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O Plan de Convivencia xorde como unha iniciativa do equipo directivo para cumprir a normativa vixen-
te. Preténdese dotar ao centro dun documento que axude a acadar unha mellora efectiva da convivencia. 

A mellora na convivencia no centro incide nun incremento na taxa de éxito académico. É unha tarefa 
que implica a toda a comunidade educativa. A prevención e resolución pacífica de conflitos preséntase 
coma o mellor medio para un clima de traballo favorable. 

O plan de convivencia do centro é o documento no que se articula a convivencia escolar, que garante 
unha educación no exercicio dos dereitos e das liberdades dentro dos principios democráticos de convi-
vencia, así como na prevención de conflitos e a súa resolución pacífica. 
A partir da Lei orgánica 2/2006, de educación (LOE), tamén segundo a redacción dada pola Lei orgáni-
ca 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa, tal e como se recolle no seu artigo 
121.2, unha das tarefas fundamentais que teñen encomendadas os centros educativos é a de elaborar o 
seu plan de convivencia, que pasará a formar parte do proxecto educativo do centro. Así mesmo, no 
preámbulo desta mesma norma dise que “ocupa un lugar relevante, na relación dos principios da edu-
cación, a transmisión daqueles valores que favorezan a liberdade persoal, a responsabilidade, a cida-
danía democrática, a solidariedade, a tolerancia, a igualdade, o respecto e a xustiza”. Ademais, “pro-
ponse o exercicio da tolerancia e da liberdade dentro dos principios democráticos de convivencia e a 
prevención de conflitos e a resolución pacífica destes” como un dos fins do sistema educativo, e para a 
súa consecución faise extensivo a todos os niveis educativos e a todos os membros da comunidade esco-
lar o obxectivo de traballar “a convivencia e a relación social e exercitarse na resolución pacífica de 
conflitos”. 

A normativa actual da Comunidade Autónoma de Galicia referida á convivencia escolar, é dicir, a actual 
Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa, no seu artigo 10, 
fai mención ao plan de convivencia e normas de convivencia, indicando a súa inclusión no proxecto 
educativo de cada centro (PEC). Así mesmo, o artigo 11 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, establece que o proxecto educativo de cada centro docente incluirá un 
plan de convivencia que recolla e desenvolva os fins e principios establecidos no artigo 3 da Lei 4/2011 
e os regulados nas leis orgánicas sobre a materia. O devandito plan de convivencia integrará o principio 
de igualdade entre mulleres e homes e establecerá, sobre a base dun diagnóstico previo, as necesidades, 
obxectivos, directrices básicas de convivencia e actuacións, incluíndo a mediación na xestión dos con-
flitos, e conterá actuacións preventivas, reeducadoras e correctoras. Ademais, será ao longo dos artigos 
12 ao 17 deste mesmo decreto onde se recollerán os aspectos referidos aos obxectivos, estrutura, actua-
cións, medidas e programas favorecedores da convivencia e o proceso de seguimento, avaliación, mello-
ra e difusión do plan de convivencia que cada centro deberá ter en conta na súa elaboración. 

A elaboración do plan de convivencia non debe entenderse como unha tarefa estritamente burocrática 
dos centros, senón que suporá a oportunidade dunha reflexión conxunta sobre un dos principais obxec-
tivos do sistema educativo, como é o de ensinar a convivir e ser persoa, desenvolvendo para isto compe-
tencias sociais e cívicas. Debe ser un documento realista, útil, dinámico e adaptado ás peculiaridades e 
necesidades do centro. 
O presente plan de convivencia é elaborado polo equipo directivo, e aprobado polo consello escolar do 
centro (artigo 10.1 da Lei 4/2011), estando, polo tanto, representados todos os sectores da comunidade. 

1. O CENTRO E A CONVIVENCIA 

1.1. CARACTERÍSTICAS DO CENTRO 

1.1.1. UBICACIÓN 

O centro está situado na rúa Montes lindando coa igrexa de Santa María de Oza. 



1.1.2. ACCESOS 

a) De vehículos:  existen dous portóns de acceso á rúa.  Normalmente so está aberto un deles, para 
dar entrada á zona de parking do profesorado e persoal do centro. Débese salientar que o estrei-
to do tramo da rúa nesa zona impide a entrada de autobuses ata os portóns. 

b) De persoas:  acceden polos portóns mencionados. 

1.1.3. HORARIO DO CENTRO 

 08:00  Apertura para o persoal do centro. 
 08:15  Apertura para os alumnos. 
 08:30  Comenz das clases. 
 10:10  Inicio do primeiro recreo. 
 10:30  Fin do primeiro recreo. Continuación das clases. 
 12:10  Inicio do segundo recreo. 
 10:30  Fin do segundo recreo. Continuación das clases. 
 14:10  Fin das clases. 
 14:30  Peche do centro. 
 16:00  Apertura do centro os martes pola tarde. 
 16:20  Inicio das clases de tarde dos martes. 
 18:00  Fin das clases. 

As tardes dos martes (despois das clases), mércores e xoves o centro permanece aberto para reunións 
cando é preciso. 

1.1.4. CENTROS ADSCRITOS AO IES MONELOS 

Na actualidade están adscritos o CEIP San Francisco Javier e o IES Otero Pedrayo . 

1.1.5. PLANS E PROGRAMAS NOS QUE PARTICIPA O CENTRO 

O IES Monelos participa nos seguintes programas : 
• Proxecto K2 + “Publishing house of arts”:  proxecto multilateral con Italia, Alemaña, Francia e 

Lituania. 
• Periódico europeo Deffrit Diario. 
• Proxecto bilingüe (Música en 2º e 3º ESO) 

1.2. CARACTERISTICAS DA COMUNIDADE EDUCATIVA 

1.2.1. PROFESORADO 

O centro ten 45 profesores, dos cales 36 teñen destiño definitivo (80 % do total). 
1.2.2. PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS 

 Conserxes:  2 
 Persoal de limpeza:  3 
 Auxiliares administrativos:  2 

1.2.3. ALUMNADO 

O número de alumnos/as no curso 2015/2016 ascende a 464, repartidos así: 

Niveles alumnos/as

1º ESO 59

2º ESO 59

3º ESO 59



1.2.4. FAMILIAS 

A nivel socioeconómico cabe destacar que unha parte importante do alumnado pertence a unha clase 
social media. Os país/nais teñen un bo nivel de formación académica e ocupan profesións cualificadas. 
Una parte importante del alumnado son fillos/as de funcionarios. 
Maioritariamente son familias que se mostran interesadas pola evolución académica e pola disciplina 
dos seus fillos/as no centro. 
En relación ás expectativas que esperan dos seus fillos/fillas para cando rematen a Educación Secunda-
ria Obrigatoria apuntan hacia o contexto académico, situando o Bacharelato como a opción máis axeita-
da.  

1.3. A CONVIVENCIA NO CENTRO 

Destaca o baixo número de medidas correctoras impostas por accións ou omisións contrarias as normas 
de convivencia. En raras ocasión hai que abrir un expediente disciplinario por comisións de faltas gra-
ves. 
O casos de acoso entre os alumnos /as son resoltos de inmediato, en canto son coñecidos, entre a Direc-
tora, Xefe de Estudos e Orientadora. Aplícase un  procedemento de mediación, comunicación ás fami-
lias e diálogo cos alumnos / as implicados, sempre en coordinación co titor / a e equipo docente. Ata o 
data actual todos os casos resolvéronse de forma satisfactoria, aínda que si déronse reincidencias meses 
despois que se volveron solventar. 
A incidencia de conductas contrarias á convivencia no bacharelato é case inapreciable. 
Unha parte importante das medidas correctoras son impostas polo profesorado por comportamentos dis-
rruptivos nas clases. O resto refírese á reiteración de retrasos, faltas de puntualidadee uso de teléfonos 
móbiles. 
É de salientar que o maior número de medidas correctoras aplícanse nos cursos de  1º, 2º e 3º ESO. 

2. OBXECTIVOS 

2.1. OBXECTIVOS XERAIS 

O plan de convivencia deberá contribuir a acadar os seguintes obxectivos xerais: 

a) Facilitárlles aos órganos de goberno e profesorado instrumentos e recursos en relación coa pre-
vención da violencia e a mellora da convivencia no centro. 

b) Concienciar e sensibilizar á comunidade educativa sobre a importancia dunha adecuada convi-
vencia escolar e sobre os procedementos para mellorala, así como acadar un ambiente educativo 
que permita o óptimo aproveitamento dos recursos que a sociedade pon a disposición do alum-
nado. 

c) Fomentar nos centros educativos os valores, as actitudes e as prácticas que permitan mellorar o 
grao de aceptación e cumprimento das normas, e avanzar no respecto á diversidade e no fomen-
to da igualdade entre homes e mulleres. 

d) Facilitar a prevención, a detección, o tratamento, o seguimento, a xestión e a resolución dos 
conflitos que se poidan producir no centro e aprender a utilizalos como fonte de experiencia e 
aprendizaxe. 

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

f) Facilitar a conciliación ou a mediación para a resolución pacífica dos conflitos. 
g) Contribuír dende o ámbito da convivencia á adquisición das competencias básicas, particular-

mente das competencias social e cidadá e para a autonomía e iniciativa persoal. 
h) Fomentar a participación, a comunicación e a cooperación das familias no mantemento da con-

vivencia nos centros docentes. 

4º ESO 85

1º BACH 103

2º BACH 99

Total 464



i) Establecer, incrementar e consolidar as realacións con entidades e institucións do contorno que 
contribúan á construcción de comunidades educadoras e a una convivencia de calidade que po-
tencie os dereitos e as liberdadesfundamentais. 

2.2. OBXECTIVOS ESPECÍFICOS 

a) Propiciar medidas organizativas e de atención á diversidade axeitadas ás necesidades dos alum-
nos/as: dotacións de espazos, apoios para a mellora de rendemento. 

b) Desenvolver dentro do PAT programas de habilidades sociais, de comunicación, de resolución 
pacífica de conflictos, de sensibilización contra o maltrato e a violencia de xénero. 

c) Consensuar pautas de actuación entre o profesorado con respecto ás normas de convivencia. 
d) Revisar o NOF e incorporar aspectos recollidosneste plan. 
e) Implementar protocolos de actuación para os casos de acoso escolar. 
f) Implementar protocolos de actuación nos casos de disrupcións que alteren a convivencia normal 

do centro. 
g) Elaborar un plan de acollida para o alumnado de nova incorporación ao centro. 
h) Establecer a dar a coñecerao alumnado as normas de aula. 
i) Potenciar a participación da xunta de delegados de aula. 
j) Propiciar una maior implicación das familias. 
k) Intensificar as canles de colaboración entre o IES e o Concello, Servizos Sociais e Centro de 

Saúde. 

3. ACTUACIÓNS E MEDIDAS PARA FAVORECER A CONVIVENCIA 

3.1. CO ALUMNADO 

3.1.1. PLAN DE TRANSICIÓN PRIMARIA - SECUNDARIA 

Actividades de acollida para o alumnado procedentes dos centros adscritos  (meses de maio/xuño e mes 
de setembro) que facilitan ó alumnado de novo ingreso o coñecemento da Etapa Educativa que van co-
menzar e das normas de convivencia, tanto xerais do centro como particulares da aula na que iniciarán 
os estudos de ESO. 
As actividades desenvolvidas neste plan tamén nos permiten ter datos relevantes do alumnado de novo 
ingreso, facilitados polo Departamento de Orientación e titores/as de 6º Primaria do centro de referen-
cia. Esta información facilitará a constitución de grupos heteróxeneos e a organización de medidas de 
atención á diversidade do alumnado de novo ingreso. 

3.1.2. AGRUPAMENTOS 

Para a formación dos grupos en 1º ESO, sempre que os criterios o permítan,  aténdese ao seguinte: 
• Equilibrio no número de repetidores/as por grupo. 
• Mestura de alumnado procedente de distintos centros, respectando peticións debidamente xusti-

ficadas de alumnos/as que desexan continuar xuntos, evitando que ningún alumno/a quede illa-
do. 

• Atención de peticións familiares sobre irmáns ou xemelgos que ás veces desexan que vaian no 
mesmo grupo e outras ao contrario. 

• Atención aos informes dos centros de procedencia que indican a necesidade de separar ou xun-
tar a determinados alumnos/as. 

• Mestura de alumnado atendendo ao seu rendemento de forma que nos grupos sexan heterogé-
neos. 

• Reparto equitativo de alumnos/as con NEAE.  

En 2º e 3º ESO trátase de respectar o grupo de orixe si no curso anterior houbo unha convivencia positi-
va. Equilíbrase o número de repetidores, de alumnos/as con NEAE e repártense os alumnos participan-
tes no programa de sección bilingüe. 
En 4º ESO e Bacharelato os alumnos/as agrúpanse dacordo aos itinerarios non habendo marxe a crite-
rios de convivencia. 



3.1.3. PROMOCIÓN DA CONVIVENCIA A TRAVES DO PLAN DE ACCIÓN TITORIAL 

O Plan de Acción titorial incorpora nos seus obxectivos e nas súas actuacións, medidas que contribúen á 
formación integral do alumnado, en sintonía cos principios de tolerancia, igualdade, respeto, soliedari-
dade, participación razoada e responsable na toma de decisións e na solución dialogada de conflictos. 
O traballo de titoría é imprescindible para crear un ambiente de convivencia favorable. 
Nas seións de titoría, coa colaboración de expertos externos  de distintas organizacións (Programa Co-
ruña Educa, Cruz Bermella, Plan Director para a Mellora da Convivencia e Seguridade nos Centros 
Educativos...) desenvólvense distintos obradoiros que forman parte dos seguintes programas: 

• Programa de Educación en valores, 
• Programa de Educación para a igualdade e prevención da violencia de xénero, 
• Programa de Habilidades Sociais, 
• Programa de Prevención do Consumo de Drogas, 
• Programa de Educación para o Consumo, 
• Programa de Educación para a Saúde. 

Desde a titoría tamén se promove a participación das familias no labor formativa dos seus fillos/as, ase-
sorandóos e informandóos, tanto no aspecto académico como no de respeto e cumprimento das normas 
de convivencia (adaptación social). 

3.1.4. ACCIÓNS QUE FAVORECEN A CONVIVENCIA 

a) Promoción de actividades complementarias e extraescolares por todos os 
departamentos. Destaca a ampla participación do profesorado. 

b) Actuación teatral seguida dun concerto de Nadal, e comparsa de Entroido con alta participación 
do alumnado. 

c) Colaboración e coordinación, a través do Departamento de Orientación e/ou da Dirección, se 
procede, con institucions implicadas na atención, en casos específicos, cos alumnos do centro: 
Servizos Sociais, Servizos de Saúde, servizos xestionados polo Concello, profesionais externos 
do ámbito psicopedagóxico... 

d) Potenciación da figura do  Delegado de grupo e da Xunta de Delegados, para tratar e propoñer 
medidas para mellorar a convivencia e outros aspectos da vida do centro. 

3.2. ENTRE PROFESORES, DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN E DIRECCIÓN  

a) Información no inicio de curso do protocolo de aplicación de medidas correctoras. 
b) Convocatoria da xunta de aula como medida de intervención inmediata, se é necesario. 
c) Reunión semanal entre o Director/a, Orientador/a e Xefe/a de Estudos para coñecer o estado d 

convivencia e intervir se é necesario. 
d) Reunión semanal do Xefe/a de Estudos, Orientador/a e titores/as de ESO. 
e) Intervención de departamento de Orientación en casoss conflictivos para coñecer a situación e 

facer unha proposta de resolución. 
f) Declaración do Director/a e do Xefe/a de Estudos se a entidade do problema así o require. Co-

municación ás familias. 
g) Colaboración e solicitude de intervención dos servizos sociais, se é necesario. 
h) Colaboración do profesorado na observancia do cumprimento das normas de convivencia. 

3.3. COAS FAMILIAS  

a) Benvida ás familias por parte dos titores /as nas primeiras semanas do curso. 
b) Información continuada por  titores /as do desempeño e progreso dos seus fillos/as. 
c) Información e orientación académica e pre-laboral dende o departamento de Orientación, espe-

cialmente para familias con nenos/as en risco de abandono e fracaso escolar. 
d) Mantemento dunha estreita colaboración coa Asociación de Pais/Nais. 

4. NORMAS DE CONVIVENCIA 



4.1. NORMAS XERAIS DE CONVIVENCIA DO CENTRO 

1. Respectar as normas de funcionamento do Centro incluídas nestas Normas de convivencia. 
2. Respectar a todos os membros da Comunidade Educativa.  
3. Asistir todos os días a clase e respectar puntualmente os horarios establecidos.  
4. Permanecer no recinto escolar durante o período lectivo, agás autorización dos pais, e previa 

comunicación á titora ou titor.  
5. Agardar dentro da aula á profesora ou profesor co que se teña clase, ou ao docente que estea de 

garda.  
6. Favorecer e respectar o normal desenvolvemento das clases que se lle impartan.  
7. Respectar ás diversas actividades que se poidan realizar. 
8. Manter un comportamento adecuado en todas as dependencias do Centro (escaleiras, corredo-

res, patio, etc.).  
9. Respectar a prevención de drogodependencias como obxectivo prioritario para toda a Comuni-

dade Educativa.  
10. Respectar as pertenzas dos membros da Comunidade Educativa.  
11. Respectar e usar correctamente os bens mobles, material e instalacións do Centro.  
12. Non permanecer na cafetería en horario lectivo ou nos cambios de clase. 
13. Non facer uso de móbiles ou aparellos electrónicos de gravación de imaxes no recinto escolar. 
14. alumnado deberá respectar e acatar as indicacións do persoal non docente na totalidade do hora-

rio escolar. 
4.1.1. INCUMPRIMENTO DAS NORMAS DE CONVIVENCIA (Lei 4/2011. Artigo 12) 

Serán obxecto de corrección disciplinaria as condutas contrarias ás normas de convivencia realizadas 
polo alumnado: 

• Dentro do recinto escolar. 
• Durante o desenvolvemento de actividades complementarias e extraescolares.  
• Fóra do recinto escolar e relacionadas coa vida escolar e afecten a membros da Comunidade 

Educativa. 
• Mediante o uso de medios electrónicos, telemáticos ou tecnolóxicos e relacionadas coa vida 

escolar. 

4.1.2. RESPONSABILIDADE E REPARACIÓN DE DANOS (Lei 4/2011. Artigo 13)  

• O alumnado está obrigado a reparar os danos físicos que cause aos bens do Centro, e aos bens 
doutros membros da Comunidade Educativa, ou a facerse cargo do custo económico da súa re-
paración. 

• Así mesmo está obrigado a restituír o  danado ou, se non fora posible, a indemnizar o seu valor. 
Os pais/nais ou titores/as legais serán os responsables civís nos termos previstos pola lexisla-
ción vixente.  

• O alumnado está obrigado a reparar os danos morais que cause aos membros da Comunidade 
Educativa, excusándose e asumindo a responsabilidade en público ou privado segundo a nature-
za dos feitos. 

4.1.3. CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES (Lei 4/2011. Artigo 23) 
  
Para a correcta gradación das faltas recollidas neste capítulo, terase en conta que se considerarán causas 
atenuantes: 

• O recoñecemento espontáneo da conduta incorrecta, ben pola colaboración voluntaria para o 
seu esclarecemento ou ben pola manifestación de “motu propio” das faltas que se teñan cometi-
do. 

• A  falta de intencionalidade. 
• O arrepentimento inmediato, que se manifestará na presentación de desculpas que serán públi-

cas, cando así fose a falta.  

Pola contra, consideraránse causas agravantes: 
• A premeditación, reiteración e reincidencia.  
• A asociación para alterar a orde. 
• dano, inxuria, ofensa ou agresión a compañeiros/as, en manifesta inferioridade. 
• A intención manifesta de entorpecer o estudo e o aproveitamento nas aulas. 



• As actitudes ou manifestacións de indiferenza ou desprezo ás normas de convivencia ou ás indi-
cacións do profesorado, particularmente cando está a desempeñar a tarefa de profesor de garda 
ou non lle da clases ao alumno interesado. 

Non se poderá instar a aplicación dunha sanción respecto ás faltas cometidas, sen constancia escrita do 
feito. Ordinariamente, esta constancia farase a través dos “partes”, cubertos e asinados polos profesores 
implicados. 

4.2. CONDUTAS CONTRARIAS ÁS NORMAS DE CONVIVENCIA (leves, graos I e 
II) 

As condutas contrarias ás normas de convivencia, poderán considerarse de carácter leve de graos I e II. 

Consideraránse condutas contrarias ás normas de convivencia de carácter leve de grao I  aquelas que 
alteren levemente o funcionamento normal do Centro. Quedan tipificadas neste apartado as recollidas 
no artigo 16 da Lei 4/2011, cometidas nun grao leve, e ademais as seguintes: 

1. As accións, actitudes, xestos ou palabras que alteren levemente o normal desenvolvemento das 
clases. 

2. Entrar sen permiso na aula. 
3. As faltas de puntualidade na entrada ás clases. 
4. Faltar inxustificadamente á clase. 
5. Os cambios do lugar na aula asignados polo titor/a, sen indicación expresa do profesor/a da ma-

teria. 
6. Comer ou beber dentro das aulas, ou fóra dos lugares establecidos, incluíndo caramelos e goma 

de mascar. 
7. Correr ou berrar polos corredores, vestíbulos e demáis dependencias do Centro. 
8. Tirar obxectos ao chan (papeis, envoltorios, lixo, etc.) en todo o recinto escolar. 
9. Entrar ou sair do recinto escolar saltando os enreixados. 
10. Incumprir os prazos para a entrega do “recibín” da documentación ou información remitida 

polo centro. 
11. Incumprir os prazos para a devolución do material solicitado en préstamo á Biblioteca. 
12. Calquera outra ación que afecte de forma leve ao desenvolvemento normal do Centro. 

Consideraránse condutas contrarias ás normas de convivencia de carácter leve de grao II  aquelas que, 
sen poder considerarse gravemente prexudiciais para a convivencia, alteren o funcionamento normal do 
Centro.  Quedan tipificadas neste apartado as recollidas no artigo 16 da Lei 4/2011, cometidas nun grao 
leve, e ademais as seguintes: 

1. A reiteración na comisión de condutas contrarias ás normas de convivencia de carácter leve de 
grao I. 

2. Facer caso omiso, en xeral, das normas de funcionamento do Centro incluídas nestas normas, 
que impliquen ao alumnado. 

3. Dirixirse ao profesorado sen o debido respeto. 
4. Promover ou participar en liortas. 
5. A acumulación de dez faltas de puntualidade inxustificadas. 
6. A acumulación de dez  faltas de asistencia inxustificadas. 
7. Saír do recinto escolar en horario lectivo sen autorización. 
8. Ausentarse do recinto escolar nos períodos de lecer. Se se dera o caso caso de que algún obxec-

to caera fóra do recinto do Centro, deberase solicitar a pertinente autorización do docente de 
garda para poder saír ao exterior. 

9. Permanecer nos vestíbulos, corredores ou cafetería durante as horas de clase. 
10. patio non poderá ser utilizado nas horas de clase, especialmente naquelas zonas nas que poida 

interrumpirse o normal desenvolvemento das explicacións nas aulas próximas. 



11. Non agardar no interior da aula a chegada do profesor/a correspondente ou da persoa que estea 
de garda e que o substitúa en caso de ausencia. En caso necesario, o alumnado deberá ademais 
avisar das ausencias do profesorado, pasados dez minutos desde que tocou o timbre. 

12. Facer caso omiso ou desobedecer unha orde directa ou calquera indicación dalgún profesor ou 
do persoal non docente. 

13. Copiar nun exame. 
14. Insultar ou berrar desde as ventás. 
15. Non respectar a normativa das aulas específicas. 
16. Non facer chegar aos pais ou titores legais calquera comunicado do Centro, procedente do pro-

fesorado ou da Dirección. 
17. Fumar, consumir bebidas alcohólicas ou substancias estupefacientes no recinto escolar. 
18. Utilizar móbil, aparellos electrónicos ou cascos nas aulas. 
19. Mostrar actitudes indecorosas, bocexar ostentosamente, espreguizarse, adoptar posturas inco-

rrectas, etc. 
20. Faltar colectivamente ás clases cando non se participe nalgunha actividade programada. 
21. Secundar unha convocatoria de folga, sen autorización dos pais. 
22. Calquera outra actitude ou acción que perturbe de forma non grave o normal desenvolvemento 

da actividade do Centro. 

4.2.1. MEDIDAS CORRECTORAS DAS CONDUCTAS LEVES CONTRARIAS ÁS NORMAS DE CONVI-
VENCIA 

1. A corrección das condutas leves contrarias á normas de convivencia levaráse a cabo sen aper-
tura de expediente. 

2. Deberase seguir o Protocolo de actuación que figura nas NOF. 
3. As condutas tipificadas como leves de grao I poderán ser corrixidas, seguindo o protocolo de 

actuación, por calquer profesor/a. 
4. As condutas tipificadas como leves de grao II poderán ser corrixidas, seguindo o protocolo de 

actuación, polo titor/a, polo xefe/a  de estudos ou polo director/a. 
5. As condutas leves contrarias ás normas de convivencia poden ser correxidas coas medidas reco-

llidas no artigo 22 da Lei 4/2011 e coas medidas aprobadas polo Consello Escolar (incluídas nas 
NOF) . 

A potestade para impoñer ditas sancións son as que se indican a continuación: 
  

a. Amoestación privada ou por escrito. 
Pode impor a sanción calquer profesor/a. 

b. Comparecencia inmediata ante a Xefatura de Estudos. 
Pode impor a sanción calquer profesor/a. 

c. Realización de traballos específicos en horario lectivo 
Pode impor a sanción calquer profesor/a. 

d. Realización de tarefas para a mellora do Centro (incluíndo tarefas de limpeza). 
Pode impor a sanción o profesor titor, o Xefe/a de Estudos ou o Director/a 

e. Suspensión do dereito a participar en actividades extraescolares ou complementarias ata dous 
semanas. 

Pode impor a sanción o Xefe/a de Estudos ou o Director/a 
f. Cambio de grupo ata unha semana 

Pode impor a sanción o Xefe/a de Estudos ou o Director/a 
g. Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases ata tres días. 

Pode impor a sanción o Director/a 
h. Suspensión do dereito de asistencia ao Centro ata tres días. 

Pode impor a sanción o Director/a  
i. Perda do dereito á avaliación continua no bacharelato no curso escolar no que se produce a con-

duta contraria ás normas de convivencia. 
Pode impor a sanción o Director/a  

j. Cualificación con cero puntos no exame en caso de copiar por calqueira medio. 
Pode impor a sanción calquer profesor/a. 

6. alumnado sancionado con suspensión do dereito de asistencia deberá realizar os traballos que 
determine o profesorado. 

7. cumprimento das medidas correctoras impostas polo profesorado, deberá ser vixiado polo pro-
fesor que as impoña, informando ao titor/a segundo marca o protocolo de actuación. 



8. A atención do alumnado sancionado con traballos específicos fóra do horario lectivo, corres-
ponderá ao profesor/a que faga a proposta de sanción. 

4.3. CONDUTAS GRAVEMENTE PERXUDICIAIS PARA A CONVIVENCIA 

Considéranse condutas gravemente perxudiciais para a convivencia as recollidas no artigo 15 da Lei 
4/2011, e ademais as seguintes: 

1. A ocultación ou terxiversación de datos persoais e familiares que solicite calquer profesor/a. 
2. Calquer acto inxustificado que perturbe gravemente o normal desenvolvemento das actividades 

do Centro ou nas que se dean circunstancias especialmente graves.  

4.3.1. MEDIDAS CORRECTORAS DAS CONDUTAS GRÁVEMENTE PERXUDICIAIS PARA A CONVI-
VENCIA 

1. A corrección das condutas gravemente perxudiciais para a convivencia levarase a cabo con 
apertura de expediente. 

2. Calquera profesor, cando considere que se teña incorrido nunha falta moi grave, deberá poñelo 
en coñecemento do director ou do xefe de estudos do Centro, para que adopten as medidas axei-
tadas. 

3. Director/a ou o Xefe/a de Estudos, cando consideren que se teña incorrido nunha conduta gra-
vemente prexudicial para a convivencia, de acordo co recollido no artigo 25 da Lei 4/2011, po-
derá adoptar calquera das medidas recollidas no artigo 21 da citada Lei. 

4.3.2. PROCEDEMENTO PARA A IMPOSICIÓN DAS MEDIDAS CORRECTORAS DAS CONDUTAS GRÁ-
VEMENTE PERXUDICIAIS PARA A CONVIVENCIA 

Seguirase o procedemento recollido no artigo 25 da Lei 4/2011. 

5. COMISIÓN DE CONVIVENCIA 

5.1. COMPOSICIÓN 

Estará formada por: 
• Director/a que a preside 
• Xefe/a de Estudos 
• Un profesor/a, que ademáis actuará como Secretario/a 
• Xefe/a do departamento de Orientación 
• Un alumno/a 
• Un pai ou nai  

   

5.2. FUNCIÓNS/ACTUACIÓNS DA COMISIÓN DE CONVIVENCIA  

• Elaborar o plan de convivencia do centro e as demais actuacións derivadas do seu desenvolve-
mento, seguimento, avaliación e revisión, función que será asumida polo equipo directivo cando 
non estea constituída, que será aprobado polo consello escolar do centro, tal como se recolle no 
artigo 10 da Lei 4/2011. 

• Velar pola correcta aplicación do disposto na normativa existente en materia de convivencia e 
no plan e normas de convivencia. 

• Elevar ao consello escolar de cada centro e recoller na memoria anual da comisión de convi-
vencia as iniciativas tendentes a previr e resolver conflitos de convivencia, mellorar a conviven-
cia e fomentar o respecto mutuo e a tolerancia no centro educativo propostas polas escolas de 
nais e pais que se poidan crear no centro e se establezan no plan de convivencia. 

• Funcións, por delegación do Consello Escolar: 



a. Dinamizar  todos  os  sectores  da  comunidade  educativa,  incorporando  as  súas iniciativas   
no  procedemento  de  elaboración,   desenvolvemento,  seguimento  e revisión do plan de con-
vivencia do centro. 

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

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

d. Propoñerlle ao Consello Escolar as medidas que considere oportunas para mellorar a conviven-
cia, así como dar conta a este, cando menos dúas veces ao longo do curso, das actuacións 
desenvolvidas e das correccións e medidas disciplinarias impostas. 

e. Propoñerlle, de ser o caso, ao Director/a do centro persoas que poidan formar parte do equipo 
de mediación. 

f. Coñecer o cumprimento efectivo das correccións e medidas correctoras nos termos que foran 
impostas e informar ao Consello Escolar sobre o grao de cumprimento da normativa vixente. 

g. Realizar o seguimento dos compromisos de convivencia subscritos no centro. 
h. Elaborar unha memoria anual sobre a análise da convivencia e conflitividade no centro, no que 

se reflictan as iniciativas no ámbito do centro sobre a materia: este informe será trasladado ao 
Consello Escolar do centro e ao correspondente servizo territorial de inspección educativa. 

i. Aqueloutras que  lle  sexan  encomendadas polo  Consello  Escolar  do  centro  ou o órgano da 
Administración educativa con competencias na materia. 

5.2.1. POSIBILIDADE DE ASESORAMENTO/COLABORACIÓN 

Cando a omisión de convivencia o considere oportuno, e co obxecto de que informen no ámbito das 
súas respectivas competencias, poderá solicitar: 

• Asesoramento dos profesionais do departamento de orientación do centro. 
• Colaboración: 

-  Do profesorado titor relacionado co tema que se analice. 
 -  Do educador ou educadora social do concello onde se atope o centro educativo. 
 -  Doutros profesionais segundo a problemática de que se trate. 
 -  Das asociacións do sector que poidan colaborar na mellora da convivencia. 

5.2.2. PLAN DE REUNIÓNS /XUNTANZAS 

A Comisión de Convivencia reunirase como mínimo: 
1. En sesión ordinaria:  tres xuntanzas anuais, unha por trimestre. 
2. En sesións extraordinarias:  cantas veces sexa convocada por: 

 -  A súa presidencia, por iniciativa propia. 
 -  A proposta de, polo menos, unha terceira parte dos seus membros.  

6. PROTOCOLO DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN E TRATAMENTO DO ACO-
SO ESCOLAR E CIBERACOSO. 

Para esta actuación ver ANEXO A. 

7. PROGRAMA BÁSICO DE HABILIDADES SOCIAIS 
Para esta actuación ver ANEXO B. 



8. SEGUIMENTO, AVALIACIÓN E PROPOSTA DE MELLORA DO PLAN DE 
CONVIVENCIA 

Para esta actuación ver: 
ANEXO C:  Informe de seguimento e avaliación anual do Plan de Convivencia 
ANEXO D:  Criterios para  a avaliación anual da convivencia escolar nos centros educativos 

9. DIFUSIÓN DO PLAN DE CONVIVENCIA  

Para dar difusión e este Paln de Convivencia entre todos os membros de comunidade educativa de cen-
tro: 

1. Reflectirase na páxina web 
2. Informarase ao profesorado, especialmente aos profesores/as novos. 
3. Darase a coñecer ao alumnado a través das sesións de titoría 
4. Informarase aos pais/nais nas reunións de principio de curso. 

10.ANEXOS 

ANEXO A:  Protocolo de prevención, detección e tratamento do acoso escolar e ciberacoso. 

ANEXO B:  Programa básico de habilidades sociais 

ANEXO C:  Informe de seguimento e avaliación anual do Plan de Convivencia 

ANEXO D:  Criterios para  a avaliación anual da convivencia escolar nos centros educativos 

10.1.ANEXO A:  PROTOCOLO DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN E TRATAMENTO 
DO ACOSO ESCOLAR E CIBERACOSO. 

1.-Definición e identificación do acoso escolar. 

Considérase acoso escolar calquera forma de vexación ou malos tratos continuados no tem-
po dun alumno ou alumna por outro, outra ou outros, xa sexa de carácter verbal, físico ou psi-
colóxico, 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, tele-
máticos ou tecnolóxicos que teñan causa nunha relación que xurda no ámbito escolar. 

Para poder considerar un comportamento como acoso escolar, deben cumprirse tres criterios 
diagnósticos, que deben darse simultaneamente, prescindindo da personalidade da posible 
vítima.  
Os criterios son: 



• A existencia de intención de facer dano. Debe existir unha vítima concreta, indefen-
sa e unha persoa agresora que lle fai dano conscientemente. 

• A repetición das condutas agresivas. 

• A duración no tempo, co establecemento dun esquema de abuso de poder desequi-
librado entre a vítima e a persoa ou persoas agresoras. 

O acoso pode manifestarse de moi diversas formas: maltrato verbal ou físico (contra a persoa 
vítima ou os seus obxectos persoais), intimidación, illamento ou exclusión social e marxina-
ción social.  
Algunhas destas manifestacións poden exercerse a través das novas tecnoloxías da informa-
ción e comunicación dando lugar así ó ciberacoso, que será igualmente sancionable dende o 
centro aínda que non se produza neste. 

De xeito esquemático podemos considerar os seguintes tipos ou manifestacións do acoso 
(informe do Defensor do Pobo - UNICEF, 2000 e 2007): 

Tipos de acoso Modalidade de acoso Manifestación

Exclusión e marxinación social Activa ▪ Non deixar participar.

Pasiva ▪ Ignorar.

Agresión verbal Directa ▪ Insultar, poñer alcumes ofensi-
vos...

Indirecta ▪ Falar mal de alguén ás súas cos-
tas.

Agresión física Directa ▪ Pegar.

Indirecta ▪ Agachar cousas. 
▪ Romper cousas. 
▪ Roubar cousas.

Maltrato Mixto ▪ Ameazar para meter medo. 
▪ Ameazar con armas. 
▪ Obrigar a facer algo con amea-

zas (chantaxe).

Acoso sexual físico ▪ Actos.

Acoso sexual verbal ▪ Comentarios.

Notas 
▪ Exemplos de manifestación cando se produce exclusión e marxinación social:  minan a autoestima da per-

soa e fomentan a súa sensación de temor, rexeitamento, marxinación, humillación, ridiculización das súas 
opinións, burlas, acoso ou xestos de asco, desprezo ou agresividade dirixidos contra a vítima, pretende illar 
á persoa do resto do grupo e compañeiras ou compañeiros, no grupo e no centro. Exclusión, non dirixirlle a 
palabra, difusión de rumores e calumnias contra a vítima e o seu aspecto…, na súa presenza ou na súa au-
sencia, comentarios relativos sobre o grupo ao que pertence (sexo, raza, relixión…), outros.  

▪ Exemplos de manifestación cando se produce agresión verbal: palabras insultantes, humillacións, alcumes, 
ameazas, provocacións, desprestixio ou difusión de falsos rumores, menosprezos e ridiculización en público, 
resaltar defectos físicos, outros. 

▪ Exemplos de manifestación cando se produce agresión física: incomodar (descolocarlle as cousas, tirar da 
roupa), intimidacións (ameazas de violencia física, amago de pegarlle…), maniféstase a través de agresións 
leves ou graves directas (asustar, golpes illados, empurróns, patadas, puñados, beliscos, golpes, tundas, 
pegar...), extorsións, furtos, roubos, danar as pertenzas da vítima, agocharlle as cousas (maltrato indirecto), 
uso de calquera obxecto para arremeter contra a persoa, outros.



2.- Medidas preventivas. 

Entre as estratexias e medidas organizativas de prevención o centro desenvolverá como mí-
nimo as seguintes: 

• Promover a participación na elaboración e revisión dos documentos do centro. 

• Favorecer a participación e a comunicación entre todos os sectores das comunidade 
educativa. 

• Nomear unha persoa responsable da coordinación da convivencia escolar. 

• Constituír a comisión de convivencia escolar no seo do Consello escolar e reunila de 
forma periódica ao longo do curso. 

• Difundir este documento entre todos os sectores da comunidade educativa e garantir 
que todos os seus membros coñezan os seus dereitos e deberes. 

• Estudar a o principio de curso, coa colaboración do departamento de orientación, unha 
organización e distribución do alumnado nos distintos grupos que favoreza a convi-
vencia e a prevención de conflitos. 

• Establecer canles para a denuncia de situacións de acoso con garantía de 
confidencialidade. 

• Vixilancia en zonas comúns: aseos, corredores, recreos, entradas e saídas...  
• Organización do centro respectuosa coa diversidade e aceptación desta como un 

valor positivo, fomentando a inclusión.   
• Promover a participación en programas de prevención e mellora da convivencia 

organizados por institucións públicas ou privadas, como o Concello, Consellerías,… : 
Programas específicos de resolución de conflitos, programas de mediación en 
conflitos e axuda entre iguais, educación para a igualdade, prevención da violencia de 
xénero,...  

• Formación ao alumnado: potenciar o uso positivo das TIC e o espírito crítico ante os contidos 
aos que acceden, ser coidadoso cos datos persoais -onde aparecen e a quen se proporcionan-, 
non responder a provocacións a través dos medios tecnolóxicos; cando unha ameaza é persis-
tente, hai que gardar o que se poida a xeito de proba do sucedido, pechar a conexión e pedir 
axuda a unha persoa adulta. 

• Realizar un uso didáctico e controlado das redes en sentido positivo, como actividade, 
incluíndo as boas prácticas, a seguridade e a prevención como contidos.  

• Prohibir o uso de móviles en tempo lectivo (a excepción de autorización para fins di-
dácticos e coa supervisión dun profesor ou profesora) en todo o recinto escolar.  

• Introdución a través do Plan de Acción Titorial de estratexias específicas de 
desenvolvemento emocional, habilidades sociais e axuda persoal. 

• 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. 

• Asesorar dende o departamento de orientación ás titorías sobre a detección e comuni-
cación de posibles casos de acoso escolar. 

3.- Protocolo de actuación 



A persoa responsable da dirección do centro ou, de ser o caso, calquera outro membro do 
equipo directivo por delegación expresa daquel, dirixirá todas as actuacións que se deriven do 
desenvolvemento do presente protocolo. 
O protocolo de actuación ten por obxecto que o profesorado do centro saiba como actuar nos 
posibles casos de acoso, pois é imprescindible que se actúe de xeito inmediato e decidido 
tanto co alumnado implicado (vítima, agresor ou agresores e espectadores) coma coas súas 
familias. 

O seguimento dun protocolo estandarizado é prescritivo para os centros escolares e contribúe 
a organizar a intervención, concretando as fases e dimensións que se deben prever, 
proporcionando pautas de actuación ou orientacións en situacións nas que se require un 
procedemento sistemático para a identificación e resolución do problema. 

Para favorecer o repartimento de responsabilidades e a coordinación na acción, propon-
se adoptar as catro fases establecidas no “protocolo de prevención, detección e trata-
mento do acoso escolar e ciberacoso” publicado pola Consellería de Cultura, Educación e 
Ordenación Universitaria  

• fase primeira: coñecemento, identificación e comunicación da situación. 

• fase segunda: recollida de información e rexistro. 

• fase terceira: análise da información e adopción de medidas. 

• fase cuarta: seguimento e avaliación das medidas adoptadas. 

3.1.- Fase primeira: Coñecemento, identificación e comunicación da situación 

3.1.1) Comunicación dunha posible situación de acoso  (Anexo1) 

Primeira fase 
 

Coñecemento, identificación e comunicación da situación

Comunicación á dirección e rexistro desta comunicación (anexo 1) 

Adopción das primeiras medidas 

Medidas urxentes 
de protección á 
presunta vítima

Designación 
dun respon-

sable de 
atención á 

presunta ví-
tima 

Comunicación  
ás familias do 
alumnado im-

plicado

Designación 
dun responsa-
ble das averi-
guacións pre-

vias

Comunicación 
a outros profe-

sionais educati-
vos e/ou axen-

tes externos

Anexo 2 Anexos 3 e 4 Anexo 5 Anexo 6



En todo o procedemento de comunicación coidarase especialmente a onfidencialidade e a 
discreción, respectando a decisión dos comunicantes iniciais de permanecer no anonimato. 

Calquera membro da comunidade educativa (alumnado, profesorado, familias,persoal non 
docente) que teña coñecemento ou sospeitas, por calquera medio,dunha situación de acoso 
sobre algún alumno ou alumna,ten a obrigación de poñelo en coñecemento da persoa ou per-
soas directamente responsables do menor no centro educativo, quen lle trasladará a informa-
ción á dirección. 
Esta primeira comunicación da situación poderá facerse de diferente forma,  dependendo da 
persoa que sexa coñecedora desta. 
A continuación, rexistrarase de forma escrita a comunicación desta posible situación de acoso 
escolar mediante o emprego do documento (Anexo 1) Neste documento recóllese informa-
ción sobre a persoa ou persoas que primeiro teñen coñecemento da situación e de como se 
produce esta, así como do alumnado implicado nesta. 

En calquera caso, o receptor ou receptora da información sempre informará á dirección ou, na 
súa ausencia, a algún membro do equipo directivo. 

3.1.2) Adopción das primeiras medidas. 

Medidas urxentes de protección e corrección 

Unha vez tido coñecemento do posible caso de acoso, a persoa responsable da dirección do 
centro establecerá asmedidas urxentes oportunas de protección á presunta vítima. Debe pri-
mar sempre ointerese da presunta vítima sobre calquera outra consideración.Entre estas me-
didas urxentes poderán adoptarse as seguintes: 

• Vixilancia específica das persoas indicadas. 

• Supervisión e vixilancia naqueles lugares onde poida producirse o suposto acoso. 

• Medidas cautelares que impidan o contacto entre a suposta vítima e a persoa ou per-
soas causantes da posible situación de acoso. 

• Advertencia verbal, en presenza da xefatura do departamento de orientación ou xefa-
tura de estudos, ó posible alumnado acosador. 

• Privación ó posible alumnado acosador do dereito de participar en actividades que po-
dan supoñer risco para a vítima, (recreos, actividades extraescolares ou complemen-
tarias, algunhas clases...) 

• Comunicación e solicitude de colaboración ás familias do alumnado implicado. 

• Asignación dunha persoa responsable de atención e apoio á presunta vítima. 

Designación dunha persoa responsable da atención e apoio a presunta vítima  (anexo 
2)  

A persoa titular da dirección do centro poderá designarunhapersoa responsable de atención á 
presunta vítima entre o profesorado do propio centro, (Anexo 2). 



Para esta designación intentará buscar unha persoa de confianza e proximidade á vítima, a 
poder ser que coñeza o alumnado do centro, con experiencia, formación e implicación en te-
mas de convivencia escolar. 

No mesmo nomeamento, esta persoa será convocada para recibir a información pertinente, 
reunión da que se levantará acta. 

 Primeira comunicación ás familias do alumnado Implicado (anexos 3 e 4)  

A dirección comunicará ás familias do alumnado implicado,mediante chamada telefónica,a 
situación que se está dando de suposto acoso. En todo caso, sempreintentará buscar a cola-
boración das familias.Ao mesmo tempo enviará comunicado por escrito (Anexos 3 e 4)  in-
formando de: 

• Tipo de implicación do seu fillo ou filla. 

• As medidas provisionais de protección ou corrección, segundo corresponda. 

• nome da persoa responsable da tramitación e o seu dereito a recusar a esta persoa 
ante a dirección do centro. 

• Convocatoria da primeira reunión coa persoa responsable da tramitación. 

• Solicitude de colaboración para o esclarecemento dos feitos e resolución do conflito. 

Nomeamento dunha persoa responsable das averiguacións previas, se procede 
(anexo5)  

A dirección do centro, cando estime que é necesario clarificar os feitos denunciados de cara á 
posible incoación dun expediente, designará unha persoa responsable, entre o profesorado 
do centro, das averiguacións previas, e no mesmo nomeamento será convocada para recibir 
a información pertinente, reunión da que se redactará a acta. (con carácter xeral, no caso de 
ciberacoso deberá contar con coñecementos no uso das TIC).  

Esta persoa será a encargada de comunicarse con todos os suxeitos implicados, de recadar a 
información necesaria e comunicarlla nunha reunión, da que se redactará a acta, á dirección 
do centro para proceder, cando así se estime, á incoación do expediente correspondente. 
Esta persoa poderá ser, se procede, a responsable da tramitación do dito expediente. 
Consonte ao establecido no Decreto 8/2015, as averiguacións previas deberán realizarse nun 
prazo máximo de 2 días. A decisión sobre a incoación de expediente deberá tomarse nun 
máximo de 3 días (incluídas as averiguacións previas). 

Cando os feitos sexan claros e non se consideren necesarias as averiguacións previas, 
poderá procederse directamente á incoación do expediente. 

Comunicación a outros profesionais educativos e/ou outros axentes externos (anexo 6)  

Se se considera necesario e oportuno, e sempre en función da valoración inicial, a persoa 
responsable da dirección do centro poderá requirir a colaboración de calquera membro da 
comunidade educativa e doutras instancias externas ao centro (sociais, sanitarias, 
xudiciais...).  
Cantas actuacións se desenvolvan realizaranse sempre tendo presente a imprescindible 
confidencialidade de todo o proceso.  



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. 

3.2.- Segunda fase: Recollida de información e rexistro (Anexos 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13,14) 

Trátase dunha fase na que o principal obxectivo é  recadar os datos necesarios para dilucidar 
se os feitos denunciados constitúen ou non unha situación de acoso escolar. 

En ningún caso poderá utilizarse o que resulte desta entrevista como proba no proceso de 
corrección, de iniciarse este. Nesta fase o único obxectivo é dilucidar se existen indicios 
razoables para a incoación dun expediente. As entrevistas con validez no proceso de 
corrección terán que realizarse previa citación formal, tal e como se establece no 
procedemento xeral de expedientes do proceso de corrección. 

No caso deque finalmente se incoe expediente disciplinario, toda a información recollida nesta 
fase formará parte deste expediente, polo que haberá que tomar en consideración os prazos 
establecidos no artigo 25 da Lei 4/2011. 

A persoa responsable da tramitación recollerá a información de xeito discreto, por escrito e a 
través de diversas fontes e procedementos:  

• Dirección. 
• Xefatura de estudos. 
• Titor ou titora 
• Profesorado de aula. 
• Compañeiras ou compañeiros 
• Departamento de orientación. 
• Outras persoas relacionadas co centro que poidan aportar datos 
• Entrevistas individuais con citas previas a: 

  
• Alumno ou alumna acosado/a. (Anexo 8) 
• Alumnado acosador. (Anexo 9) 

Segunda fase  
Recollida e rexistro da información (anexo 7) 

Entrevista 
individual á 
presunta ví-
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Entrevista á/s 
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te responsa-

ble/s

Entrevista ás 
persoas 

observado-
ras/  

espectado-
ras
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ás fami-

lias  
implica-

das

Solicitude de asesoramento  
e/ou apoio técnico

Departamen-
to de   

orientación

Outros profe-
sionais educa-

tivos e/ou 
axentes exter-

nos

Anexo 8 Anexo 9 Anexo 10 Anexos 
11 e 12

Anexo 13 Anexo 14



• Persoas observadoras/espectadoras. (Anexo 10) 
• Familia do alumno ou alumna acosado/a (Anexo 11) 
• Familia do alumnado acosador (Anexo 12) 

As entrevistas ó alumnado menor de idade faranse sempre en presenza do pai/nai, titor ou 
titora legal ou persoa adulta que designen. Levantará acta da reunión e, despois da súa lectu-
ra, asinarana as persoas entrevistadas e testemuñas, deixando así constancia da súa con-
formidade. 
Nas entrevistas ás familias informarase da postura firme do centro sobre a intolerancia abso-
luta de cara ás agresións e a procura da súa colaboracióncomentándolles todos os pasos a 
seguir neste protocolo. 

A persoa responsable da tramitación poderá solicitar asesoramento e/ou apoio técnico da 
persoa que ocupe a xefatura de orientación. (Anexo 13) 

Cando se considere oportuno, a persoa responsable da dirección poderá solicitar 
asesoramento a outros profesionais educativos (Anexo 14) como son os Equipos de 
Orientación Específicos e a Inspección Educativa, en calquera momento do proceso. 

Ademais, a complexidade das situacións de ciberacoso pode derivar na necesidade de 
consulta e traslado dos feitos a axentes externos ao centro como: 

• Axencia Española de Protección de Datos. 

• Policía local. 

• Unidades de delitos telemáticos da Garda Civil e da Policía Nacional. 

• Outros. 

Unha vez rematado o proceso de recollida de información, rexistraranse nun documento to-
dos os datos relevantes para proceder á súa análise. 

3.3.- Fase terceira: Análise da información e adopción de medidas. (Anexos, 
15,16) 

Terceira fase 
Análise da información e adopción de medidas (anexo 15)

Comunicación á dirección da información recadada

Apertura de expediente (se 
procede)

Adopción de medidas educativas  
(con independencia do proceso corrector) Non Si

Protección e apoio á pre-
sunta vítima

Outras medidas Medidas 
reeducado-
ras para a/s 

persoa/s 
agresora/s

Medidas 
provisio-

nais para a/
s persoa/s 
agresora/s

Alumna-
do

Familias Equipo  
docente

Anexo 16 Anexo 16



Unha vez recadada toda a información sobre os feitos acontecidos, a persoa responsable da 
tramitación ordenará e analizará a mesma tratando de atopar coincidencias e diverxencias 
entre os datos obtidos das diversas fontes, coa finalidade de elaborar as conclusións e pro-
postas de medidas que poden  adoptarse, que entregará, por escrito, á dirección do centro.-
Nestas conclusións deberá figurar expresamente se cabe ou non tipificar as condutas estuda-
das de acoso escolar. En caso afirmativo, incluirá a proposta de medidas protectoras á vítima 
e correctoras e reeducadoras á persoa ou persoas agresoras.(Anexo 15) 

A persoa responsable da dirección do centro, tomando en consideración esta proposta, dita-
minará as medidas definitivas que hai que adoptar, para o que, se o considera oportuno. 
sempre de acordo coas previsións recollidas nas normas de convivencia incluídas nas nor-
mas de organización e funcionamento do centro (NOF), no regulado na Lei 4/2011, do 30 de 
xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa e no 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 

As actuacións que constitúan acoso escolar considéranse condutas gravemente prexudiciais 
para a convivencia e non poderán ser constatadas e corrixidas sen a previa instrución dun 
expediente. Unha vez iniciada a tramitación deste expediente, a persoa titular da dirección do 
centro notificarallo: 

• Ao alumnado implicado e ás súas familias, no caso de ser menores de idade. 

• Ao servizo de Inspección Educativa correspondente.  

• Ao profesorado titor do alumnado implicado. 

Cando as situacións conflitivas transcendan dos recursos e competencias do sistema 
educativo ou cando os órganos responsables do centro aprecien indicios de condutas penais, 
poderá solicitarse axuda externa e poñelo en coñecemento dos servizos competentes (Policía 
Nacional, Garda Civil, Fiscalía de Menores, servizos sociais…), aspecto este último que será 
de obrigado cumprimento nos casos de especial gravidade. 

Cando se aprecien indicios suficientes da situación de acoso escolar, débese distinguir entre 
as medidas que se adopten tendentes á protección da posible vítima, as medidas reeducado-
ras e correctoras da persoa ou persoas presuntamente agresora/s e as referidas a outros 
membros da comunidade educativa.  

As medidas que teñan que impoñerse deberán ter un carácter educativo, tendente áreflexión 
e toma de conciencia dos feitos, ao cambio de actitude e á reparación dodano causado, de 
ser o caso; ademais terán que garantir o respecto dos dereitos do alumnado e procurar a me-
llora das relacións de todos os membros da comunidade educativa. 

Con independencia das medidas adoptadas concarácter urxente ao inicio da tramitación des-
te protocolo, poderán tomarse outras como: 

• Vixilancia específica das persoas implicadas (acosada e acosadora/s). 

• Solicitude de colaboración familiar para o control e seguimento dos seus fillos ou das 
súas fillas. 

• Asignación dunha “persoa responsable de apoio e atención á vítima” á que a vítima 
poida acudir cando o necesite. 



• Reorganización do horario de profesorado para unha mellor atención do alumno afec-
tado. 

• Concertar encontros periódicos para facer seguimento da situación. 

• Organización de grupos de axuda entre iguais, formados previamente, para acompa-
ñar á vítima nos intres de maior risco (entradas, saídas, corredores,...). 

• Apertura de expediente disciplinario á persoa ou persoas agresoras. 

• Derivar a servizos de profesionais especializados externos as persoas implicadas, se 
procede, para abordar tratamentos específicos que poidan reforzar o labor efectuado 
no centro. 

• Comunicación ao Ministerio Fiscal se o feito puidese ser constitutivo de delito ou falta 
penal. 

3.4.- Cuarta fase: Seguimento e avaliación das medidas adoptadas  (Anexo, 16) 

Unha vez adoptadas as medidas previstas, é necesario continuar levando a cabo, a través do 
director ou directora do centro, ou da persoa na que delegue, unseguimento da situación. 

Este seguimento levarase a cabo coa intención de comprobar o cumprimento e a pertinencia 
das medidas adoptadas, tanto das de carácter urxente, no momento de coñecemento da si-
tuación, coma das restantes establecidas no desenvolvemento do protocolo. 

 A este efecto, débense programar encontros periódicos, especialmente coa vítima,para com-
probar se a actuación foi eficaz: xa non hai maltrato, mellorou a situación davítima e a persoa 
ou persoas agresora/s modificaron a súa actitude e condutas. 

Para este seguimento poderase pedir a colaboración do departamento de orientación, titorías 
e profesorado. 

4.-Comunicación a inspección educativa. 

A persoa responsable da dirección do centro realizará a comunicación áInspección Educativa 
nos seguintes casos: 

• Cando existan evidencias da existencia dun posible caso de acoso escolar e se inicie 
a aplicación deste protocolo co nomeamento da persoa responsable da súa tramita-
ción 

Cuarta fase  
Seguimento e avaliación das medidas adoptadas

Medidas Grao de consecución Avaliación

Anexo 16 Anexo 16 Anexo 16



• Cando haxa coñecemento da existencia de denuncia policial ou denuncia xudicial. 

Esta comunicación recollerá: 

• A información recollida no centro ata ese momento. 

• As actuacións realizadas e as datas nas que se levaron a cabo. 

• A información complementaria que se considere relevante ao respecto 

ANEXOS  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Esquema da primeira fase do protocolo 

Medidas Grao de consecución Avaliación
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Primeira fase 
 

Coñecemento, identificación e comunicación da situación

Comunicación á dirección e rexistro desta comunicación (anexo 1) 

Adopción das primeiras medidas 



Anexo 1 

Comunicación sobre unha posible situación de acoso escolar 
Datos do centro educativo 

Persoa que comunica a situación de posible acoso escolar 

Vía de coñecemento e comunicación da situación 

Posible vítima 

Posible agresor/a 

Breve descrición dos feitos (debe concretarse o máximo posible o lugar e a data en que tiveron lu-
gar) 

.....................................,  ......... de ........................... de ............... 

Nome do centro Código do centro 

□  Profesor ou profesora do grupo □  Persoa agredida □  Servizos médicos

□  Outro profesorado □  Outras alumnas ou outros alumnos □  Servizos sociais

□  Titor ou titora □  Familiares do/a alumno/a agredido/a □  Outros (especificar):

□  Orientadora ou orientador □  Denuncia anónima

□  Persoal non docente □  Persoa observadora/espectadora externa

□  Observación directa □  Titoría de pais/nais (PAT)

□  Caixa de suxestións do centro □  A través dun medio telemático (especificar): 

□  Reunión de titores de nivel/ciclo (PAT) □  Outros (especificar):

□  Titoría de alumnado (PAT)

Nome e apelidos (ou iniciais destes) Curso e grupo Sexo 

□  Muller    □  Home

Nome e apelidos (ou iniciais destes) Curso e grupo Sexo 

□  Muller    □  Home

1.º 

2.º 

3.º 

Sinatura 1 (persoa que comunica a situación*) Sinatura 2   (persoa receptora da demanda)

* No caso de que a persoa que comunica a situación non poida ser identificada, figurará a sinatura da persoa responsable da dirección do 
centro, como persoa que rexistra a situación.



Anexo 2 

Nomeamento da persoa responsable da atención e apoio á presunta vítima 
O responsable da atención e apoio á presunta vítima será, preferentemente, unha persoa 
con formación e sensibilidade coa temática e, sobre todo, que sexa de confianza para a 
vítima. Pode ser o orientador ou orientadora do centro, un profesor ou unha profesora 
membro da comisión de convivencia, un membro do equipo directivo ou calquera outro 
profesor ou profesora próximo. 

Estimado/a señor/a D/Dª ... (nome e apelidos do docente): 

Como profesor/a que é do ... (nome do centro), diríxome a vostede co obxecto de lle 
comunicar que, logo da recepción dunha denuncia por posible acoso escolar sufrido 
polo/a alumno/a ... (nome do/a alumno/a), por parte da dirección do centro decidiuse 
que sexa vostede a persoa que, conforme o protocolo establecido ao respecto, se faga 
responsable de acompañar a posible vítima e de lle servir de axuda durante todo o 
proceso do citado protocolo e, de ser o caso, no transcurso da tramitación do 
expediente que poida derivar da investigación dos feitos denunciados. 

Neste sentido, dáselle traslado da denuncia e do alumnado implicado para que, con carácter inmediato e 
conforme o protocolo de actuación establecido, inicie os primeiros contactos de acompañamento e 
axuda ao/á alumno/a mencionado/a. Da información que poida obter deste acompañamento e que se 
considere relevante para o esclarecemento dos feitos, manterá informada a persoa responsable da 
tramitación e/ou a persoa que ocupa a dirección do centro. 

Igualmente, queda convocado/a á reunión que se manterá o próximo día ... (día/mes/ano), ás ... (horas), 
no ... (lugar) deste centro, co obxecto de ofrecerlle a información oportuna sobre a situación. 

.....................................,  ......... de ........................... de ............... 

Sinatura 

(o/a director/a)

Recibín 

(sinatura da persoa nomeada)



Anexo 3 

Primeira comunicación á familia da presunta vítima 

Estimado/a señor/a D/Dª ... (nome e apelidos do pai, nai ou persoa titora legal do 
alumno ou alumna): 

Como persoa responsable da dirección do ... (nome do centro), diríxome a vostede co 
obxecto de lle comunicar que recibimos unha denuncia dunha posible situación de 
acoso escolar que está a ser sufrida polo/a seu/súa fillo/a ... (nome do/a alumno/a), 
segundo a información recibida nesta dirección ... (facer mención expresa da 
comunicación de posible acoso, do medio empregado e da data en que se efectuou), e 
de convocalo a unha reunión urxente que se vai desenvolver o próximo día ... (día/
mes/ano), ás ... (horas), no ... (lugar) deste centro, coa finalidade de informalo/a dos 
feitos acontecidos, das actuacións e medidas de urxencia adoptadas polo centro para a 
protección do/a seu/súa fillo/a e do protocolo que se vai seguir para esclarecer os 
feitos ata a súa conclusión.  

As medidas provisionais para a súa protección, adoptadas ante a posible gravidade das condutas 
consisten en: ...  

▪ 1.  

▪ 2.  

▪ ... 

Coa finalidade de recompilar toda a información posible que contribúa ao adecuado 
desenvolvemento do protocolo, proximamente solicitarase a súa colaboración e será 
convocado/a a unha nova entrevista.  

Así mesmo, será informado/a puntualmente das actuacións que se desenvolvan e que poidan afectarlle 
ao/á seu/súa fillo/a. 

.....................................,  ......... de ........................... de ............... 

Sinatura 

(o/a  director/a)

Recibín e fun informado/a 

(sinatura/s do/s representante/s legais do/a alumno/a )



Anexo 4 

Primeira comunicación á familia da/s persoa/s presunta/s agresora/s 

Estimado/a señor/a D/Dª ... (nome e apelidos do pai, nai ou persoa titora legal do 
alumno ou alumna): 

Como persoa responsable da dirección do ... (nome do centro), diríxome a vostede co 
obxecto de lle comunicar que recibimos unha denuncia dunha posible situación de 
acoso escolar na que aparece implicado/a o/a seu/súa fillo/a ... (nome do/a alumno/a), 
segundo a información recibida nesta dirección ... (facer mención expresa da comuni-
cación de posible acoso, do medio empregado e da data en que se efectuou), e de con-
vocalo a unha reunión urxente que se vai desenvolver o próximo día ... (día/mes/ano), 
ás ... (horas), no ... (lugar) deste centro, coa finalidade de informalo/a dos feitos acon-
tecidos, das actuacións e medidas de urxencia adoptadas polo centro e do protocolo 
que se vai seguir para esclarecer os feitos ata a súa conclusión.  

As medidas provisionais, adoptadas ante a aparente gravidade das condutas, consisten 
en: 

▪ 1.  

▪ 2.  

▪ ... 

Coa finalidade de recompilar toda a información posible que contribúa ao adecuado 
desenvolvemento do protocolo, proximamente solicitarase a súa colaboración e será 
convocado/a a unha entrevista.  

Así mesmo, será informado/a puntualmente das actuacións que se desenvolvan e que poidan afectarlle 
ao/á seu/súa fillo/a. 

.....................................,  ......... de ........................... de ............... 

Sinatura 

(o/a  director/a)

Recibín e fun informado/a 

(sinatura/s do/s representante/s legais do/a alumno/a )



Anexo 5  

Nomeamento da persoa responsable das averiguacións previas 
O responsable das averiguacións previas será, preferentemente, unha persoa con formación 
e sensibilidade coa temática. Pode ser o orientador ou a orientadora do centro, un profesor o 
unha profesora membro da comisión de convivencia, un membro do equipo directivo ou 
calquera outro profesor ou profesora. 

Estimado/a señor/a D/Dª ... (nome e apelidos do docente): 

Como profesor/a que é do ... (nome do centro), diríxome a vostede co obxecto de lle 
comunicar que, logo da recepción dunha denuncia dunha posible situación de acoso 
escolar sufrida polo/a alumno/a ... (nome do/a alumno/a), a dirección do centro 
decidiu que sexa vostede o que, conforme o protocolo establecido ao respecto, se faga 
responsable da posta en marcha das actuacións recollidas no citado protocolo e, de ser 
o caso, da tramitación do expediente que poida derivar da investigación dos feitos 
denunciados. 

Neste sentido, dáselle traslado da denuncia e do nome do alumnado implicado para que, con carácter 
inmediato e conforme o protocolo de actuación establecido, inicie os trámites oportunos e manteña 
informada de todas as actuacións efectuadas á persoa que ocupa a dirección do centro. 

Igualmente, queda convocado/a á reunión que se manterá o próximo día ... (día/mes/ano), ás ... (horas), 
no ... (lugar) deste centro, co obxecto de ofrecerlle a información oportuna sobre a situación. 

.....................................,  ......... de ........................... de ............... 

Sinatura 

(o/a director/a)

Recibín 

(sinatura da persoa nomeada)



Anexo 6 

Comunicación a outros profesionais educativos e/ou axentes externos 

Estimado/a señor/a D/Dª ... (nome e apelidos do profesional a quen vai dirixida e do 
que se solicita colaboración), membro do ... (nome do organismo, EOE, Inspección): 

Como persoa responsable da dirección do ...(nome do centro), diríxome a vostede co 
obxecto de lle comunicar que, logo da recepción da denuncia dunha posible situación 
de acoso escolar que está a sufrir un/unha alumno/a deste centro educativo, 
solicitamos a súa colaboración para: 

Por esta razón, convócoo/a a unha reunión urxente que se realizará o próximo día... 
(día/mes/ano), ás ... (horas), no ... (lugar) deste centro, co obxecto de ofrecerlle a in-
formación oportuna sobre a situación e solicitar a súa colaboración nalgúns aspectos 
do protocolo que se está a desenvolver. 

Así mesmo, será informado/a puntualmente das actuacións que se desenvolvan e que poidan requirir do 
seu coñecemento para a adopción de actuacións que complementen o protocolo posto en marcha polo 
centro educativo. 

.....................................,  ......... de ........................... de ............... 

□  Recompilar toda a información posible que contribúa ao adecuado desenvolvemento do protocolo estable-
cido no centro ante situacións deste tipo.

□   Solicitar o seu apoio técnico, necesario para un adecuado desenvolvemento do protocolo establecido no 
centro ante situacións deste tipo.

□  Outros motivos: ...

Sinatura 

(o/a director/a)

Recibín e fun informado/a 

(sinatura da persoa da que se solicita colaboración)



Esquema da segunda fase do protocolo 

Segunda fase  
Recollida e rexistro da información (anexo 7) 

Entrevista 
individual á 

presunta víti-
ma

Entrevista á/s 
persoa/s  

presuntamente 
responsable/s

Entrevista ás 
persoas 

observadoras/ 
espectadoras

Entrevista 
ás familias  
implicadas

Solicitude de asesoramento  
e/ou apoio técnico

Departamento 
de   

orientación

Outros profesio-
nais educativos 
e/ou axentes 

externos

Anexo 8 Anexo 9 Anexo 10 Anexos 
11 e 12

Anexo 13 Anexo 14



Anexo 7 

Recollida inicial de información 



Datos do centro educativo 

Persoa que comunica a situación de posible acoso escolar 

Data do requirimento da intervención (día/mes/ano) 

Posible vítima 

Posible agresor/a 

Tipo da agresión denunciada 

Nome do centro Código do centro 

Nome e apelidos (ou iniciais destes)  Curso e grupo Sexo 

□  Muller    □  Home

Nome e apelidos (ou iniciais destes)  Curso e grupo Sexo 

□  Muller    □  Home

Verbal Física

□ Alcumes ofensivos 
□ Insultos 
□ Calumnia, desprestixio, falar mal de alguén 
□ Provocacións 
□ Ridiculización pública 
□ Outros

□  Incomodar (empurróns, agresións leves) 
□  Pegar, agresións importantes 
□  Agachar cousas 
□  Romper cousas 
□  Roubar cousas 
□  Outros

Social Maltrato mixto

□  Non dirixirlle a palabra 
□  Illar no grupo e/ou no centro 
□  Ignorar 
□  Non deixar participar 
□  Ridiculizar as súas opinións, aspecto etc. 
□  Comentarios sobre o sexo, raza, relixión etc. 
□ Outros ...

□  Ameazas 
□  Chantaxe 
□  Extorsión, obrigar a facer algo con ameazas 
□  Intimidacións 
□  Comentarios sobre o sexo, raza, relixión etc. 
□  Outros ...

Acoso ou abuso sexual Outros

□  Si □  Non 
□  Físico    □  Verbal

□  ... 
□  ...

Novas tecnoloxías  

□ Mensaxes ao móbil 
□ Chamadas anónimas ao móbil 
□ Correos electrónicos 
□ Utilización da imaxe 
□ Gravacións de sucesos 
□ Mensaxes nas redes sociais
□ Difamación nas redes sociais
□ Outros

  
  

 



Lugares  e momentos onde se produce o maltrato 

Características do acoso que se detectan 

Observacións  
– 1) Indefensión: a vítima non responde ao maltrato, cala, amosa temor ao falar, no quere ir ao centro, cede ás ameazas e chan-

taxes. 
– 2) Desequilibrio de poder: a persoa agresora actúa en grupo, ten máis forza física, idade ou poder ca a vítima, presume das 

súas falcatruadas ante o grupo, considera mexericas a vítima. 
– 3) Repetición: dedúcese do número de ocasións en que se produce o acoso e/ou da súa duración no tempo. 
– 4) Personalización: a vítima  é sempre a mesma, elíxese algunha característica súa diferencial e etiquétase. 
– 5) Invisibilidade: o acoso prodúcese en ausencia de adultos ou en lugares (baños, vestiarios, recreos, entradas/saídas) de máis 

difícil control. 
– 6) Outros: existe documentación escrita de inxurias (mensaxes de teléfono, internet…), de lesións físicas ou hai evidencias 

destas lesións. 

Feitos observados 

.....................................,  ......... de ........................... de ............... 

□ No patio 
□ Nos corredores 
□ Nos baños 
□ Nos vestiarios do ximnasio  
□ No recreo 
□ Nas entradas do centro 
□ Nas saídas do centro 
□ No comedor escolar 
□ No transporte escolar  
□ No camiño da casa ao centro 
□ No exterior do contorno do centro (lugares de ocio e do barrio) 
□ Na fila de entrada á clase  
□ Nos cambios de clase 

□ Na clase, en ausencia do/a profesor/a 
□ Na clase, cando o profesor está cara ao encerado  para explicar  
□ Na clase, cando o profesor está a atender a algún/ha alumno/a  
□ No móbil, cando está na clase (wsp ou sms) 
□ No móbil, cando está na casa (wsp ou sms) 
□ Por internet, cando está no centro (redes sociais, chat ou correo 
electrónico) 
□ Por internet, cando está na casa (redes sociais, chat ou correo 
electrónico) 
□ Por internet, cando está en lugares de ocio (redes sociais, chat ou 
correo electrónico) 
□ Outros: ...

Característica Si Non Non sabe/Non contesta

□ Indefensión (1)                                                                  □                                            □ □

□ Desequilibrio de poder (2) □                                            □ □

□ Repetición (3) □                                           □ □

□ Personalización (4) □ □ □

□ Invisibilidade (5) □                                            □ □

□ Outros (6) □                                            □ □

Data e lugar de realización Conduta observada Implicados e testemuñas

Sinatura 

(persoa receptora da información, responsable das averiguacións previas)



Anexo 8   

Entrevista coa presunta vítima 
Con este cuestionario preténdese obter información dende a perspectiva da posible vítima, 
así como tranquilizala e romper o seu illamento social, á vez que se lle amosa apoio e pro-
tección. 

A persoa que empregue este cuestionario deberá ser especialmente coidadosa, amosar 
unha actitude receptiva e manifestar compromiso obxectivo na recollida da información. 
Debe contrastarse a veracidade da sospeita ao mesmo tempo que ofrecer apoio e escoita. 

Terase en conta que pode non querer falar, polo que deberemos facilitar a súa comunica-
ción cunha actitude comprensiva, deixándoa falar e aproximándose asertivamente, e que 
non se sinta cuestionada. 

Debemos iniciar esta entrevista con preguntas xenéricas, abertas, de forma indirecta, de 
xeito que se relaxe e establecer un ambiente distendido, para logo centrar a entrevista nos 
supostos feitos e gañar a confianza do interlocutor (frases do tipo “estamos aquí para axu-
darche”, “todo o que falemos queda entre nós”, “non tes que sentirte culpable do que che 
pasa”... Nos casos de ciberacoso sexista e/ou sexual, preguntar sobre contidos deste tipo de 
acoso para verificalo). Rematarase amosando unha actitude tranquilizadora (frases do tipo: 
“esta situación vai cambiar”, “non estás só/soa nisto”, “podémosche axudar”...). 

Algunhas preguntas tipo son as que se rexistran a continuación. Este cuestionario de pre-
guntas é totalmente aberto e deberá adaptarse ás respostas que vaia dando a persoa entre-
vistada, coa finalidade de recadar a máxima información nun clima de seguridade para a po-
sible vítima. 

Datos persoais da presunta vítima 

Preguntas para a recollida dunha información inicial e rexistro das respostas 
As respostas permitirán saber como é a situación da presunta vítima no centro.  

  Preguntas para a análise da situación ocorrida e rexistro das respostas 
Trátase de que a presunta vítima faga un relato do suceso no que se ve implicada.  

Nome e apelidos (ou iniciais destes) Curso e grupo Sexo 

□  Muller    □  Home

Preguntas tipo Respostas

▪ Como te atopas na clase? 

▪ Sénteste integrado/a no centro? 

▪ Tes amigos/as? 

▪ Como son as relacións cos teus compañeiros e coas túas compañeiras? 

▪ Como son as relacións co profesorado?

▪ E co persoal non docente? 

▪ Sabes en que consiste o acoso? 

▪ Son frecuentes estas situacións no centro? Cales son as máis habituais? 

▪ Por que cres que se dan este tipo de situacións? 

▪ Sufriches algunha destas situacións nalgunha ocasión?

▪ ...

▪ ..



Preguntas persoais Respostas

▪ Que foi o que aconteceu? 

▪ Cando sucederon os feitos?

▪ Onde sucederon os feitos? 

▪ Repetiuse esta situación noutras ocasións? 

▪ Desde cando ocorre esta situación? 

▪ Como te sentes ante estes sucesos? 

▪ Que fas ti para evitar o conflito? 

▪ Que fas ti cando ocorre?

▪ Que fas ti para solucionar o ocorrido? 

▪ Que pensas que se podería facer para evitar que se reproducise unha 
situación similar? 

▪ ...

 Preguntas persoais específicas do ciberacoso Respostas

▪ Souben que hai mozos e mozas que se están a meter con outros/as por 
medio do móbil e de internet. Ti sabes algo?

▪ Que opinas disto? Por que cres que o fan?

▪ Que fai a persoa que recibe estes insultos ou burlas? Que pensas que 
podería facer?

▪ Coñeces a alguén que lle estea pasando?

▪ Sabes de alguén que se burle dos demais ou que sufra burlas? 

▪ Ti sabes que no centro estamos para axudarvos e que non podemos 
permitir que isto lle suceda ao noso alumnado. Ocorreuche algunha vez a 
ti? Estache a pasar?

▪ O problema é con internet ou co teléfono móbil? Redes sociais, messen-
ger, chat, correo electrónico, sms, mms, youtube…?

▪ …

Preguntas sobre a/s persoa/s presuntamente acosadora/s Respostas

▪ Sabes quen é a persoa que está a facer isto? É unha persoa soa ou son 
varias?

▪ Como o sabes?  Adoita ser moi difícil saber quen fai estas cousas, non?

▪ A que se debe que o fixese ou fixesen?

▪ ...

Preguntas sobre as persoas observadoras/espectadoras Respostas

▪ Hai máis persoas que o saben? Quen máis coñece a situación? 

▪ Por que o sabe? Contáchesllo ti?

▪ Onde estaba esa persoa cando sucederon os feitos? 

▪ Como reaccionou ou reaccionaron as persoas que estaban presentes? 

▪ ...

▪ ...

Preguntas sobre as propostas da presunta vítima Respostas

▪ Que pensas que debería facer o profesorado do centro ou a dirección para 
solucionar o problema?

▪ ...

▪ ...



Comunicación de accións 
Resumo da información á presunta vítima sobre as medidas urxentes de protección que se 
poden poñer en marcha para tranquilizala. 

.....................................,  ......... de ........................... de ............... 

Medidas urxentes de protección á presunta vítima

▪ ...

▪ ...

▪ ...

Sinatura 

(persoa receptora da información, responsable da tramitación)



Anexo 9 

Entrevista coa/s persoa/s presuntamente acosadora/s 
Con este cuestionario preténdese obter información dende a perspectiva da/s posible/s 
persoa/s agresora/s, amosándolle/s a postura do centro de intolerancia ás agresións e 
facéndolles visualizar as consecuencias da súa conduta. No caso de seren varias as persoas 
posibles acosadoras, faráselle unha entrevista individual a cada unha delas e por separado, 
intentando que non se comuniquen entre elas ata que se entreviste a todas. Previamente, 
deberáselle facer a entrevista á vítima. 

A persoa que faga esta entrevista deberá ser especialmente coidadosa, amosar unha 
actitude receptiva e manifestar compromiso obxectivo na recollida da información, 
adecuándoa ás características da situación e do/a agresor/a (líder, cómplice...). Deberá 
deixar claro que está contrastando a veracidade da sospeita e que se pretende escoitar a 
todas as partes, sen que a persoa entrevistada se sinta cuestionada. 

Terase en conta que pode non querer falar, polo que deberemos manter unha actitude 
firme, non sermonar, non adiantar información e buscar un tempo e un espazo adecuados 
que faciliten a comunicación nun ambiente distendido.  

Debemos iniciar esta entrevista de forma xenérica, con preguntas abertas e indirectas, 
preguntando pola vítima, amosando certo coñecemento da situación, partindo de preguntas 
xenéricas e menos comprometidas para logo centrarse no tema e chegar a preguntas máis 
específicas e difíciles, amosando certa empatía para provocar a apertura do interlocutor, e 
rematar deixando claro que o centro non é neutral (frases do tipo: “no noso centro non se 
permiten estas condutas”). Debemos comunicarlle as medidas que se poden adoptar e 
deixar aberta a posibilidade de que o/a agresor/a amose arrepentimento, tendo en conta a 
vontade da vítima. 

Algunhas preguntas tipo son as que se rexistran a continuación. Este cuestionario de 
preguntas é totalmente aberto e deberá adaptarse ás respostas que vaia dando a persoa 
entrevistada, coa finalidade de recadar a máxima información nun clima de confianza. 

Datos persoais da persoa presuntamente acosadora 

Preguntas para a recollida dunha información inicial e rexistro das respostas 
As respostas permitirán saber como é a situación da persoa presuntamente acosadora no 
centro. 

Nome e apelidos (ou iniciais destes) Curso e grupo Sexo 

□  Muller    □  Home

Preguntas tipo Respostas

▪ Como te atopas na clase? 

▪ Sénteste integrado/a no centro? 

▪ Tes amigos/as? 

▪ Como son as relacións co profesorado?

▪ E co persoal non docente? 

▪ Sabes en que consiste o acoso? 

▪ Son frecuentes estas situacións no centro? Cales son as máis habituais? 

▪ Por que cres que se dan este tipo de situacións? 

▪ Sufriches algunha destas situacións nalgunha ocasión?

▪ ...



Preguntas para a análise da situación ocorrida e rexistro das respostas 
Trátase de que a persoa presuntamente acosadora faga un relato do suceso no que se ve 
implicada. 

Preguntas tipo Respostas

▪ Molestaches a algún compañeiro ou compañeira nos últimos días? 

▪ Es amigo/a de .....? 

▪ Sabes se lle pasa algo? 

▪ Deixádelo/a de lado? Por que o facedes? 

▪ A ti cónstache que haxa algún motivo ou que pasase algo importante?

▪ Que foi o que aconteceu? 

▪ Onde sucederon os feitos? 

▪ Dende cando ocorre esta situación? Son feitos illados ou repítense?

▪ A que foi debida esta situación?

▪ Pensas que é motivo para que se metan con el ou con ela? 

▪ Como te sentirías ti no seu lugar? Que fai esa persoa? Cres que llo conta a 
alguén?

▪ Pensas que se puido evitar? 

▪ Que fan as persoas que te rodean para evitar esta situación? Cóntanllo a 
alguén?

▪ Os demais fan algo para axudarlle? E para axudarche a ti? Necesitas axuda ti 
tamén?

▪ Como pensas que se podería solucionar o problema? 

▪ Cal é o teu compromiso para levar adiante esta solución? 

Preguntas específicas do ciberacoso Respostas

▪ Souben que hai mozos e mozas que se están a meter con outros por medio 
do móbil e de internet. Ti sabes algo?

▪ Que opinas disto? Por que cres que o fan?

▪ Que fai a persoa que recibe estes insultos ou burlas? Que pensas que pode-
ría facer?

▪ Coñeces a alguén que lle estea pasando? 

▪ Sabes de alguén que se burle dos demais ou que sufra burlas? 

▪ Ti sabes que no centro estamos para axudarvos e que non podemos permitir 
que isto lle suceda ao noso alumnado. Parece ser que dende hai algúns días 
se está a producir unha situación destas, ti sabes algo?

▪ Cóntame algunhas cousas das que fixeches co móbil ou con internet que 
creas que puidesen resultarlle desagradables a algún compañeiro ou compa-
ñeira.

▪ Ocorreuche algunha vez a ti? E ti, fixéchelo algunha vez? 

▪ Estás a facelo agora? Por que o fas?

▪ Para isto, utilizas internet ou o teléfono móbil? Redes sociais, messenger, 
chat, correo electrónico, sms, mms, youtube…?

▪ Por que cres que non lle gusta o que fas? Como o sabes? Sabe esa persoa 
que es ti?

▪ Falo tamén na vida real, cara a cara?

▪ ...

▪ ...

Preguntas sobre as propostas da persoa presuntamente acosadora Respostas



Comunicación de accións 
Resumo da información ao/á presunto/a acosador/a das medidas urxentes de protección que 
se poden poñer en marcha para frear a posible conduta incorrecta. 

.....................................,  ......... de ........................... de ............... 

▪ Que pensas que debería facer o profesorado do centro ou a dirección para 
solucionar o problema?

▪ ...

▪ ...

Medidas urxentes de protección para frear a posible conduta incorrecta

▪ ...

▪ ...

▪ ...

Sinatura 

(persoa receptora da información, responsable da tramitación)



Anexo 10 

Entrevista coas persoas observadoras/espectadoras 
Con este cuestionario preténdese obter información dende a perspectiva das persoas 
observadoras/espectadoras, para poder revisala e contrastala coa información obtida do 
alumnado implicado directamente (posible vítima e persoa ou persoas presuntamente 
agresora/s), amosándolles a postura do centro de intolerancia ás agresións e facéndolles ver 
as consecuencias da conduta da persoa ou persoas posible/s agresora/s e a súa propia se 
non colaboran informando do acontecido.  

No caso de ser varias as persoas observadoras/espectadoras, faráselle unha entrevista 
individual a cada unha delas e por separado, e intentarase que non se comuniquen entre 
elas ata que se entreviste a todas. Previamente, deberáselle facer a entrevista á presunta 
vítima. 

A persoa que faga esta entrevista deberá amosar unha actitude receptiva e manifestar 
compromiso obxectivo na recollida da información. Coidarase moito non adiantar información 
e buscar un tempo e espazo adecuados que faciliten a comunicación, á vez que se insistirá 
na confidencialidade da entrevista e na garantía do seu anonimato. 

Debemos iniciar esta entrevista con preguntas xenéricas, abertas e de forma indirecta, 
partindo de preguntas menos comprometidas, preguntando pola presunta vítima, amosando 
certo coñecemento da situación para logo centrarse no tema e amosar empatía, co fin de 
provocar a apertura do interlocutor, e rematar con preguntas máis específicas e difíciles, 
deixando claro que o centro non é neutral (frases do tipo: “no noso centro non se permiten 
estas condutas) e que evitar o maltrato ou acoso escolar é unha responsabilidade de todos. 
Buscarase tamén a empatía das persoas observadoras/espectadoras coa suposta vítima. 

Algunhas preguntas tipo son as que se rexistran a continuación. Este cuestionario de 
preguntas é totalmente aberto e deberá adaptarse ás respostas que vaia dando a persoa 
entrevistada, coa finalidade de recadar a máxima información nun clima de confianza. 

Datos persoais da persoa observadora/espectadora 

Preguntas para a recollida dunha información inicial e rexistro das respostas 
As respostas permitirán saber como é a situación da persoa observadora no centro.  

Nome e apelidos (ou iniciais destes) Curso e grupo Sexo 

□  Muller    □  Home

Preguntas tipo Respostas

▪ Como te atopas na clase? 

▪ Sénteste integrado/a no centro? 

▪ Tes amigos/as? 

▪ Como son as relacións cos teus compañeiros e  compañeiras? 

▪ Mantédesvos en contacto, ademais de no centro, na rúa, por internet ou por 
teléfono móbil?

▪ Como son as relacións co profesorado?

▪ E co persoal non docente? 

▪ Sabes en que consiste o acoso? 

▪ Son frecuentes estas situacións no centro? Cales son as máis habituais? 

▪ Por que cres que se dan este tipo de situacións? 

▪ Sufriches algunha destas situacións nalgunha ocasión?



Preguntas para a análise da situación ocorrida e rexistro das respostas 
Trátase de que faga un relato do suceso no que estaba como observador/espectador.  

Preguntas tipo Respostas

▪ Nos últimos días, fuches testemuña dalgunha destas situacións? Cal?

▪ Es amigo/a de .....? 

▪ Sabes se lle pasa algo? 

▪ A ti cónstache que haxa algún motivo ou que pasase algo importante?

▪ Que foi o que aconteceu? 

▪ Onde sucederon os feitos? 

▪ Dende cando ocorre esta situación? Son feitos illados ou repítense?

▪ Onde estabas cando aconteceu? 

▪ A que foi debida esta situación? Por que cres que sucederon os feitos?

▪ Son simples bromas, queren molestar á outra persoa ou merecíao?

▪ Como cres que se sente? Como te sentirías ti se estiveses na súa situación?

▪ Como te sentes cando presenzas este tipo de situacións? 

▪ Ocorreuche algunha vez a ti?  E ti, fixéchelo algunha vez?  

▪ Ti que farías na súa situación? 

▪ Había alguén máis cando se produciu o incidente? 

▪ Poderíase facer algo para solucionalo? 

▪ Fixeches algo para evitar que se producise esta situación?

▪ Cantas persoas máis saben o que aconteceu? 

▪ Que pensas que se podería facer para solucionar o problema? 

▪ Que estás disposto a facer ti?

▪ ...

▪ ...

Preguntas específicas do ciberacoso Respostas

▪ Souben que hai mozos e mozas que se están a meter con outros por medio do 
móbil e de internet. Ti sabes algo?

▪ Que opinas disto? Por que cres que o fan?

▪ Que fai a persoa que recibe estes insultos ou burlas? Que pensas que podería 
facer?

▪ Coñeces a alguén que lle estea pasando? 

▪ Sabes de alguén que se burle dos demais ou que sufra burlas? 

▪ Parece ser que dende hai algúns días se está a producir unha situación destas. Ti sabes 
algo?

▪ Ti sabes que no centro estamos para axudarvos e que non podemos permitir que isto lle 
suceda ao noso alumnado. Se presenciaches algunha situación deste tipo, ti sabes por 
que empezou esta situación e que medios empregaron para acosar a ese amigo /com-
pañeiro/coñecido (redes sociais, messenger, chat, correo electrónico, sms, mms, you-
tube…? 

▪ ...

▪ ...

Preguntas sobre as propostas da persoa observadora/espectadora Respostas



Comunicación de accións 
Resumo da información á persoa observadora/espectadora das medidas urxentes de protec-
ción adoptadas para frear a posible conduta incorrecta e protexer a vítima. 

.....................................,  ......... de ........................... de ............... 

▪ Que pensas que debería facer o profesorado do centro ou a dirección para 
solucionar o problema?

▪ ...

▪ ...

Medidas urxentes de protección para frear a posible conduta incorrecta e protexer a vítima

▪ ...

▪ ...

▪ ...

Sinatura 

(persoa receptora da información, responsable da tramitación)



Anexo 11 

Entrevista á familia da posible vítima 
Convocatoria 

Estimado/a señor/a D/Dª ... (nome e apelidos do pai, nai ou persoa titora legal do 
alumno ou alumna): 

Como persoa responsable da tramitación do protocolo de acoso escolar iniciado no ... 
(nome do centro), diríxome a vostede co obxecto de continuar co proceso facilitador 
do esclarecemento dos feitos nesta fase de averiguacións previas. 

Coa finalidade de recadar nova información referida a determinados aspectos da situación do/a seu/súa 
fillo/a, convócoo a unha nova reunión o próximo día ... (día/mes/ano), ás ... (horas), no ... (lugar) deste 
centro. 

Así mesmo, continuarán sendo informados puntualmente das actuacións que se desenvolvan e que 
poidan afectarlle ao/á seu/súa fillo/a. 

.....................................,  ......... de ........................... de ............... 

Sinatura 

(persoa receptora da información, responsable da tramitación)

Recibín e fun informado/a 

(sinatura/s do/s representante/s legais do/a alumno/a )



Entrevista á familia da posible vítima 
Cuestionario 
A entrevista coa familia da presunta vítima debe ser especialmente coidadosa, coa finalidade 
de contrastar a veracidade dos feitos ao tempo que se lle ofrece apoio e escoita. É moi 
importante que non se sinta cuestionada e que perciba que o centro quere o mellor para o 
seu fillo ou a súa filla.  

Débese comezar con preguntas xenéricas e abertas, intentando establecer un ambiente 
distendido, para logo continuar centrando a entrevista na situación de acoso, partindo de 
preguntas menos comprometidas ata chegar ás máis específicas e difíciles. En todo 
momento, débese intentar tranquilizar os familiares informándoos sobre os feitos que se 
están investigando e as actuacións inmediatas xa adoptadas no centro. 

Pódese rematar a entrevista ofrecéndolles, verbalmente e por escrito, algúns consellos 
sobre como actuar dende a familia ante situacións deste tipo, buscando a maior colaboración 
posible durante todo o proceso. 

Algunhas temáticas que se deberán recoller nas preguntas tipo son as que se rexistran a 
continuación. Este cuestionario de preguntas é totalmente aberto e deberá adaptarse ás 
respostas que vaia dando a persoa entrevistada, coa finalidade de recadar a máxima 
información nun clima de confianza.  

Datos persoais do pai, nai ou persoa titora legal da presunta vítima 

Preguntas para a recollida dunha información inicial e rexistro das respostas 

.....................................,  ......... de ........................... de ............... 

Nome e apelidos 
 

DNI Sexo 

□  Muller    □  Home

Preguntas tipo Respostas

▪ Relacións con outros compañeiros ou  compañeiras, membros da familia… 
(medios que emprega): como lle vai no centro? Lévase ben cos compañeiros e/
ou compañeiras? Están en contacto tamén co móbil e internet?

▪ Estado de saúde e/ou emocional do seu fillo ou da súa filla (sono, apetito, sen-
sibilidade...). Información sobre a posibilidade de recibir algún apoio externo 
especializado, de ser necesario.

▪ Aspectos destacables sobre o seu comportamento na casa ou noutros contex-
tos diferentes ao centro educativo (illamento, medo, mutismo, comunicación…): 
notaron algún cambio recente no seu fillo ou na súa filla? Cal?

▪ Estamos a recibir noticias de que o seu fillo ou a súa filla podería estar tendo 
problemas con internet e/ou o móbil. Saben algo disto? Contoulle o seu fillo ou a 
súa filla algo ao respecto?

▪ Actividades diarias do alumno ou da alumna (horarios, tempo de familia, tempo 
de estudo, tempo de ocio, horario de TV, horario de ordenador, actividades 
extraescolares…). Utiliza moito o móbil? Ten acceso a internet dende o móbil? 

▪ Actividades de ocio e tempo libre: ordenador, cine, deporte, lectura, videoxo-
gos…

▪ Outras (as que se consideren de interese para completar información que con-
duza a esclarecer os feitos): cren que poida estar sucedendo algo? Como que? 
Falaron con el ou ela?  Que lles contou? Como cren que lle podemos axudar?

▪ ...

▪ ...

▪ ...

▪ ...

▪ ...



Sinatura 

(persoa receptora da información, responsable da tramitación)



Anexo 12 

Entrevista á familia da/s posible/s persoa/s acosadora/s 
Convocatoria 

Estimado/a señor/a D/Dª ... (nome e apelidos do pai, nai ou persoa titora legal do 
alumno ou alumna): 

Como persoa responsable da tramitación do protocolo de acoso escolar iniciado no ... 
(nome do centro), diríxome a vostede co obxecto de continuar co proceso facilitador 
do esclarecemento dos feitos nesta fase de averiguacións previas. 

Coa finalidade de recadar nova información referida a determinados aspectos da situación do/a seu/súa 
fillo/a, convócoo a unha nova reunión o próximo día ... (día/mes/ano), ás ... (horas), no ... (lugar) deste 
centro. 

Así mesmo, continuarán sendo informados puntualmente das actuacións que se desenvolvan e que 
poidan afectarlle ao/á seu/súa fillo/a. 

.....................................,  ......... de ........................... de ............... 

Sinatura 

(persoa receptora da información, responsable da tramitación)

Recibín e fun informado/a 

(sinatura/s do/s representante/s legais do/a alumno/a )



Entrevista á familia da/s posible/s persoa/s acosadora/s 
Cuestionario 
A entrevista coa familia ou familias da presunta persoa/s acosadora/s debe ser 
especialmente coidadosa, coa finalidade de contrastar a veracidade dos feitos ao tempo que 
se lle ofrece apoio e escoita. É moi importante que non se sinta cuestionada e que perciba 
que o centro quere o mellor para o seu fillo ou a súa filla.  

Débese comezar con preguntas xenéricas e abertas, intentando establecer un ambiente 
distendido, para logo continuar centrando a entrevista na situación de acoso, partindo de 
preguntas menos comprometidas ata chegar ás máis específicas e difíciles.  

En todo momento, débese intentar tranquilizar os familiares informándoos sobre os feitos 
que se están investigando e as actuacións xa adoptadas no centro. Asemade, débese evitar 
que se sintan culpables polo que poida facer o seu fillo ou a súa filla, e que cuestionen a 
persoa que está sendo a suposta vítima. Afirmaremos que este tipo de feitos non se poden 
permitir e que o centro vai desenvolver as actuacións que considere axeitadas para o ben do 
seu fillo ou da súa filla e do resto dos/das compañeiros/as. No caso de que se trate dunha 
situación de posible ciberacoso, é conveniente facerlles ver que internet e o teléfono móbil 
son ferramentas moi potentes que poden causar graves danos dos que son corresponsables. 

Pódese rematar a entrevista ofrecéndolles, verbalmente e por escrito, algúns consellos 
sobre como actuar dende a familia ante situacións deste tipo, buscando a maior colaboración 
posible durante todo o proceso. 

Algunhas temáticas que se deberán recoller nas preguntas tipo son as que se rexistran a 
continuación. Este cuestionario de preguntas é totalmente aberto e deberá adaptarse ás 
respostas que vaia dando a persoa entrevistada, coa finalidade de recadar a máxima 
información nun clima de confianza.  



Datos persoais do pai, nai ou persoa titora legal da presunta persoa acosadora 

Preguntas para a recollida dunha información inicial e rexistro das respostas 

.....................................,  ......... de ........................... de ............... 

Nome e apelidos  DNI Sexo 

□  Muller    □  Home

Preguntas tipo Respostas

▪ Relacións con outros compañeiros ou  compañeiras, membros da familia… 
(medios que emprega): Como lle vai no centro? Lévase ben cos compañeiros e/
ou compañeiras? Están en contacto tamén co móbil e internet?

▪ Estado de saúde e/ou emocional do seu fillo ou da súa filla (sono, apetito, sen-
sibilidade...). Información sobre a posibilidade de recibir algún apoio externo 
especializado, de ser necesario.

▪ Aspectos destacables sobre o seu comportamento na casa ou noutros contextos 
diferentes ao centro educativo (agresividade, mutismo, ocultación, mentira, falta 
de comunicación…): notaron algún cambio recente no seu fillo ou na súa filla? 
Cal?

▪ Estamos a recibir noticias de que o seu fillo ou a súa filla podería estar usando 
internet ou o móbil para molestar a outro rapaz ou a outra rapaza. Saben algo 
disto? Contoulle o seu fillo ou filla algo ao respecto? Contóullelo a outras per-
soas da familia? A amigos ou amigas?

▪ Actividades diarias do alumno ou da alumna (horarios, tempo de familia, tempo 
de estudo, tempo de ocio, horario de TV, horario de ordenador, actividades 
extraescolares…). Utiliza moito o móbil? Ten acceso a internet dende o móbil? 

▪ Actividades de ocio e tempo libre: ordenador, cine, deporte, lectura, videoxo-
gos…

▪ Outras (as que se consideren de interese para completar información que con-
duza a esclarecer os feitos): cren que poida estar sucedendo algo? Como que? 
Falaron con el ou ela?  Que lles contou? Como cren que lle podemos axudar?

▪ ...

▪ ...

Sinatura 

(persoa receptora da información, responsable da tramitación)



Anexo 13  

Solicitude de asesoramento e/ou apoio técnico ao departamento de orien-
tación do centro 

Estimado/a señor/a D/Dª ... (nome e apelidos da persoa responsable da xefatura do 
departamento de orientación): 

Como orientador/a que é do ... (nome do centro), diríxome a vostede co obxecto de lle 
comunicar que, logo da recepción dunha denuncia por posible acoso escolar sufrido 
polo alumno/a ... (nome do/a alumno/a), solicitamos o seu asesoramento e/ou apoio 
técnico, de acordo co protocolo establecido ao respecto. 

Será precisa a súa colaboración e/ou intervención para os seguintes aspectos: 

Polo que, queda convocado/a á reunión que se manterá o próximo día ... (día/mes/
ano), ás ... (horas), no ... (lugar) deste centro, co obxecto de ofrecerlle a información 
oportuna sobre a situación e solicitar a súa colaboración. 

.....................................,  ......... de ........................... de ............... 

□  Recompilar información que contribúa ao adecuado desenvolvemento do protocolo establecido no centro 
ante situacións deste tipo, especialmente no referido á adopción das medidas urxentes de protección á pre-
sunta vítima.

□ No caso de determinación da apertura dun expediente, colaborar na elaboración da resolución, orientando 
a persoa instrutora na adopción das medidas reeducadoras e correctoras que puidesen impoñerse.

□  Solicitar o seu apoio técnico, necesario para a estruturación das entrevistas que se lles van realizar aos 
implicados, tal como se establece no citado protocolo.

□ Outros motivos: ...

Sinatura 

(persoa responsable da tramitación ou o/a director/a)

Recibín 

(persoa responsable da  xefatura do departamento de orientación)



Anexo 14 

Solicitude de asesoramento e/ou apoio técnico a outros organismos  

Estimado/a señor/a D/Dª... (nome e apelidos da persoa responsable de ...): 

Como ... (cargo no organismo que se consulta) do ... (nome do organismo ao que nos 
diriximos), diríxome a vostede co obxecto de lle comunicar que, logo da recepción 
dunha denuncia por posible acoso escolar sufrido por un/unha alumno/a do ... (nome 
do centro educativo), solicitamos o seu asesoramento e/ou apoio técnico, de acordo co 
protocolo establecido ao respecto. 

Será precisa a súa colaboración e/ou intervención para os seguintes aspectos: 

Polo que, queda convocado/a á reunión que se manterá o próximo día ... (día/mes/
ano), ás ... (horas), no ... (lugar) deste centro, co obxecto de ofrecerlle a información 
oportuna sobre a situación e solicitar a súa colaboración. 

.....................................,  ......... de ........................... de ............... 

□  Recompilar información que contribúa ao adecuado desenvolvemento do protocolo establecido no centro 
ante situacións deste tipo, especialmente no referido á adopción das medidas que poidan extralimitar o con-
torno educativo.

□  Solicitar o seu apoio técnico, necesario para a estruturación das entrevistas que se lles van realizar aos 
implicados, sobre todo no contorno das súas familias, tal como se establece no citado protocolo.

□ Outros motivos: ...

Sinatura 

(o/a director/a)

Recibín 

(sinatura da persoa representante do organismo)



Esquema da terceira fase do protocolo 

Terceira fase 
Análise da información e adopción de medidas (anexo 15)

Comunicación á dirección da información recadada

Apertura de expediente (se proce-
de)

Adopción de medidas educativas  
(con independencia do proceso corrector) Non Si

Protección e apoio á pre-
sunta vítima

Outras medidas Medidas 
reeducado-
ras para a/s 

persoa/s 
agresora/s

Medidas 
provisio-

nais para a/
s persoa/s 
agresora/s

Alumna-
do

Familias Equipo  
docente

Anexo 16 Anexo 16



Anexo 15 

Análise da información 
Datos do centro educativo 

Breve descrición dos feitos (data de coñecemento, tipo de incidencia, lugar...) 

Observacións 

Datos do alumnado implicado 

Nome Código 

Enderezo 

Responsable da dirección 

Feito Medio/Forma Lugar Data

Datos da presunta vítima

Nome e  apelidos 

Curso/Grupo Idade Sexo    

□  Muller    □  Home

Representante legal 1  DNI Parentesco 

Representante legal 2 DNI Parentesco 

Datos do/a presunto agresor/a

Nome e  apelidos 

Curso/Grupo Idade Sexo     

□  Muller    □  Home

Representante legal 1  DNI Parentesco 

Representante legal 2 DNI Parentesco 

Nome e  apelidos 

Curso/Grupo Idade Sexo    
□  Muller    □  Home

Representante legal 1  DNI Parentesco 

Representante legal 2 DNI Parentesco 



Datos dos profesionais implicados 

Medidas adoptadas de protección e control 

Actuacións desenvolvidas 

Datos do alumnado observador/espectador

Nome e  apelidos 

Curso/Grupo Idade Sexo    

□  Muller    □  Home

Nome e  apelidos 

Curso/Grupo Idade Sexo    

□  Muller    □  Home

Nome e  apelidos 

Curso/Grupo Idade Sexo    

□  Muller    □  Home

Datos doutros posibles observadores Cargo/Posto

Nome e apelidos 

Nome e apelidos 

Nome e apelidos 

Nome e apelidos 

 Nome e apelidos Cargo/Posto

Director/a 

Responsable atención/apoio á vítima 

Responsable tramitación protocolo 

Instrutor/a do expediente 
 

Departamento de orientación 

Outros profesionais do centro 

Outros profesionais externos 

Outros 

Persoa obxecto da medida Medidas

A presunta vítima

A/s presunta/s persoa/s agresora/s

O alumnado observador/espectador

Entrevistas Nome e apelidos Data

Presunta vítima
Alumno/a

Familia



Observacións Recoller os aspectos que se consideren relevantes e non estean reflectidos nos 
apartados anteriores 

Conclusións e proposta 

.....................................,  ......... de ........................... de ............... 

Presunto/s agresor/es 

Alumno/a

Familia

Alumno/a

Familia

Alumno/a

Familia

Alumnado  
observador/espectador

Alumno/a

Alumno/a

Alumno/a

Outros profesionais do centro e/ou externos

Outros profesionais do centro e/ou externos

Outros profesionais do centro e/ou externos

Entrevistas Nome e apelidos Data

Outras actuacións (se son relevantes)

Actuación Información recollida (breve descrición) Data

Situación ou non de acoso escolar

□ Confírmanse indicios suficientes dunha situación de acoso escolar e/ou cibe-
racoso, logo da análise da información recadada

□ Da análise da información recadada non se derivan indicios 
suficientes da existencia de acoso

□ Proposta de inicio do expediente oportuno á dirección do centro □ Proposta de revisión das medidas de prevención e sensibiliza-
ción do centro, en materia de convivencia, sobre todo: 

□ Plan de convivencia e normas de  convivencia 
□ Normas de organización e  funcionamento do 
centro 
□ Outras

□ Recomendación de comunicación a outros organismos (casos de especial 
gravidade) 

□ Si (indicar a cal/cales) … 
□ Non

  

Sinatura 

(persoa receptora da información, responsable da tramitación)



Esquema da cuarta fase do protocolo 

Cuarta fase  
Seguimento e avaliación das medidas adoptadas

Medidas Grao de consecución Avaliación
Anexo 16 Anexo 16 Anexo 16



Anexo 16 

Proposta de medidas que hai que adoptar. Seguimento e avaliación  
Proposta que lle fai a persoa responsable da tramitación á dirección do centro educativo. 
Estas medidas son continuación das adoptadas nun primeiro momento pola dirección do 
centro como medidas urxentes/cautelares ao inicio do procedemento. 

Datos do centro educativo 

Medidas propostas de protección á presunta vítima 

Outras medidas 

Observacións  
Recoller os aspectos que se consideren relevantes e non estean reflectidos nos apartados 
anteriores 

Nome Código 

Enderezo 

Responsable da dirección 

Medida Grao de consecución Avaliación

Medida Grao de consecución Avaliación

Co grupo-clase do alumnado implicado

Co alumnado observador/espectador

Coas familias do alumnado implicado

Coas familias do alumnado do centro en xeral

Co equipo docente do alumnado implicado

Co equipo docente do centro en xeral



.....................................,  ......... de ........................... de ............... 

10.2.ANEXO B:  PROGRAMA BÁSICO DE HABILIDADES SOCIAIS 

1. INTRODUCCIÓN 

Sinatura 

(persoa responsable da tramitación)

Recibín 

(o/a director/a)



Este programa xorde, coa intención de que todo o alumnado utilice e incorpore estratexias para comuni-
carse e afrontar adecuadamente aquelas situacións de conflito ás que poida verse exposto na súa vida 
escolar e social. 

Os programas que contribúan á adquisición de habilidades e competencias sociais, son fundamentais 
como medida de prevención para evitar que se produzan condutas que alteren unha desexada conviven-
cia entre os diferentes membros da comunidade educativa. 

2. DESTINATARIOS 

• Todo o alumnado do centro, fundamentalmente a través da acción titorial. 

• Alumnado que sexa remitido reiteradamente á aula de convivencia. 

• Alumnado que sexa sancionado con suspensión de dereito de asistencia ao centro. 

3. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

1. Cada vez que un profesor envíe un alumno á aula de convivencia indicará por escrito a causa da 
expulsión, sinalando o comportamento ou actitude antisocial e perturbadora. Trasladará esta 
información a xefatura de Estudos. 

2. Cando un alumno incorra reiteradamente en condutas disruptivas e sexa reincidente na asisten-
cia ó espazo de convivencia e/ou se vexa temporalmente privado do seu dereito de asistencia ao 
centro, a Xefatura de Estudios informará ao Departamento de Orientación  para que interveña 
co alumno/a aplicando un programa de habilidades sociais que contribúa a mellorar a súa inte-
gración no centro docente. 

3. Xefe/a do Departamento de Orientación entrevistarase co alumno/a, co profesor/a implicado e 
co titor/a do alumno/a, coa finalidade de obter toda a información sobre a situación para concre-
tar o plan de actuación e advertir ao alumno/a do procedemento que se seguirá en caso de rein-
cidencia. 

4. Semanalmente farase un seguimento para ver a evolución no comportamento e na adquisición 
de HHSS. Neste seguimento participarán todo o persoal implicado e tamén a familia. 

5. En función do progreso tomaranse as medidas que en cada caso se determine. 

4. OBXECTIVOS 

• Mellorar o clima social na aula e no centro. 

• Deliberar e decidir de forma responsable sobre as propias accións, valorando as actitudes posi-
tivas que facilitan a convivencia e o traballo en común. 

• Actuar con responsabilidade, valorando as consecuencias das accións propias e desenvolvendo 
actitudes de respecto e solidariedade  cara os demais. 

• Analizar obxectivamente o comportamento propio e alleo, valorando os aspectos positivos e 
establecendo metas persoais que favorezan o enriquecemento intelectual, afectivo e social. 

• Coñecer e usar unha ampla gama de recursos para exercitar a asertividade e resolver posibles 
conflitos, respectando os dereitos, a autoestima e as aspiracións das demais persoas. 

• Actuar asertivamente en situacións de conflito, mantendo a pertenza, aprezo e influencia no 
grupo social, sen renunciar por iso as propias conviccións. 



5. CONTIDOS 

5.1.  HABILIDADES PARA A CONVIVENCIA. 

5.1.1.  Habilidades que facilitan a convivencia 

• Habilidades non verbais: postura, miradas, xestos, tics, idioma corporal etc.  Que se está 
dicindo? 

• Presentarse e presentar a outras persoas. 

• Iniciar e manter unha conversación. 

• Escoitar e facer preguntas. Dar e recibir opinións agradables. Expresar agradecemento. 

• Pedir favores, participar en actividades de grupo. 

• Convencer os demais. 

5.1.2.  Normas e convencións que fan máis fácil a convivencia. 

• Dereitos e deberes dun mesmo e dos demais. 

• Acordos e decisións colectivas. 

• Normas de hixiene e coidado persoal. 

• Coidado do entorno e aprezo do propio. 

• Convivencia familiar e desenvolvemento persoal. 

5.2. HABILIDADES PARA A PREVENCIÓN E RESOLUCIÓN DE CONFLITOS. 

Aparecen recollidos  neste bloque contidos referidos a cómo prevenir resolver conflitos, evitando as 
confrontacións. 

Trátase de desenvolver  no alumnado as capacidades que lle permita valorar as distintas situacións que 
se presentan e responder de forma adecuada, evitando os comportamentos   irreflexivos. Deste modo, 
nas relacións manifestarán respecto e tolerancia, enfocarán os seus problemas cos demais sen poñer en 
perigo a amizade, comprenderán mellor aos demais e serán comprendidos, farán que os demais os res-
pecten, etc. 

5.2.1.  Habilidades para previr conflitos: 

• Identificar e analizar problemas. 

• Manexar alternativas posibles e viables. 

• Evitar no  posible problemas de convivencia. 

• Mostrar autocontrol e serenidade. 

• Negociar e chegar a acordos. 

• Admitir os propios erros e desculparse. 



• Recoñecer os valores positivos dos demais. 

• Propoñer solucións razoables. 

5.2.2.  Habilidades para a conduta asertiva: 

• Formular unha queixa. Responder a unha queixa. 

• Facer fronte as presións do grupo. 

• Enfrontarse a mensaxes contraditorias e a mensaxes persuasivas. 

• Responder ao fracaso. 

• Responder a unha acusación. 

• Zanxar unha discusión. Evitala. 

• Pedir un favor. 

• Adoptar actitudes positivas cando é “deixado de lado”, evitando o resentimento. 

•

5.2.3.  Habilidades relacionadas con sentimentos: 

• Facer fronte ao enfado doutro. 

• Evitar a influencia do medo nas decisións. 

• Comprender os sentimentos dos demais. 

• Expresar os propios sentimentos. Expresar afecto. 

5.2.4.  Habilidades relacionadas coa resolución de conflitos: 

• Momentos e situacións en que se plantexan conflitos. 

• Aspectos afectivos e motivacionais nos conflitos. 

• Control persoal ante situacións conflitivas.   

6.  PERSOAL IMPLICADO 

• A dirección e a Xefatura de Estudios. 

• Xefe/a do Departamento de Orientación 

• Os membros do Departamento de Orientación. 

• Profesor/a da aula na que xurdiu o problema de convivencia 

• Profesorado que atenda a aula de atención educativa e convivencia. 

• Os/as titores/ do alumnado destinatario do programa. 

7. TEMPORALIZACIÓN 



A formación en habilidades sociais constitúe unha parte importante do Plan de Acción Titorial. O longo 
do curso tódolos grupos de ESO participan en diferentes obradoiros relacionados con esta temática, im-
partidos en horario de titoría coa colaboración de expertos externos. 

• Obradoiro de xestión de conflictos 

• Obradoiro de habilidades sociais. 

• Obradoiro de prevención no uso de internet, redes sociais e xogos interactivos. 

• Prevención acoso escolar e ciberacoso 

• Diversos obradoiros de educación en valores 

• Diversos obradoiros de hábitos de vida saudables 

As sesións individuais con alumnos/as que frecuentan a aula de convivencia realizánse fundamental-
mente no Departamento de Orientación na hora de titoría e/ou no horario das posibles materias en que o 
alumno/a este privado de asistencia a clase. 

 O número de sesións será a que titores e DO consideren convintes, sempre tendo en conta o avance ou 
non do alumno/a, as súas necesidades, a opinión do equipo docente que lle imparte clase. 

8.  AVALIACIÓN 

 
A  programación deberá adecuarse a  realidade do alumno/a, tendo tamén en conta o grupo de referen-
cia. De ahí que conveña dedicar as primeiras sesións a realizar unha avaliación inicial que axude a con-
cretar e adaptar mellor a  programación a situación real. 

Unha vez realizada a programación atendendo ao problema que plantexa o alumno/a e/ou o grupo, leva-
rase a cabo unha avaliación final facendo unha valoración dos resultados negativos e positivos obtidos e 
posibles modificacións. 

Avaliaranse,fundamentalmente, os seguintes indicadores de comportamento do alummno/a: 

• Modo de iniciar e manter conversacións e de escoitar aos demais durante o transcurso da 
mesma. 

• Xeito de expresar e responder a manifestacións tanto positivas como negativas dunha forma 
adecuada. 

• A diminución de chamadas de atención por parte do alumnado en contextos de comunica-
ción non propicios e en momentos inadecuados. 

• A forma de dirixirse aos demais e de establecer relacións interpersoais positivas tanto no 
grupo de iguais como co profesorado. 

A avaliación levarase a cabo ao longo de todo o proceso para coñecer como se está desenvolvendo e 
introducir as modificacións oportunas para a mellora do programa. Nela participarán o titor/a, o profe-
sorado implicado e o Departamento de Orientación. 



10.3.ANEXO C:  INFORME DE SEGUIMENTO E AVALIACIÓN ANUAL DO PLAN DE 
CONVIVENCIA 

Criterio

Puntua-
ción 

(0-1
0)

Observacións

Evolución do número, tipo e gravidade dos conflitos respecto do 
curso anterior. 

Moi negativa: 0 Moi positiva: 10

Alcance do plan de convivencia. 

Non hai plan: 0 Alcance moi amplo:10

Cumprimento dos obxectivos propostos no plan de convivencia. 

Non se cumpriu ningún: 0 Cumpríronse todos:10

Renovación do plan de convivencia. 

Non se renova: 0 Renóvase anualmente:10

Desenvolvemento das actividades incluídas no plan de convivencia. 

Non se desenvolveu ningunha: 0 Desenvolvéronse todas: 10

Implicación no plan dos diferentes sectores da comunidade 
educativa. 

Non hai implicación: 0 Implicación total: 10

Funcionamento da comisión de convivencia do centro 

Moi deficitario: 0 Excelente:10

Coordinación dos órganos do centro para a mellora da convivencia 

Non existiu coordinación: 0 A coordinación foi moi alta: 10

Actividades formativas para membros da comunidade educativa 
dirixidas á mellora da convivencia 

Non existen: 0 Fixéronse un gran número: 10

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

Existencia, e coñecemento, de protocolos de actuación encami-
ñados á detección, prevención e tratamento de situacións de 
acoso? 

Existencia dun protocolo de funcionamento da aula de convivencia 
inclusiva. 

Non existe: 0 Existe e é moi eficaz: 10



Existencia de procedementos conciliados de resolución dos 
conflitos. 

Non existen: 0 Existen e aplícanse con eficacia: 10

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

Existencia dun programa específico para o desenvolvemento da 
competencia social e cidadá 

Non existe: 0 Existe e é moi eficaz: 10

Valoración global da situación da situación da convivencia escolar 
no centro 

Moi negativa: 0 Moi positiva: 10

PUNTUACIÓN TOTAL



10.4.ANEXO D:  CRITERIOS PARA  A AVALIACIÓN ANUAL DA CONVIVENCIA ES-
COLAR NOS CENTROS EDUCATIVOS 

Criterios Algúns aspectos que hai que considerar

1. Evolución do número, tipo e gravi-
dade dos conflitos respecto do curso 
anterior.

1.     Existen informes anuais nos que se recollan clasificados os confli-
tos detectados? 

2.     Como se considera a evolución do número, tipo e gravidade dos 

conflitos respecto do curso anterior? 

3.     Os obxectivos do plan de convivencia determínanse a partir de in-

2. Alcance do plan de convivencia.

1.     Recolle valores e actitudes (acollida, coeducación, competencia so-
cial, comunicación, educación emocional, educación para a paz, in-
clusión, mediación, símbolos identitarios)? 

2.     Recolle resolución de conflitos (absentismo, conflitos leves, 

conflitos graves) 

3.     Afecta á organización escolar (estrutura e xestión dos recursos, parti-

3.Cumprimento dos obxectivos pro-
postos no plan de convivencia.

1.     Alcanzáronse os obxectivos propostos no plan de convivencia? 

2.     O plan de convivencia deu resposta a aspectos que inciden na convi-
vencia escolar nos tres ámbitos de actuación (aula, centro e contorno)?

4. Renovación do plan de convivencia.

1.     Existe un procedemento de renovación anual do plan de con-
vivencia? 

2.     O plan avalíase anualmente e fanse propostas de mellora?

5. Desenvolvemento das actividades 
incluídas no plan de convivencia

1.     Faise un seguimento periódico do plan? 

2.     As actividades desenvolvéronse coa temporización prevista? 

3.     O desenvolvemento das actividades produciu os efectos es-

6. Implicación no plan dos diferentes 
sectores da comunidade educativa.

1.     Cal é o grao de implicación do profesorado na prevención e reso-
lución de conflitos? 

2.     Cal é o grao de implicación do persoal de administración e ser-
vizos na prevención e resolución de conflitos? 

3.     Implicouse o alumnado nas actuacións de mediación? 

4.     Cal foi o grao de colaboración das familias nas diferentes ac-

7. Funcionamento da comisión de 
convivencia do centro.

1.     Cantas veces se reuniu ao longo do curso? 

2.     Cales foron os principais temas tratados? 

3.     Realizou o seguimento do plan de convivencia? 

4.     Colaborou na planificación de medidas preventivas e na reso-
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Criterios Algúns aspectos que hai que considerar

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

1.     Existe a figura de coordinador da convivencia no centro? 

2.     Dáse resposta ás súas necesidades formativas? 

3.     Cal foi a colaboración do/a xefe/a de estudos, dos/as titores/as e da 
comisión de coordinación pedagóxica co departamento de 

orientación no desenvolvemento das actividades previstas no plan 
de convivencia? 

4.     Cal foi a colaboración do/a xefe/a de estudos, dos/as titores/as e 

da comisión de coordinación pedagóxica co departamento de orienta-

9. Actividades formativas á comunidade 
educativa para mellora da convivencia.

1.     Realizáronse actividades formativas dirixidas á mellora da con-
vivencia? 

2.     Cal foi a resposta e a implicación nas actividades dos diferentes sec-
tores da comunidade educativa?

10. Existencia, e coñecemento, de proto-
colos propios de actuación en situacións 
de conflito, incluíndo condutas reproba-
bles acaecidas fóra das aulas, en función 
de características específicas.

1.     Existen protocolos claros e definidos de actuación? 

2.     Recóllense nestes os documentos nos que o profesorado 

formalice por escrito os feitos constatados? 

3.     Existe un procedemento de actualización dos protocolos? 

4.     Os ditos protocolos son coñecidos e as versións actualizadas 

11. Existencia, e coñecemento, de proto-
colos de actuación encamiñados á detec-
ción, prevención e tratamento de situa-
cións de acoso.

1.     Existen protocolos claros e definidos de actuación? 

2.     Inclúen estes protocolos o illamento ou baleiro social e o acoso 

informático? 

3.     Recóllense neles os documentos nos que o profesorado for-
malice por escrito os feitos constatados? 

4.     Os ditos protocolos son coñecidos por todos os membros da co-

12. Existencia dun protocolo de funcio-
namento da aula de convivencia inclusi-
va.

1.     Existe un protocolo? 

2.     Hai profesorado nomeado especificamente para a organización e aten-
ción da aula de convivencia? 

3.     Está elaborado, e utilízase na aula de convivencia, un programa de 

13. Existencia de procedementos conci-
liados de resolución dos conflitos.

1.     Existe máis dun procedemento conciliado de resolución de con-
flitos de convivencia? 

2.     O alumnado e as familias solicitan utilizar procedementos con-
ciliados? 

3.     Cando se utilizaron os ditos procedementos, favoreceron a 
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Criterios Algúns aspectos que hai que considerar

14. Existencia, e coñecemento, de pro-
postas de acción específicas encami-
ñadas a favorecer a inclusión, así como 
a mellora da convivencia a través do 
éxito académico.

1.     Existen protocolos de actuación ante o absentismo e o abandono esco-
lar temperán? 

2.     Existen mecanismos de detección temperá nos casos de 

desatención familiar ou situacións externas ao centro que teñan 

repercusión sobre a escolarización do alumnado? 

3.     Entre os obxectivos do plan de convivencia recóllese favorecer os 
cambios metodolóxicos que potencien o éxito académico? 

4.     Demandáronselles propostas de actuación para a mellora do éxito 
académico aos departamentos didácticos e á comisión de coordina-
ción pedagóxica? 

5.     Os departamentos didácticos e a comisión de coordinación pe-

15. Existencia dun programa específico 
para o desenvolvemento da competencia 
social e cidadá.

1.     Está elaborado o programa de habilidades sociais? 

2.     Trátase de forma transversal a competencia social e cidadá? 

3.     Elabóranse programas nos que se traten contidos como 

aprender a pensar, educación emocional, educación en valores e habi-

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

1.     Establecéronse mecanismos para medir o grao de satisfacción da 
comunidade educativa coa situación da convivencia no centro? 

2.     Cal é o grao de satisfacción da comunidade educativa en 

relación coa convivencia no centro? 

3.     Cales son as principais propostas de continuidade e mellora?
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