014/2015 funciona no Instituto a Rede do Milladoiro, un punto

de encontro das institucións e organizacións coas que colabora o centro no que se

poñen en común cuestións relacionadas coa mellora da convivencia: Asociacións de

Empresarios, Asociacións de Pais e Nais, Centro de Saúde do Milladoiro, Concello de

Ames, Fundación Secretariado Gitano, Garda Civil, Igaxes3, Inspección Educativa etc.

Neste sentido, o IES do Milladoiro ten intención de solicitar á Consellería de Educación

a aprobación dun proxecto de intervención que sirva para atender o alumnado que

incorra reiteradamente en condutas disruptivas e o que se vexa privado temporalmente
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do seu dereito de asistencia ao centro como consecuencia da aplicación dunha

sanción (artigo 19 da Lei de convivencia). A cerna dese proxecto é que o alumnado ao

que vai dirixido poida realizar traballos para a comunidade fóra do centro. Existe

disposición por parte do Concello de Ames para abrir algúns dos seus servizos para

realizar eses traballos. As medidas poderanse desenvolver tanto durante a xornada

lectiva como fóra dela. O centro, que supervisará os traballos, actuará como mediador

entre e a institución colaboradora e o pai/nai/titor legal, que asumirá as

responsabilidades que dela se deriven. O procedemento de actuacións estará recollido

nun protocolo de actuación que implicará a aceptación da familia do alumnado

implicado na realización deses traballos para a comunidade.

O IES do Milladoiro solicita da Consellería de Educación, xa que logo, permiso para a

posta en marcha desta experiencia, que vai na liña do que recolle o Eixe 2 da

Estratexia Galega que opta polo “fomento das liñas de investigación, prevención e

inclusión baseadas no estudo de casos de éxito convivencial na educación galega” e

recoñece o carácter de “banco de probas” daquelas experiencias, como é esta que

aquí se presenta.

Procedemento de actuación

1. O/a Director/a e o/a Xefe/a de Estudos, en colaboración, se procede, co

Departamento de Orientación, analizan a pertinencia da medida segundo as

necesidades do/a alumno/a.

2. Determínase, en colaboración coa persoa responsable do Concello

(previsiblemente o mediador) a institución coa que se colaborará, a duración e o

horario dos servizos e as tarefas concretas que realizar (comunicación telefónica

ou por correo electrónico).

3. Convócase á familia para a comunicación da proposta. Levántase acta coa

aceptación ou rexeitamento da proposta do centro por parte da familia (Anexo I).

No caso de que a familia rexeite a proposta, comunicaráselle inmediatamente a

medida correctora alternativa de acordo co artigo 22 da Lei 4/2011, do 30 de xuño,
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de convivencia e participación da comunidade educativa.

4. Realízase e faise un seguimento do servizo na institución colaboradora.

5. Avalíase o servizo e comunicase á familia (Anexo II: ficha de seguimento e informe

á familia).

Avaliación da experiencia

Durante o primeiro curso no que se desenvolva, con carácter trimestral, este

procedemento será avaliado pola Comisión de Convivencia e pola Inspección

educativa.

No caso de que a experiencia sexa valorada positivamente, será presentada aos

órganos correspondentes e avaliada polo Consello Escolar.

Indicador / Valoración

Institución

- Asistencia

- Puntualidade

- Realización das tarefas

- Actitude

- Iniciativa

Centro educativo - Partes relacionados coa mesma conduta

- Partes relacionados con outras  
condutas

Familia - Valoración
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ANEXO I 

ACTA DA REUNIÓN

Lugar: IES do Milladoiro 

Data: 29 de maio de 2019

Hora de comezo: ................

Hora de remate: .................

Reunidos dunha parte.......................... como Director/a do IES do Milladoiro, e
doutra parte......................, como nai /pai/tutor legal do alumno

ACORDAN

Propoñer que o centro actúe como mediador entre o pai/nai/titor/a legal e a
institución Concello de para que esta acepte que dito alumno/a realice nas súas
dependencias servizos á comunidade durante os días 3, 4 e 5 do mes de xuño en
horario de 8:50 a 14:30 h, como medida correctora á súa conduta.

O pai/nai/titor legal:

X Autoriza e acepta esta medida, asumindo as responsabilidades que dela se deriven e
eximindo delas ao centro e ao Concello.

□ Rexeita a proposta. A dirección do centro proporá unha medida correctora
alternativa de acordo co Artigo 22 da Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e
participación da comunidade educativa.

A nai, O Director/a do centro,

Asdo.: Asdo.:
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ANEXO II

SEGUIMENTO E VALORACIÓN FINAL DO TÉCNICO DE SERVIZOS SOCIAIS DO 
CONCELLO

D./Dna.  ............................................................................................,
como  responsable  do  seguimento  da  medida  correctora  aplicada  ao  alumno/ 
a ......................................................................................... do IES do
Milladoiro consistente na realización de traballos comunitarios na
institución .....................................................................

CERTIFICA:

A valoración de dito/a alumno/a nos aspectos seguintes:

-Asistencia á institución durante o período indicado:□ POSITIVA□ NEGATIVA

-Puntualidade na asistencia diaria ao centro: □ POSITIVA □ NEGATIVA

-Xustificación das faltas de asistencia ou puntualidade: □ POSITIVA □ NEGATIVA

-Realización das tarefas encomendadas: □ POSITIVA□ NEGATIVA

-Actitude positiva de cara ás tarefas encomendadas:□ POSITIVA □ NEGATIVA

-Iniciativa  amosada  na  realización  de  tarefas  e  traballos:  □  POSITIVA  □
NEGATIVA

Observacións:

Por todo o arriba sinalado, a VALORACIÓN XERAL FINAL de todo o proceso é:

□ POSITIVA

□ NEGATIVA

No Milladoiro a ........ de ............................ de 20....

Técnico/a de Servizos Sociais do Concello

Asdo.: .................................................................................................
...

No Milladoiro a ........ de ............................ de 20....

Recibido por pai, nai ou titor/a legal ............................... O/a Director/a do
centro.................

A s d o . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 
Asdo.: ........................................................
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ANEXO III

VALORACIÓN DA ACTIVIDADE POR PARTE DA FAMILIA

[Márquese con X un dos catro cadros de cada liña]

Alumno/ a:
......................................................................................................

MA REG BEN MOI 
BEN

Recibín  a  información  suficiente  para  coñecer  o 
significado da actividade

A actividade desenvolvida é adecuada para a formación 
do meu fillo/a

O meu fillo/a aprendeu da actividade

Prefiro unha actividade distinta fóra do centro escolar

Preferiría unha sanción dentro do centro escolar

Prefiro que sexa expulsado do centro e que permaneza
na casa

Observacións:

O pai, nai ou titor/a legal

Asdo.: .............................................................................
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ANEXO IV

VALORACIÓN DA ACTIVIDADE POR PARTE DA/DA ALUMNO/A
FAMILIA

[Márquese con X un dos catro cadros de cada liña]

Alumno/ a:
.................................................................................................

MAL REG BEN MOI
BEN

Recibín  a  información  suficiente  para  coñecer  o 
significado da actividade

Prefiro unha actividade distinta fóra do centro escolar

Preferiría unha sanción dentro do centro escolar

Prefiro que ser expulsado do centro e permanecer na
casa

Escribe un aspecto positivo da experiencias: 

Escribe un aspecto negativo da experiencias: 

O que aprendín da experiencia:

O/A alumno/a:

Asdo.: …………………………………………..

[1]     ://  ww  w  .boe.es/boe_gallego/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886-G.pdf  
[2]     http://ww  w  .xunta.es/dog/Publicados/2011/20110715/AnuncioC3B0-050711-4046_gl.html  
[3] http://ww  w  .edu.xunta.es/portal/sites/web/files/protected/content_type/   
advertisement/2015/01/27/20150127_decreto_convivencia_escolar.pdf.
[4]     http://ww  w  .edu.xunta.es/portal/sites/web/files/educonvives.pdf  
[5]Remitimos á Constitución española, á Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para 
a mellora da calidade educativa (LOMCE), ao Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
decembro, polo que se establece o currículo básico da ESO e do Bacharelato, e ao 
Decreto 8/2015 do 8 de xaneiro polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, 
de convivencia e participación da comunidade educativa en materia de convivencia 
escolar.

http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/educonvives.pdf
http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/educonvives.pdf
http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/educonvives.pdf
http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/protected/content_type/
http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/protected/content_type/
http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/protected/content_type/
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20110715/AnuncioC3B0-050711-4046_gl.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20110715/AnuncioC3B0-050711-4046_gl.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20110715/AnuncioC3B0-050711-4046_gl.html
http://www.boe.es/boe_gallego/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886-G.pdf
http://www.boe.es/boe_gallego/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886-G.pdf
http://www.boe.es/boe_gallego/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886-G.pdf
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5.9 ADDENDA AO PLAN DE CONVIVENCIA

Aprobada polo Consello Escolar do IES do Milladoiro en reunión ordinaria mantida o30 de
xuño de 2022

• Equipos de axuda (ver anexo III do Plan de Convivencia)

• Buzón de convivencia (ver anexo IV do Plan de Convivencia)

6 A CONVIVENCIA NO IES DO MILLADOIRO                                   

6.1 COORDINACIÓN DE CONVIVENCIA

As funcións da Coordinación de Convivencia serán as seguintes:

• Coordinarse, en colaboración coa Xefatura de Estudos e a dirección, na posta en

práctica das medidas e actividades vinculadas ao desenvolvemento do  Plan de

Convivencia  do  centro  e  baixo  as  directrices  marcadas  pola  Comisión  de

Convivencia.

• Ser membro da Comisión de Convivencia e do Grupo de Convivencia, actuando

como secretario dos mesmos

• Diseño de accións formativas dos diferentes membros da comunidade educativa

en materia de convivencia

6.2 COMISIÓN DE CONVIVENCIA

COMPOSICIÓN DA COMISIÓN DE CONVIVENCIA

A  comisión  de  convivencia  do  IES  do  Milladoiro  estará  integrada  polas  seguintes

persoas, nomeadas polo director por proposta dos colectivos representados, poidendo
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coincidir ou non cos membros do Consello Escolar

• Dirección (desempeñará as funcións da presidencia)

• Tres representantes do profesorado

• Dous representante do alumnado

• Un representante das familias

• Un representante do persoal de administración e servizos

FUNCIÓNS DA COMISIÓN DE CONVIVENCIA

• Elaboración e revisión do plan de convivencia do centro e dinamización de  todos

os sectores da comunidade educativa, incorporando as súas iniciativas e achegas

no procedemento de elaboración, desenvolvemento e seguimento do citado plan

• Adopción  das medidas preventivas necesarias para garantir os dereitos de todos

os  membros  da  comunidade  educativa  e  o  cumprimento  das  normas  de

convivencia do centro. 

• Impulso  das  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.

• Proposta ao consello escolar das 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.

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

• Elaboración dunha 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
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• Organización, tratamento e desenvolvemento da Olimpiada de Convivencia.

• Aqueloutras que lle sexan encomendadas polo consello escolar do centro docente

ou polo órgano da Administración educativa con competencias na materia

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

ámbito das súas respectivas competencias, poderá solicitar o asesoramento das persoas

profesionais do departamento de orientación que interveñen no centro, do profesorado

titor relacionado co tema que se analice, e de outros ou outras profesionais segundo a

problemática de que se trate, así como das asociacións do sector que poidan colaborar

na mellora da convivencia.

REUNIÓNS DA COMISIÓN DE CONVIVENCIA

A Comisión de Convivencia manterá  tres reunións anuais de carácter ordinario, unha por

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

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

seus membros.

6.3 GRUPO DE CONVIVENCIA

COMPOSICIÓN E FUNCIÓNS DO GRUPO DE CONVIVENCIA

No IES do Milladoiro creamos un grupo de convivencia articulado dende os espazos

dinamizadores culturais e sociais do centro (ENDL, E. Biblioteca, Comité de Igualdade)

nos que participa activamente o noso alumnado. Este grupo de traballo está composto

pois por: Coordinadora da ENDL, Coordinadora da Biblioteca, Coordinadora do Comité

de Igualdade, Coordinadora de Convivencia e Xefatura de Estudos

Este grupo manterá unha reunión semanal conxunta e terá como principais funcións:

• Valoraración  da  convivencia,  o  seu  clima  no  centro,  situacións  de  conflitos  e

presentación de propostas.

• Valoración  dos  diferentes  datos  e  enquisas  que  se  podan  obter  dos  estudos 

elaborados  en  relación  ao  alumnado  do  centro  en  aspectos  vinculados  ca
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convivencia.

• Establecemento dunha coordinación na realización de actividades culturais e actos

conmemorativos no centro.

• Intervención directa co alumnado para empoderalos activamente no proceso.

• Interacción  coa  Comisión  de  Convivencia  do  Centro  para  sumar  sinerxias  e

implementar propostas.

REUNIÓNS DO GRUPO DE CONVIVENCIA

O grupo de convivencia manterá unha reunión semanal que se incluirá dentro do seu

horario

7. DIFUSIÓN DO PLAN DE CONVIVENCIA

Entre as actividades que se poden levar a cabo para a difusión deste Plan de

Convivencia está a presentación do Plan a todos os sectores da Comunidade

Educativa, utilizando diferentes canles:

• Charlas-coloquio dirixidas ao alumnado e ás súas familias.

• Sesións do Claustro de profesores.

• Copia do documento que contén o presente Plan de Convivencia en soporte

informático para ser instalado na páxina Web do Centro.

• Exposición nos lugares oportuno do centro: paneis informativos, carteis, etc.

• Actividades específicas incluídas no Plan de Acción Titorial, etc.

Os momentos clave para facer esta difusión son:

- Ao comezo do curso: deberase informar da concreción anual do plan de

convivencia para o curso.

- Ao longo do curso: cando se dispoña de nova información, información dos

avances, novos acordos, etc.
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- Ao final do curso: resumo do elaborado, implicacións, propostas de mellora,

compromisos e plan para o seguinte curso.

8. SEGUIMENTO, AVALIACIÓN E MELLORA DO PLAN DE 

CONVIVENCIA

O seguimento do plan correrá a cargo da Comisión de convivencia. A avaliación

realizarase de maneira contínua, mediante a observación, intercambio de opinións e

cuantificación de indicadores entre os diferentes sectores da comunidade educativa, ao

longo do ano.

Anualmente, a comisión de convivencia do centro analizará o grao de cumprimento

dos diferentes compromisos en materia de convivencia, de consecución dos

obxectivos e detección de novas necesidades. Para iso, deseñaranse os

instrumentos de recollida de información precisos, dirixidos aos diferentes colectivos da

comunidade educativa.

Entre os ámbitos e criterios desta avaliación podemos destacar:

En relación coa contorna social: relacións centro docente-institucións da contorna;
relacións familia-institucións da contorna; oferta de formación e lecer das institucións da
contorna; plans de mellora da convivencia social…

En relación coa contorna familiar: relacións centros-familias; canles de
comunicación e de información; participación das familias; espazos e tempos
dedicados á relación; estilos educativos das familias; formación das familias…

En relación coa contorna escolar: espazos, instalacións e mobiliario do centro; clima
de convivencia no centro, nas aulas, nos recreos, cambios de clase...; normas de
convivencia do centro e da aula; relacións entre os membros da comunidade
educativa; medidas para previr conflitos e formas de resolución e resposta educativa á
diversidade.
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ANEXO I. OLIMPIADA DE CONVIVENCIA. CRITERIOS E PREMIOS 

PREMIOS

PREMIO TRIMESTRAL :Invitación a unha consumición de bebida nunha hora de 

titoría na cafetería.

PREMIO FINAL DE CURSO: Xornada matinal no Ximnasio SQUASH, con práctica de
deportes e piscina, ou saída programada.

CRITERIOS DE PUNTUACIÓN PARA A COMISIÓN

Puntuarase do 10 a 50 cada un dos seguintes apartados:

LIMPEZA DAS MESAS: Se o día da visita as mesas están limpas por enriba e por

debaixo (non pintadas, non raiadas, nada pegado) (ata 20 puntos). Se o persoal da

limpeza ten algunha anotación no mes neste concepto ( descontarase 10 puntos).

LIMPEZA E ORDE DA AULA E DOS ARMARIOS: Se o día da visita a aula, armarios,

material escolar, colgadoiros e demais mobiliario da clase está ordenado (ata 20

puntos). Se  o  persoal  da  limpeza  ten  algunha  anotación  no  mes  neste  concepto (

descontarase 10 puntos). Valorarase negativamente a utilización de obxectos

impropios dun centro educativo para decorar a aula. Estes obxectos, ademais de

valorarse negativamente, serán retirados de xeito inmediato.

COLOCACIÓN DAS CADEIRAS: Se o día da visita as cadeiras están enriba das

mesas todas as cadeiras ou como máximo dúas sen levantar 30 puntos; se faltan

menos de 5 cadeiras por levantar: 20 puntos; resto de casos: 0 puntos).

LIMPEZA DO CHAN: A comisión valorará a limpeza do chan tendo en conta ademais

do estado do día da visita as anotacións do persoal de limpeza (0-20-40 puntos).
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PAREDES E TEITOS: As paredes e os teitos están nas mesmas condicións da acta 

inicial (ata 10 puntos).

LIMPEZA E COIDADO DO CORREDOR DO NIVEL CORRESPONDENTE Á AULA
QUE SE CUALIFICA: Sumaráselle puntuación a todas as clases que se localicen nel 
(ata 30puntos).
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ANEXO II. ENQUISA DA AULA DE ATENCIÓN EDUCATIVA

NOME E APELIDOS................................................................................

CURSO E 

GRUPO.................................................................................. DATA

...........................................

1. Análise dos feitos. Que pasou? Relata ou describe o que aconteceu na aula.

2. Que querías ti nese momento?

3. Como te sentías?

4. Como cres que se sentiron os compañeiros/as?

5. Como cres que se sentiu o profesor/a?

mailto:ies.milladoiro@edu.xunta.es
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6. O que fixeches, que provocou en ti?

7. Describe o teus sentimentos agora.

8. Describe o que pensas que senten os compañeiros/as agora.

9. Describe o que pensas que sente o profesor/a agora
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10. Que necesitas ti agora?

11. Cales consideras que son as consecuencias do que pasou?

12. Que reparacións habería que realizar e con quen?
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ANEXO III. OS EQUIPOS DE AXUDA

OS EQUIPOS DE AXUDA

Equipos existentes en cada grupo de ESO, formados por catro persoas (dúas alumnas e

dous  alumnos)  e  un  suplente,  en  cada  aula,  que  prestan  labores  de  axuda,

acompañamento e atención no grupo de clase.  Teñen as seguintes función:  acoller ao

alumnado  recén  chegado,  acompañar  e  tratar  de  integrar  o  alumnado  máis  tímido,

detectar conflitos, promover e participar para mellorar a convivencia do centro, coidar o

entorno do centro, axudar  a resolver pequenos problemas da vida cotiá .

Os equipos de axuda, como axentes activos da convivencia positiva no grupo, realizarán

periodicamente, dinámicas de xestión pacífica de conflitos.

Os Equipos de Axuda poderán utilizar baixo petición verbal e durante o recreo, o salón de

actos para tratar asuntos relacionados coas súas funcións. 

No mes de xuño, recibirán ao alumnado de 6º Primaria do CEIP de Ventín e amosaranlle

as instalacións do centro 

Tamén poden desempeñar as funcións de persoa delegada,  se así  se acorda.  Neste

caso, rotarían as funcións cada dous meses entre o alumnado integrante, exercendo a

persoa suplente o labor de subdelegada ou subdelegado.
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OBXECTIVOS DOS EQUIPOS DE AXUDA

• Crear redes de convivencia positiva entre o alumnado.

• Educar en habilidades de vida.

• Educar  na  construción  dun  clima  de  aula  baseado  no  coidado  e  o  bo  trato,

incidindo nestes valores,  sobre todo, coas alumnas/os,  protagonistas de moitos

conflitos pola súa socialización. 

ORGANIZACIÓN DOS GRUPOS DE AXUDA

A organización destes grupos de axuda será levada a cabo polo grupo de convivencia. 

PRESENTACIÓN DOS EQUIPOS DE AXUDA Á COMUNIDADE EDUCATIVA

Na primeira quincena do curso, dende o grupo  de convivencia se manterá unha charla

explicativa cos titores e titoras para que informen aos seus grupos

Haberá unha xuntanza das familias ca coordinación de convivencia, a principios de curso,

para explicarlles  o funcionamento dos Equipos de Axuda.

CRONOLOXÍA DO PROCESO

Na primeira semana de outubro, realízanse dinámicas de presentación e coñecemento

nos  diferentes  grupos  para  o  seu  coñecemento.  Especialmente  en  1º  ESO,  por  ser

alumnado novo no centro.

Na segunda semana de outubro, realizaranse nos distintos grupos  unha dinámica que

ten como obxectivo acordar, de maneira grupal, o perfil axeitado do alumnado integrante

do Equipo de Axuda. De xeito individual e confidencial, cobren unha ficha na que escriben

aqueles nomes máis axustados ao perfil escollido, ademais de manifestar se queren ou
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non formar parte do Equipo de Axuda

Na terceira semana de outubro,  os membros do grupo de convivencia entrevístaranse 

individualmente con alumnado voluntario. Logo, consulta coa persoa titora, Orientación e

Xefatura  de  Estudos  para  recoller  aquela  información  que  poida  ser  relevante  e

considerar así cal é o alumnado idóneo.

Na  cuarta  semana  de  outubro,  nomeamento  do  Equipo  de  Axuda  de  cada  grupo,

asinando a acta correspondente 

Na primeira semana de novembro, celébrase unha reunión coas familias do alumnado

seleccionado,  explicándolle  os  criterios  para  a  escolla  e  as  condicións  de  acceso  e

permanencia.

Na  segunda  semana  de  novembro,  formación  específicado  alumnado  integrante  dos

Equipos de Axuda de cada grupo,  onde reciben formación en xestión do conflito, escoita

activa,  asertividade,  recoñecemento  e  manexo  das  emocións,  empatía,  diversidade

sexual, igualdade... A formación é impartida por axentes externos.

Comunicación  ao  profesorado  dos  grupos  dos  nomes  das  persoas  integrantes  dos

Equipos de Axuda, ademais dos días da formación. 

Unha vez realizada a formación, o Equipo de Axuda de cada grupo informará, nunha

sesión de titoría, as compañeiros e caompañeiras sobre as súas funcións 



Paseo da Igualdade, 5 
15895 O Milladoiro-Ames
T. 881867863
ies.milladoiro@edu.xun
ta.es

61

CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA A ESCOLLA DOS MEMBROS DOS EQUIPOS DE

AXUDA

• Alumnado que teña boa conduta, ofreza confianza, saiba escoitar, amose empatía,

respecte a confidencialidade, actúe e equipo e evite o protagonismo, derive se a

gravidade do problema supera  a  súa capacidade de actuación  e  lle  importe  a

convivencia positiva na aula.

• Alumnado que na entrevista amose capacidade resolutiva na  xestión de conflitos,

dotes na asertividade e axude na proposta de solucións.

• Alumnado respectado e aceptado polo resto do grupo.

• Acepte o compromiso da formación.

CONDICIÓNS DE ACCESO  

Sinatura dun compromiso na realización do curso de formación, as tarefas propias desta

estrutura de axuda e asistencia ás reunións periódicas.

MOTIVOS DE BAIXA NOS EQUIPOS DE AXUDA

• Conduta contraria as normas de convivencia  reiterada: baixa temporal 30 días

• Conduta grave: baixa automática durante o curso)

• Ruptura da confidencialidade (baixa automática durante o curso)

• Ante unha actitude pasiva e falta de interese, un membro do grupo de convivencia

ffalará  coa  persoa en  cuestión  para  coñecer  o  motivo  do  desleixo  e  valorar  a

conveniencia ou non da súa continuación no equipo. 

COMUNICACIÓN DOS MEMBROS DO GRUPO DE CONVIVENCIA COS EQUIPOS DE

AXUDA

Nas hora de titoría ou  nalgún recreo, os Equipos de Axuda poderán ser convocados 

para tratar asuntos puntuais ou conversar sobre como discorre a convivencia na aula.
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O alumnado do EA tamén coñecerá os recreos nos que pode solicitar entrevistarse con

algún membro do Grupo de Convivencia

VALORACIÓN DO TRABALLO DESENVOLVIDO POLOS EQUIPOS DE AXUDA

No mes de marzo farase unha breve enquisa no grupo sobre o clima de aula, onde se

valorarán os Equipos de Axuda  do 1 ao 5

No  mes  de  xuño  valoraranse  de  novo  a  partir  doutra  enquisa,  non  só  por  parte  do

alumnado  do  grupo,  senón  tamén  das  persoas  titoras,  as  titoras  de  Convivencia,  o

departamento de Orientación, a Xefatura de Estudos e o profesorado dos distintos niveis

nos que exista esta estrutura de axuda. 

Os  integrantes  dos  Equipos  de  Axuda  valorarán  tamén  o  seu  esforzo,  implicación,

obstáculos...propoñendo melloras e suxestións de cara ao curso próximo.

SITUACIÓNS DE NON ACTUACIÓN DOS EQUIPOS DE AXUDA

• Cando se rexeita a súa axuda.

• Cando  se  presente  un  conflito  onde  a  comunicación  sexa  nula  e  /ou  non  se

cumpran as regras básicas de educación

• Cando se presente un conflito con aplicación de medida correctora por parte da

dirección/xefatura de estudos do centro.

• Cando nun conflito estea implicada unha persoa do EA e non se poida garantir o

principio de neutralidade.

• Cando se detecte unha relación de dependencia, deben comunicalo, para facilitar a
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autonomía e desenvolvemento persoal de quen recibe a axuda.

• Cando haxa un caso de acoso/ciberacoso escolar.

• Cando o conflito estea  xudicializado.

• Cando haxa adiccións.
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ANEXO IV. BUZÓN DE CONVIVENCIA

Pódese considerar ao Buzón de Convivencia como un mecanismo preventivo de

situacións de acoso escolar, ás que pode recurrir unha vítima que non está sendo

quen  de  evitalas  ou  paralas,  nin  de  buscar  axuda  eficaz.  Tamén  serve  para

propoñer  medidas  que sexan útiles  para  mellorar  claramente  a convivencia  na

escola. O buzón de convivencia non é un lugar de suxestións sobre aspectos que

non teñan que ver directamente coa convivencia e cos conflitos non solucionados.

A información depositada no buzón será confidencial. 

• Recoller protestas ou denuncias de agresións ou situacións conflitivas que

queira facer o alumnado. As protestas ou denuncias presentadas por medio

do buzón serán aquelas que non foron solucionadas polo profesorado titor

ou de garda e aquelas para as que o denunciante non atopou outra canle

máis directa e fiable de expresión.O alumnado poderá referirse a propostas

ou protestas referidas a súa relación cos iguais.

• Recoller propostas de mellora da convivencia.

A xestión  do  buzón  correrá  a  cargo,  en  primeira  instancia,  dos  membros  da

xunta  de  delegados  de  alumnos  e  alumnas  do  consello  escolar  e  o

Coordinador de Convivencia, que garantirán a confidencialidade da información

recollida a través deste medio e das investigacións posteriores.  Estes membros

reuniranse en periodos correspondentes aos recreos



Paseo da Igualdade, 5 
15895 O Milladoiro-Ames
T. 881867863
ies.milladoiro@edu.xun
ta.es

65

Para que o buzón resulte funcional respondendo ao obxectivo co que se ideou, o

profesorado  explicará  coa  claridade  precisa  ao  seu  alumnado  que  tipo  de

propostas  e  protestas  teñen  cabida  no  buzón,  así  como as  demais  canles  de

expresión que poden utilizar.” 

Os buzóns estarán situados en diferentes espazos interiores do centro que podan

garantir a privacidade da persoa que teña a intención de depositar unha mensaxe,

dispoñendo  dalgún  tipo  de  peche  que  impida  a  sustración  das  mensaxes  por

persoas alleas
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