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1. Xustificación do plan de convivencia de centro
A Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa no seu
Artigo 10. Plan de convivencia e normas de convivencia, expresase nos seguintes termos.

“O proxecto educativo de cada centro docente incluirá un plan de convivencia que recolla e desenvolva os fins e
principios establecidos no artigo 3 desta lei e os regulados nas leis orgánicas sobre a materia. O devandito plan integrará
o principio de igualdade entre mulleres e homes e establecerá, sobre a base dun diagnóstico previo, as necesidades, os
obxectivos, as directrices básicas de convivencia e as actuacións, incluíndo a mediación na xestión dos conflitos, e conterá
actuacións preventivas, reeducadoras e correctoras. O plan de convivencia será elaborado por unha comisión de
convivencia, ou, cando esta non estea constituída, polo equipo directivo, e aprobado polo consello escolar do centro.”

Os centros educativos, como calquera outra organización social, pode acoller no seu seo
conflitos, que por natureza non teñen por qué ser negativos, xa que en moitas ocasións a diversidade
de visión e opinión a dinamizan, mais cando se fan crónicos e non se resolven, teñen moitas
posibilidades de pasar a ser un elemento desestabilizador da Comunidade Educativa.
Por outra banda, existe unha percepción xeneralizada de que nos últimos anos se produciu un
incremento notable dos conflitos nos centros escolares, entendidos como problemas de convivencia,
que dificultan o normal desenvolvemento dos procesos de ensino aprendizaxe e que son os que máis
preocupan ó profesorado e á comunidade escolar; ademais de outros problemas, máis visibles e
relevantes para a sociedade, pese á súa menor incidencia real, debido ao seu impacto mediático
como é o caso do fenómeno do acoso entre iguais (bulling) e da agresión física entre os membros da
comunidade educativa.
En xeral, é un problema que preocupa á sociedade no seu conxunto, por iso a mellora da
convivencia escolar é obxecto de interese por parte das organizacións sociais, das administración
educativas, e dos centros.
Para comprender o fenómeno da convivencia na súa totalidade e complexidade convén facer
unha análise dos factores que se veñen apuntando como responsables do deterioro do clima social
dos centros.

Factores sociais
Problemas provocados polas características da sociedade actual, polas diferenzas
interculturais ou os derivados de situacións de exclusión social.
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Factores psicolóxicos
Fan referencia a características como a impulsividade, a falta de tolerancia, a frustración, as
relacións negativas cos adultos ou as escasas habilidades sociais.

Factores educativos
Tipo de ensinanza e de currículo, as metodoloxías, resultados académicos do alumnado, a
organización do centro, o tipo de relacións e o nivel de participación que se establece, tanto dos
alumnos entre si como cos seus profesorado e entre este e as familias.
Estes factores educativos foron resaltados polo Ministerio de Educación e Ciencia no Congreso
sobre "A disrupción nas aulas: problemas e solucións" (MEC,marzo 2006), do que se extraen as
seguintes conclusións:
A disrupción é o problema de convivencia máis estendido na maioría dos centros, cuxo
resultado é a interrupción do proceso educativo.
A disrupción está moi relacionada co fracaso escolar e, en consecuencia, o seu tratamento
debe abordarse dende os mesmos ámbitos: o currículo, a organización escolar, as
interaccións persoais e o estilo docente.
Un modelo integrado de xestión da convivencia implica a todos e esixe o traballo en equipo
do profesorado.
Son as solucións de carácter inclusivo, baseadas na restauración do dano causado con
tarefas ao servizo da comunidade, as que se amosan máis eficaces.
Atender axeitadamente á diversidade prevén á disrupción.
A titoría constitúe un elemento fundamental para a promoción e mellora do clima escolar.
Unha titoría a todos os niveis: grupal, personalizada e coas familias.
A formación inicial e permanente do profesorado pode e debe ser un dos compoñentes
básicos da mellora da convivencia.
En moitos casos considérase necesaria a colaboración co profesorado doutros profesionais
do ámbito socioeducativo e psicopedagóxico.
A transversalidade destes factores fai que os centros educativos teñan un papel moi
importante, aínda non definitivo, na reorientación de condutas conflitivas.
Co presente Plan de Convivencia preténdese fixar un documento que nos permita ter como
referencia o respecto das normas democráticas de convivencia, elaboradas e asumidas por toda a
comunidade educativa na aula, no centro ou en calquera actividade complementaria ou extraescolar,
para desta maneira termos un clima de concordia educativa e social.
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Este Plan de Convivencia incorporarase ao Proxecto Educativo do centro (PE) como se sinala
tanto na Lei Orgánica de Educación 2/2006, do 3 de maio, no seu artigo 121.2, como no xa citado
artigo 10 da LEI 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa.
Este feito outórgalle a este Plan de convivencia un carácter estratéxico e dinámico que demanda a
sensibilidade e o compromiso por parte dos membros da Comunidade Educativa acerca da
importancia de que entre todos fagamos do noso centro un espazo de convivencia baseado na
reflexión e na concordia.

2. Obxectivos
Coñecer e valorar as características do alumnado, tanto desde o punto de vista persoal,
como no relativo á competencia curricular, ás estratexias de aprendizaxe, á motivación, aos
intereses, ás preocupacións e inquedanzas, ás relacións persoais; coa finalidade de
producir as respostas educativas adecuadas.
Fomentar a integración do novo alumnado e profesorado, desenvolvendo accións que
favorezan a adaptación e a súa interacción co resto da comunidade educativa
Concienciar, sensibilizar e implicar a toda a comunidade educativa na importancia de
lograr unha mellor convivencia escolar.
Promover a cultura da convivencia pacífica no centro, xestionando de forma efectiva,
enriquecedora e democrática o conflito.
Transmitir os valores democráticos a través das vivencias diarias e das múltiples actuacións
do centro, creando puntos de encontro que favorezan as relacións sociais entre tódolos
membros da comunidade educativa.
Favorecer procesos comunitarios e colaborativos que posibiliten a xestión da convivencia
escolar, en sintonía cos principios de tolerancia, igualdade, respecto, solidariedade e paz, e
cara á participación razoada e responsable na toma de decisións e na solución dialogada
dos conflitos.
Avaliar e estudar de forma continuada o clima escolar do centro, analizando os casos de
conflito que xurdan e promovendo cambios actitudinais.
Desenvolver medidas orientada a prevención, detección, tratamento, seguimento e
resolución de conflitos que poidan darse no centro tendo en conta a diferente tipoloxía do
alumnado e a diversidade dos conflitos.
Fomentar o diálogo como elemento favorecedor da prevención e resolución de conflitos en
todas as actuacións educativas.
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Promover a participación das familias no labor formativo, asesorándoas e informándoas
daquilo que precisen e demanden, en especial, da importancia da estimulación dos fillos e
das fillas, da promoción da súa autonomía, dos valores a considerar, da relación familiaalumnado-profesorado e de todo aquilo relacionado co proceso de ensino-aprendizaxe
Divulgar e implantar entre todos os membros da comunidade educativa as NOF,
especialmente naqueles artigos referidos ás normas internas de convivencia, á disciplina, á
descrición e cualificación das faltas e dos procedementos de corrección das condutas que
as incumpren.
Reducir o número de sancións e expedientes abertos
Asegurarse

de que as instalacións reúnan

un mínimo de condicións

nas súas

infraestruturas e educar ó alumnado na súa conservación e respecto.

3. Análise do contexto

As características tanto socioeconómicas da contorna como do alumnado e do centro xa
quedaron reflectidas no PE. A implicación das familias no proceso de ensino aprendizaxe dos seus
fillos é baixa, e salvo algúns casos puntuais, so acoden ó centro para informarse e implicarse nos seus
estudos, previa chamada dos titores ou Xefatura de Estudos. A participan a través dos distintos
órganos colexiados na xestión e organización do centro (Consello Escolar, A.N.P.A) é nula.

Detección de necesidades
Proceso para a detección do clima de convivencia e da problemática máis frecuente no noso
centro, fíxose a través das seguintes vías:
Aplicación de enquisas entre os distintos axentes educativos.
Análise de suxestións, queixas e reclamacións.
Análise de partes de incidencia e de expedientes.

Alumnado dos ciclos formativos
A valoración global da convivencia no centro é boa. Os conflitos son practicamente nulos
entre profesorado e alumnado, sentíndose, polo que indican as enquisas, estes últimos en
moitas ocasións non tratados como adultos.
Nas iniciativas de mellora da convivencia valoran de xeito significativo o mellorar os
recursos do centro, seguido da de utilizar unha metodoloxía activa e participativa.
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Alumnado de PCPIs
A valoración global é a de alumnado con problemas de falta de hábito de estudio, de
traballo e con conductas disruptivas. Concentran unha grande parte dos problemas de
convivencia no centro.

Profesorado
Amosase descontento con respecto á valoración do seu traballo, reclama mellor
colaboración entre compañeiros, así como a aplicación de actuacións alternativas que
melloren a convivencia.

Indicadores
A tendencia do número de alumnado expedientado.
A cantidade de suxestións queixas e reclamacións.
Evolución do número de partes de incidencia.
Enquisas.
Os contidos máis frecuentes recollidos polo profesorado nos partes de incidencia son:
Interrupcións inadecuadas na aula.
Faltas de respecto cara ó profesorado ou alumnado.
Insultos.
Retrasos e ausencias inxustificadas.
Mal uso dos móbiles e outros aparellos electrónicos.
Comportamentos e comentarios sexistas.
Consumo de tabaco e outras substancias.
Danos materiais.
E, en menor medida, acosos e agresións físicas

4. Liñas de prevención
O Plan de Convivencia enmarca os dous niveis de intervención básicos: prevención e
intervención. A prevención diríxese a toda á comunidade educativa e tratará de promover un clima
social positivo entre todos os seus membros, así como ofrecer estratexias para a resolución pacífica e
enriquecedora dos conflictos; pola súa banda, a intervención vai dirixida a certos sectores da
comunidade que reproduzan algunha situación de conflito ou de cara a previr situacións conflitivas
máis graves, e derivará sas Normas de Organización e Funcionamento (NOF).
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Implicar a toda a comunidade educativa na mellora da convivencia no centro
Trátase de promover actuacións de carácter preventivo que traten de motivar cambios
actitudinais en todos os membros da comunidade educativa. Nesta liña de actuación enténdese que
toda a comunidade educativa ten a obriga de cumprir e facer cumprir, na medida das súas
posibilidades, as normas de convivencia, polo que o profesorado deberá ter á súa disposición os
documentos que rexen a vida no centro, en especial o PE e as NOF (ó profesorado de nova
incorporación facilitaráselle un extracto de ditos documentos cando se incorpore ó centro) e nas
primeiras sesións informará ó alumnado sobre as condutas aceptables así como das que non o son.

Promover accións preventivas
Organizar xuntanzas co profesorado dun grupo no que se detecten posibles problemas de
convivencia, ou co fin de evitar que estes vaian en aumento.
Organizar actividades no tempo de lecer, momento no que poden xurdir máis conflitos ou
condutas contra as NOF (torneo de fútbol, curso de Photoshop, curso de xadrez,….)

Promover a resolución pacífica de conflictos
Formación permanente do profesorado en torno ó tema da Convivencia e a Resolución
pacífica de conflictos.
Promover a figura da Medición escolar.

Potenciar a acción titorial
Compromiso de exercer a titoría individual e de grupo, dentro da función docente, dirixida
a todos e cada un dos alumnos, principalmente para atender ó alumnado con necesidades
educativas específicas.
Potenciar a figura do profesorado titor como mediador das relacións alumno-alumno,
alumno-profesor, centro-familia...
Necesidade de que o profesorado titor sexa o primeiro axente en coñecer a problemática
do seu alumnado, para elo debe estar sempre informado dos distintos partes de
incidencias que se lle cobren ao seu alumnado e propoñer en colaboración co profesorado
que redactou ese parte unha acción correctora. Posteriormente informaráselle a xefatura
de estudos xa que será o que executará a acción e contactará cas familias en caso
necesario.
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Promover a igualdade
Programa de coeducación.

5. Recursos
Recursos espaciais
O noso centro non conta con demasiados espazos para a práctica de diversas actividades,
pero tentaranse optimizar as dependencias para acadar un maior aproveitamento dos recursos
existentes.

Recursos materiais:
Os recursos materiais empregados serán os propios da práctica docente e aqueles que
vaiamos elaborando para as diversas actuacións se leven a cabo. Poderán empregarse recursos
bibliográficos, audiovisuais, novas tecnoloxías (intentarase que na páxina web apareza un espazo no
que a comunidade educativa poida pórse en contacto co equipo de mediación)...

6. Seguimento e avaliación do plan
Este plan xurde cun obxectivo claro que é a mellora da convivencia entre os distintos
membros da comunidade educativa e a prevención da violencia no centro, debe ir unido as NOF xa
que se non hai unhas normas claras de convivencia que rexan a vida do centro será moi difícil acadar
un clima de respecto e tolerancia.
O plan revisarase durante o curso académico nas distintas reunións da Comisión de
Convivencia, para ver o cumprimento dos obxectivos fixados e para propoñer actividades ou
iniciativas que promovan as modificacións pertinentes. Ó final do curso, unha vez analizados os
datos, elaborarase unha Memoria onde se recollan os seguintes aspectos:
Grao de cumprimento dos obxectivos do plan.
Participación da comunidade educativa no desenvolvemento do plan.
Adecuación dos espazos e dos recursos materiais ao plan de actuación.
Propostas para a modificación e/ou mellora do plan para o seguinte curso.
Pontevedra, 8 de febreiro de 2013

A presidencia do Consello Escolar
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