
PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DA COORDINACIÓN DE CONVIVENCIA E BENESTAR.
CURSO 2022/2023

COORDINADOR DE CONVIVENCIA E BENESTAR
No presente curso 2022-2023 as o posto de coordinador de convivencia e benestar do IES do

Milladoiro será asumido por Manuel Maseda Deán. As súas princiàis funcións serán:

● 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

● Deseño de accións formativas dos diferentes membros da comunidade educativa en

materia de convivencia

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 po polo tanto por:

● Coordinadora da ENDL,Valentina Formoso Gosende
● Coordinadora da Biblioteca, Margarita Rodríguez Ponseti
● Coordinadora do Comité de Igualdade, Larisa Rozados Lorenzo
● Coordinador de Convivencia e benestar. Manuel Maseda Deán
● Xefa de Estudos, María José Calvo Lodeiro

Este grupo manterá unha reunión semanal conxunta, que se incluirá no seu horario.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 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.



MEDIDAS E PROXECTOS A DESENVOLVER POLA COORDINACIÓN DE CONVIVENCIA
NO MARCO DO CONTRATO PROGRAMA INCLÚE,

MODALIDADE CONVÍVE-T

● Xornadas de boas prácticas en convivencia positiva intercentros, ca
construccióndunha rede de convivencia co IES Xelmirez I para traballar conxuntamente na
consolidación de estruturas de centro que faciliten a convivencia positiva.

● Equipos de Axuda

● Taller Micronarrativas Dixitais e Prevención de Ciberacoso

● Obradoiro de habilidades sociais

● Obradoiros contrapublicidade

● Obradoiros de Agareso. Implicación das familias e de entidades do terceiro sector (como
Agareso)

MODALIDADE INCLÚE-T

● Obradoiro de Radio Inclusiva. Empregar a Radio Educativa como ferramenta inclusiva de
empoderamento e visibilización.

●
● Elaboración do material necesario para implementar o plan de acollida ao comezo de

curso.
● Posta en marcha da Escola de Familias en Rede (escola de nais e pais)
●
● Implementar un programa de competencias familiares.
●
● Programa de reforzo escolar e titorías individualizadas (IGAXES)



VI OLIMPÍADA DE CONVIVENCIA
“DESFRUTA DO TEU INSTITUTO”

PREMIOS PARA O GRUPO CON MAIOR PUNTUACIÓN

PREMIO TRIMESTRAL: Invitación na cafetería nunha hora de titoría.

PREMIO FINAL DE CURSO: Unha saída  programada.

A convivencia é unha das bases fundamentais do instituto, por iso
imos premiar aquelas alumnas e alumnos que a favorezan. Un dos
aspectos que teremos en conta é a limpeza do noso espazo.

A Olimpíada deste curso 2022/2023, a nosa VI OLIMPÍADA DE
CONVIVENCIA, terá como lema “Desfruta do teu instituto”, co propósito
de que o alumnado comprenda que o respecto polos espazos repercute
nun mellor clima de convivencia no Centro.

A Olimpíada pretende premiar aqueles aspectos da limpeza e coidado
das aulas e do Centro con puntos (de 0 a 50) que se irán acumulando
ata final de trimestre e de curso. Na Olimpíada non se terán en conta os
danos existentes antes do inicio do concurso reflectidos na acta do
estado inicial da aula.

CREACIÓN DUNHA COMISIÓN

Para levar a cabo a Olimpíada haberá unha comisión formada por unha
profesora, dous membros do alumnado, un membro de Anpa Milla e un
membro do persoal de limpeza do Centro.

Esta comisión revisará as aulas e dependencias do centro polo menos
unha vez ao mes, de forma aleatoria e en horario que pode variar. En
cada revisión obterase unha puntuación que será acumulativa.

Debemos ter presente que os baños son un espazo compartido por
todos e todas e que os temos que coidar.



VI OLIMPÍADA DE CONVIVENCIA
“DESFRUTA DO TEU INSTITUTO”

CRITERIOS DE PUNTUACIÓN PARA A COMISIÓN

LIMPEZA DAS MESAS

O día da visita as mesas están limpas por enriba e por debaixo (non pintadas,
non raiadas, nada pegado) (ata 20 puntos).

O persoal da limpeza non ten anotado no mes ningunha incidencia neste
concepto (ata 10 puntos).

LIMPEZA E ORDE DA AULA E OS ARMARIOS

● O día da visita a aula, armarios, material escolar, colgadoiros e demais
mobiliario da clase está ordenado (ata 20 puntos).

● O persoal da limpeza non ten anotado no mes ningunha incidencia neste concepto
(ata 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

● O día da visita as cadeiras están enriba das mesas (todas as cadeiras enriba: 30 puntos;
se faltan menos de 5 cadeiras por levantar: 10 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)

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 30 puntos).
● Deberase ter un coidado especial se cae tinta ou fluído corrector; limparase no momento.

Debemos ter presente que os baños son un espazo compartido por todos e todas e que os temos
que coidar.

Debemos colaborar todo o alumnado e o profesorado no mantemento da limpeza dos
corredores nos recreos, para facilitar isto, haberá vasoiras e recolledor nos corredores.

“SE A OLIMPÍADA QUERO GAÑAR LIXO NON DEBO TIRAR"
"SE A OLIMPÍADA QUERO GAÑAR O CENTRO DEBO COIDAR"



CAIXA DE CORREO DE CONVIVENCIA

A caixa de correo de convivencia serve para recoller protestas ou denuncias de agresións ou
situacións conflitivas que queira facer o alumnado.

As protestas ou denuncias presentadas por medio desta caixa de correo 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.

Na caixa de correo poderá depositarse un escrito no que se recollan:
● Denuncias ou situacións conflitivas con outro alumnado

● Propostas de mellora da convivencia no centro

Previamente á xestión das mensaxes da caixa de correo de convivencia, haberá unha primeira
intervención dos membros do grupo de convivencia para seleccionar aquelas mensaxes que polo seu
contido ou características precisen ser dirixidas a outras instancias

A xestión da caixa de correo correrá a cargo 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

Os escritos poderán obterse nos seguintes lugares:

● Conserxería

● Descarga na páxina web do centro, no apartado “convivencia”

● En cada titoría, vaise dar un exemplar a cada alumno cada trimestre
SE NON SE TEN ESCRITO OFICIAL, PÓDESE EMPREGAR UN ESCRITO Á MAN
As caixas de correo estarán situadas nos seguintes lugares:

● Zona de taboleiros, na planta superior, xunto á secretaría

● Corredor da planta intermedia, xunto ás  taquillas

Poderán distinguirse estas caixas de correo por levaren o logo que se amosa abaixo



CAIXA DE CORREO DE CONVIVENCIA

NOME E APELIDOS:

CURSO:

DATA:

Alegrámonos de que te decidises a buscar axuda. Leremos con atención o
que nos contas e poñerémonos en contacto contigo para solucionar
xuntos o teu problema.

1. Conta que problema estás tendo, non é necesario que contes os detalles,
escribe o importante, o que realmente te molesta, ou te asusta e che fai mal.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
2. Con quen tes ese problema que acabas de contar?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

3. Cantas veces che pasou iso que contas con esa/s persoa/s?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

4. Fixeches algo para tentar defenderte ou para que deixara/n de
agredirte? O que?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………



CAIXA DE CORREO DE CONVIVENCIA

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

5. Contáchesllo a alguén?

SI ........ NON .........

A quen? (amigo/a,familia, ...)

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..

6. De que maneira che gustaría que se solucionase?

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….

Se che quedou algo importante por contar, podes facelo aquí:

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………



CAIXA DE CORREO DE CONVIVENCIA

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………



EQUIPOS DE AXUDA DO IES DO MILLADOIRO

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.

Inicialmente se plantexará o desenvolvemento do programa con alumnado de 3º ESO

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 de estes grupos de axuda será levada a cabo polo grupo de convivencia,

PRESENTACIÓN DOS EQUIPOS DE AXUDA Á COMUNIDADE EDUCATIVA
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
A inicios do segundo trimestre, celébrase unha reunión coas familias do alumnado

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

permanencia.

Despois haberá formación específica do 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

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 XUDA



● 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.

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

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

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.



FORMACIÓN EN CONVIVENCIA CO ALUMNADO DE 1º ESO

Realización de actividades de sensibilización en convivencia e conflito co alumnado de 1º ESO

TEMPORALIZACIÓN: 2º TRIMESTRE

ACTIVIDADES

A QUE É A CONVIVENCIA
● Por que é importante a convivencia nos centros educativos

B DINÁMICA “ROMPENDO OS MITOS DO CONFLITO”

● “Ter conflitos é sempre negativo. Temos que tratar de evitalos”.
● “Se te agreden, debes agredir ti tamén para evitar que continúe a situación”.
● “Sempre hai dous grupos: os fortes e os débiles. Debes permanecer nun deles e o mellor é

pertencer ao dos fortes”.
● “Cando non estás de acordo con alguén, o mellor é pasar del para non ter problemas ou

para non ferir os seus sentimentos”.
● “Se se meten con alguén debo intervir aínda que non sexa o meu problema porque

ninguén ten dereito a facerlle dano a propósito”.

C COMO FALARNOS MELLOR?

Asertividade
● Que é?
● Como conseguilo

Técnicas + Trucos
● Práctica con situacións do día a día

D A EMPATÍA E A SÚA IMPORTANCIA NA CONVIVENCIA

● Reflexionamos: somos empáticos?
● En que situacións?
● Dinámica “truque dun segredo”



FORMACIÓN EN CONVIVENCIA CO ALUMNADO DE 1º DE BACHARELATO

Realización de actividades de sensibilización en convivencia e conflito co alumnado de 1º de
Bacharelato

TEMPORALIZACIÓN: 1º TRIMESTRE

ACTIVIDADES

ACTIVIDAD DE TOMA DE CONTACTO
● Presentación
● Quen son
● Que imos facer?
● Confidencialidade
● Normas básicas de educación

ACTIVIDADE. “QUE PASOU?”
● Aclaramos o conflito
● Expresamos emocións e empatizamos e. Subliñamos a interdependencia e a necesidade

de convivir o resto do curso
● Choiva de ideas para resolver a situación actual
● Que necesitades para mellorar esta situación?

ACTIVIDADES DE PROPOSTAS DE ACORDOS



 

 

PROXECTO DE COLABORACIÓN DE IGAXES3  
NO IES DO MILLADOIRO  

CURSO 2022/2023 
 

 

1.-  CARACTERÍSTICAS DO PROXECTO 

No presente proxecto preténdense retomar unha dinámica de colaboración activa 

entre o Centro Educativo e Igaxes, enmarcada na posta en valor das boas prácticas 

do traballo en Rede. 

O obxectivo é realizar as actuacións que se consideren oportunas co alumnado, 

familias, centro escolar ou outros axentes externos para mellorar a calidade da 

atención socio-educativa en condicións de equidade. Estas actuacións realizaranse 

de maneira individual ou grupal, atendendo á diversidade das necesidades que se 

presenten. 

A participación e traballo desenvolto por Igaxes no IES Milladoiro xa ten unha longa 

traxectoria. Agora, máis que nunca, nestes tempos posteriores á pandemia o Claustro 

e o Consello Escolar solicitaron de novo a colaboración con entidades do terceiro 

sector e a posta en marcha da Rede do Milladoiro. Así pois, no presente curso hai 

solicitado un Contrato Programa no que se solicita a colaboración expresa con Igaxes. 

Ao mesmo tempo, tamén consta dita colaboración nos oportunos documentos do 

Centro.  

A Consellería de Educación e o Servizo de Inspección coñecen o traballo 

desenvolvido por Igaxes no  IES Milladoiro, do que contarán cos oportunos reportes 

periódicos. 

A maiores, dentro deste proxecto, tamén se realizará un traballo de coordinación e de 

estratexia de intervención conxunta cos Servizos Sociais do Concello de Ames. 



 
 
A interlocución co equipo de Igaxes seguirá as canles de comunicación acordadas no 

presente proxecto. 

O equipo de Igaxes terá garantido a realización do seu traballo en condicións de 

respecto e colaboración por parte de todo o persoal do IES Milladoiro.  

En definitiva, o presente proxecto está deseñado para tentar detectar e tratar as 

posíbeis deficiencias materiais e/ou emocionais, falta de protección ou  

inseguridade do noso alumnado, evitando así por en perigo a educación e o futuro 

do alumnado. 

Razóns que xustifican a necesidade deste proxecto 
 
O IES do Milladoiro é un centro creado no curso 2013/2014. O nivel sociocultural 

das familias do noso alumnado é extremadamente variado. A porcentaxe de 

alumnado procedente do estranxeiro é do 10%,aproximadamente, e a súa 

procedencia moi dispar. Aínda que non ofrece dificultades de integración, nos 

últimos cursos apréciase a chegada de alumnado que non coñece ningunha das 

dúas linguas oficiais. 

 

Xeograficamente é un centro peri-urbano-rural, situado no Concello de Ames, e moi 

perto de Santiago de Compostela. É o seu noveno curso dende a inauguración e 

conta cunha oferta educativa da ESO e BACH. 

O número de alumnado matriculado este curso é de 546 e 49 docentes este curso. 

Cabe destacar a multiculturalidade do noso alumnado, tendo este ano matriculado 

alumnado de outras comunidades de España, de Colombia, Ecuador, República 

Dominicana, Venezuela, Chile, Perú, Uruguai, Arxentina, E.U.A, 

Panamá, Suíza, Angola, China… entre outras.  

O noso centro caracterízase por recibir, xa iniciado o curso escolar, alumnado de 

diversos países, chegando nalgúns casos a incorporarse incluso durante a 3ª 

avaliación (Plan de Acollida). 



 
Tamén cabe sinalar que hai un gran número de alumnado con NEE e NEAE que 

require atención individualizada. Así pois, a atención á diversidade é outro dos 

puntos fortes no que incidir para mellorar a convivencia positiva no centro. 

A comunidade educativa do IES do Milladoiro sempre se caracterizou por realizar 

proxectos de innovación educativa e pola experimentación e consolidación de boas 

prácticas vinculadas con ámbitos moi diversos, como o lingüístico, científico, 

artístico... (A Rede do Milladoiro, o Selo de Vida Saudábel, o premio Antonio 

Fraguas, os recoñecementos en innovación, Club de Debate, Radio, Contratos 

Programa, Plans Proxecta…).  

 

Con toda esta diversidade de alumnado é evidente que todas as sinerxias socio-

educativas que consigamos tecer, despois da pandemia, axudarán a retomar a 

normalidade da Rede do Milladoiro. 

2.-  OBXECTIVOS XERAIS 

Seguir construíndo unha escola inclusiva coa Rede do Milladoiro. 

(http://www.edu.xunta.gal/centros/iesmilladoiro/taxonomy/term/151) 

Favorecer a inclusión dos colectivos máis desfavorecidos coa axuda de IGAXES, 

establecendo o presente convenio de colaboración.  

Previr situacións de risco ou exclusión social do alumnado, promovendo o seu 

empoderamento persoal e mellorando os procesos de inclusión e desenvolvemento. 

Consolidar (nesta época pos-pandémica) estruturas de centro que faciliten a 

convivencia positiva, procurando que o alumnado sexa axente activo na mesma e 

que as habilidades aprendidas sexan aquelas que axuden ao seu benestar 

individual e tamén social. 

 

 



 
3.-  ACCIÓNS A DESENVOLVER 

3.1.- ACCIÓNS A DESENVOLVER POR IGAXES 

Prevención do fracaso escolar a través da mellora da convivencia, priorizando a 
realización de titorías individualizadas. 
 
Medidas para o desenvolvemento da modalidade do Contrato Programa INCLÚE-T. 

Comunicar ao IES do Milladoiro de calquera incidencia relevante referida a calquera 
dos casos adscritos ao Proxecto.  

Informar das posibles variacións na programación da intervención. 

Coordinar as actuacións para o mellor aproveitamento do Proxecto por parte do 
Centro. 

Manter informado ao Centro, mediante a vía acordada por ambas as partes, da 
evolución dos casos en seguimento. 
 

3.2.- ACCIÓNS A DESENVOLVER POLO IES DO MILLADOIRO 

Contactar coas familias do alumnado candidato á realización dunha das actividades 
de carácter individual, co fin de que estas familias autoricen as seguintes accións: 

 
- Obtención de información por parte de IGAXES 
- Permitir a IGAXES a entrada e a intervención co alumnado no Centro. 
  

Unha vez lograda a autorización familiar, o centro permitirá a IGAXES a entrada e a 
intervención co alumnado. Ambas as partes acordarán o horario máis óptimo para 
estas intervencións co alumnado, de forma que non interfiran no desenvolvemento 
da xornada escolar.  

Confirmar a adecuación dos casos derivados ao perfil marcado polo Programa.  
 
Manter actualizada a información referida aos casos adscritos cando sexa solicitada 
por parte Igaxes. 



 
 
Comunicarlle a Igaxes calquera incidencia relevante referida a calquera dos casos 
adscritos ao Programa. 
 
Prover dos recursos e apoios posibles ao alumnado adscrito ao Programa. 
  
Facilitar o acceso e comunicación do equipo do programa co  profesorado e ou 
outro persoal do Centro, para o seguimento dos casos adscritos. 
 

4.- CANLES DE COMUNICACIÓN  

Para a coordinación do proxecto seguiranse as seguintes canles de comunicación: 

● Reunión de profesorado coa Xefatura de Estudos e Coordinadora de 
Convivencia para valorar os casos de intervención. 

● Reunión da Xefatura de Estudos e da Coordinadora de Convivencia co Equipo 
Educativo de Igaxes 

● Reunión do profesorado (no caso de ser preciso), coa Xefatura de Estudos e a 
Coordinadora de Convivencia co equipo educativo de Igaxes. 

* No día a día, a persoa encargada de comunicarse con Igaxes será a 
Coordinadora de Convivencia (sempre coa Xefatura de Estudos informada). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
5.-  ACTIVIDADES 

As actividades a realizar son: 

5.1.- TITORÍAS INDIVIDUALIZADAS 

Actividade de traballo a nivel individual co alumnado en aqueles aspectos básicos 
que traten de mellorar a súa inclusión a todos os niveis 

OBXECTIVO XERAL 

● Fomentar o benestar socio-emocional do alumnado en situación de 
vulnerabilidade. 

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS 

● Fomentar as habilidades para a toma de decisións. 
● Desenvolver habilidades sociais e de comunicación 
● Fomentar a súa intelixencia emocional 
● Desenvolver estratexias de autocontrol 
● Potenciar o auto-concepto e autoestima 
● Fomentar a aceptación de realidade socio amiliar 
● Apoiar no establecemento de metas 
● Fomentar o éxito escolar 
● Apoiar no proceso de elaboración do duelo. 
● Mellorar as relacións familiares 
● Mellorar a hixiene persoal e a auto-imaxe 
● Fomentar a realización de actividades de ocio e tempo libre 
● Rebaixar o nivel de ansiedade 

Non todos os obxectivos específicos se traballarán durante a intervención, a selección 
dos mesmos vai depender das necesidades de cada participante. Ademais, o equipo 
educativo valorará se é necesario traballar novos obxectivos que se axusten ás 
necesidades específicas do alumno ou alumna 

Realizarase unha sesión por semana (50 minutos, aproximadamente) que pasará a 
realizarse cada 15 días cando o Educador ou Educadora do equipo “Escola de vida” 
así o valore. 



 
As titorías realizaranse no centro, nun espazo establecido pola Xefatura de Estudos. 

O horario preferente de intervención será o horario de titorías, evitando no posible que 

o alumnado perda clases. 

En períodos estivais, se fose necesario, poderanse  realizar na sede de Igaxes en 

Santiago de Compostela. 

Trátase de traballar a nivel individual cos alumnos e alumnas aqueles aspectos 

básicos que preveñan ou traten de mellorar a súa inclusión a todos os niveis. Estes 

aspectos poden ser: Habilidades Sociais, prevención/ intervención no consumo 

drogas, prevención/intervención do acoso escolar… Estes mozos serán derivados/as 

desde o equipo directivo do centro educativo. 

Os perfís propostos polo Equipo Directivo do centro deberán ser aprobados polo 

equipo educativo da entidade. Por iso será necesaria unha reunión previa para poder 

estudar a situación de cada mozo/a e ver a viabilidade da intervención. 

O número de alumnado por Educador/a será de 5 mozos e mozas. No momento que 

a persoa profesional considere finalizada a intervención ou a persoa participante 

decida abandonar a mesma, poderase propoñer unha nova intervención. 

5.2.-  INTERVENCIÓN PARA A PREVENCIÓN DO ACOSO 
ESCOLAR E A MELLORA DA CONVIVENCIA 

A intervención plantéxase a través de tres vías de acción: 

5.2.1.- TRABALLO GRUPAL 

Traballarase cos grupos a educación emocional para mellorar a asertividade, a 

empatía, o pensamento crítico, a educación en valores, a tolerancia e o respecto á 

diversidade 

OBXECTIVOS XERAIS 



 
● Fomentar os valores de respecto á diversidade, tolerancia, empatía, 

asertividade e os diferentes procesos reflexivos implicados 

● Achegar ao alumnado o fenómeno do acoso e ciber-acoso, coñecer as súas 

causas e fornecer ferramentas de prevención e resolución de conflitos. 

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS 

● Concienciar ao alumnado da súa responsabilidade individual e grupal á hora 

de modificar e mellorar actitudes e comportamentos. 

● Dotar ó alumnado das ferramentas necesarias para desenvolver unha 

comunicación positiva: empatía, feed-back e escoita activa. 

● Fomentar o traballo en equipo e a cooperación 

● Coñecer o concepto e orixe do acoso 

● Aprender a identificar as características de todas as partes implicadas no 

acoso (vítimas, agresores, observadores, etc) 

● Coñecer as consecuencias do acoso escolar 

● Como pedir axuda 

● Estratexias de prevención e resolución 

1º sesión 

Diagnose-análise da realidade. O persoal do equipo educativo de Igaxes observará o 

comportamento do grupos en diferentes momentos.  

2º, 3º, 4º. 5º e 6º sesión 

Cada sesión será dunha hora de duración. Empregarase unha metodoloxía de 

intervención lúdica e participativa, baseada principalmente en dinámicas grupais. 

5.2.2.- TRABALLO INDIVIDUALIZADO 

A través de titorías individuais, traballarase con alumnado implicado en conflitos. 

Buscarase adaptar as intervencións ás características e necesidades do alumnado. 



 
Fomentaranse actividades de reflexión e participación activa, nas que o alumnado 

sexa o protagonista do seu propio proceso de desenvolvemento integral.  

5.2.3.-  TRABALLO CO PROFESORADO 

Realizaranse tres sesións, de dúas horas de duración 

OBXECTIVOS XERAIS 

Dotar de ferramentas e estratexias o equipo educativo para a prevención de 

conflitos e mellora da convivencia no centro educativo. 

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS 

Coñecer en profundidade o fenómeno do Bullying e saber como actuar para a súa 

prevención. 

Coñecer mellor ao alumnado, xerando un espazo de comunicación e vínculos 

positivos. 

Colaborar no establecemento de normas e límites que brinden estrutura e 

seguridade ao alumnado, favorecendo así a comunicación, o respeto, a 

autorregulación e o control do impulso. 

Ser conscientes da importancia das emocións nos conflitos. 

Adquirir estratexias para resolver problemas dun xeito non violento. 

Coñecer outras alternativas as sancións regulamentarias. 

Favorecer unha maior responsabilidade do alumnado ante os conflitos. 

 

 

 



 
ASPECTOS A DESENVOLVER NAS SESIÓNS CO PROFESORADO 

SESIÓN 1 O fenómeno do bullying (definición, 

tipos, persoas implicadas, factores de 

vulnerabilidade, indicadores, o papel do 

profesorado) 

SESIÓN 2 A escola: espazo de comunicación e 

vínculos positivos 

Coñece os teus alumnos 

As titorías individualizadas 

Elaboración de perfís 

As titorías conxuntas co grupo da clase 

Propostas de dinámicas para as titorías 

grupais 

Como establecer normas progresivas 

Disciplina positiva 

SESIÓN 3 As emocións  e os conflitos 

Técnicas de resolución de conflitos 

A mediación escolar 

A comunicación na mediación 

Ficha de reflexión 

Compromisos e reparación 

 



ACTIVIDADE EN COLABORACIÓN CA ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POLA PAZ

TRABALLO SOBRE DILEMAS MORAIS. TEST DE TOLERANCIA

ACTIVIDADE A REALIZAR COS GRUPOS DE 1º ESO

SEMANA DO 19 AO 22 DE DECEMBRO
Realización do test nas aulas de informáticas

Na Asamblea de Cooperación pola Paz analizan os resultados e en función dos resultados realizarán no
segundo trimestre dous dos seguintes catro obradoiros:

2º TRIMESTRE

Realización no centro de dous dos seguintes obradoiros

● Racismo

● Mellora da Convivencia escolar e bo trato

● Equidade de Xénero

● Diversidade sexual

Os obradorios se plantexarán en función dos resultados dos test. Dende a dirección se plantexou a
coordinadora que os obradorios que semellaban ser máis idoneios para eses grupos eran os dous
primeiros.

3º TRIMESTRE

Realización de  test nas aulas de informáticas

https://www.acpp.com/

