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1. INTRODUCIÓN. 
 

 

No IES Pedregal de Irimia aspírase a un ensino de calidade que implica: 
 
 

o Ensinanza para a vida en sociedade, insertada nas necesidades do medio 

máis próximo, pero que mire o conxunto dos problemas da humanidade. 

 

o Ensinanza  en  valores,  na  que  se  aprenda  convivindo  de  maneira  

responsable, solidariamente, libre e resolvendo os problemas mediante a 

cooperación. 

 

o Ensinanza  democrática,  na  que  todos  e  todas  desexemos  e  poidamos  

participar co interese que a nosa actividade merece xestionándoa 

democraticamente. 

 

o Ensinanza sen exclusións, que intente obter o mellor e o máximo nivel 

posible de todas as persoas que participamos no proceso. 

 

Ademais están sinalados como obxectivos a conseguir: 

 

o Preparación para participar na vida social e cultural. 

 

o Formación para a paz, a cooperación e a solidariedade entre persoas e pobos. 
 

Consideramos    que a convivir apréndese interactuando, fomentando as boas   

relacións interpersoais dende o diálogo, a escoita activa, a participación e a asunción de 

responsabilidades, sempre dende o autocoñecemento e a autoestima. 

 

Para os/as que compartimos o espazo do IES Pedregal de Irimia “convivir” é vivir coas 

persoas que nos rodean e co medio en harmonía. E para iso debemos: 

 

a) Desenvolver o autocoñecemento e a autoestima e fomentar a autonomía.  

b) Respectarse. 

c) Relacionarse (aceptando o diferente, sendo empático, respectando as normas, sendo 

tolerantes, dialogando, compartindo e traballando en grupo). 

d) Participar: 

 Fomentando a crítica construtiva. 

 Tomando decisións e consensuando. 

 Adquirindo compromisos. 

 

Co presente plan de convivencia preténdese elaborar un documento que nos permita ter 

como referencia a disciplina, no seu sentido máis positivo, o respecto ás normas 

democráticas de convivencia, elaboradas e asumidas como propias por toda a comunidade 

educativa na aula, no centro ou en calquera actividade complementaria ou extraescolar, 

e que a propia autodisciplina guíe os nosos pasos na nosa vida en xeral. 
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2. ANÁLISE DA SITUACIÓN DA CONVIVENCIA NO CENTRO. 
 

 
 

O IES Pedregal de Irimia está situado en Meira, nunha pequena vila na que todos os 

habitantes se coñecen e comparten espazos vitais e persoais a diario. 

 

O alumnado adscrito ao noso centro é o do CEIP veciño e do CEIP Rosalía de Castro de 

Mosteiro (Pol), aínda que algúns alumnos/as proceden de concellos limítrofes como A 

Pastoriza, A Pontenova ou Baleira. Tamén hai que dicir que nos últimos cursos está 

aumentando o alumnado estranxeiro. 

 

En xeral, as persoas que traballan no centro residen ou son de vilas ou cidades nun radio 

menor a 50 Km.  

 

O alumnado de Bacharelato e ESO, está no centro de luns a xoves en horario de 9:20 

horas a 15:05 horas, e os venres de 9:20 a 14:50 horas. 

 

Unha parte do alumnado realiza actividades fóra do horario escolar (actividades 

deportivas, Escola de música municipal, Conservatorio de música de Vilalba, grupo de 

teatro do centro, etc...). 

 
Respecto á vivenda, aproximadamente a metade do alumnado vive nas aldeas, en casas 

unifamiliares, en contacto coa natureza. O resto vive en pisos, na vila de Meira, pero, en 

calquera caso, cun espazo mínimo por persoa suficiente para ter calidade de vida e non 

ter elevado risco social, en termos de Servizos Sociais. 

 

Outros  aspectos  do  contexto  do  centro,  así  como  a  oferta  educativa,  a  

organización  de espazos, etc..., están desenvolvidos nos apartados correspondentes do 

Proxecto Educativo do Centro (PEC). 

 
Na actualidade o clima de convivencia por parte da comunidade educativa percíbese como 

estable e moderadamente bo.  

 

Non se observan serios problemas, pero si certas condutas que poderían, nalgúns casos, 

de evolucionar, considerarse coma disruptivas, e que deben ser tratadas con intervención 

colectiva e/ou individual; tamén se aprecia, nalgunhas situacións na ESO, conflitos 

esporádicos que non adquiren especial intensidade na maioría dos casos e se tende a 

resolver in situ e de xeito inmediato, non revestindo especial gravidade efectuada a 

oportuna intervención.  
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Así da análise da situación da convivencia no centro podemos identificar como principais 

situacións que chegan a afectar á devandita convivencia as seguintes: 

 

1. DISRUPCIÓN E CONDUTA INAPROPIADA. 

Comportamentos que sen chegar a ser agresivos interrompen o proceso de ensino-

aprendizaxe no día a día da aula. Condutas que adoitan ser chamadas de atención para 

acadar certo status no grupo-clase como poden ser non seguir as indicacións do 

profesorado, interromper ou levantarse sen permiso. A desconsideración cara os 

compañeiros/as ou persoal docente e non docente, tratándose sempre de condutas sen 

intención de causar dano. Afecta especialmente a alumnado que perdeu o interese polos 

estudos, sobre todo na ESO e menos en Bacharelato. Tamén se aprecia en maior medida 

nos grupos con aumento de alumnado por aula, o que dificulta a atención individualizada e 

o seguimento personalizado por parte do profesorado. 

 

2. INCUMPRIMENTO DAS NORMAS. 

Aínda que a maioría do alumnado respecta e cumpre de xeito satisfactorio as normas de 

convivencia, sí que en ocasións hai un incumprimento das normas de carácter xeral: uso 

das instalacións, puntualidade, orde e limpeza no centro, manexo dos móbiles, 

permanencia no recinto escolar, etc. 

Os problemas de absentismo e abandono das clases ou do centro en horario escolar só se 

produce nunha porcentaxe moi pouco significativa. 

 

3. CONDUTAS AGRESIVAS. 

Aquí encadraríanse os comportamentos que se levan a cabo intencionadamente para 

causar dano a unha persoa ou ás súas propiedades. E só esporádicamente se detectan 

condutas deste tipo como son as agresións verbais ou xestuais entre iguais (insultos, 

xestos desafiantes, ameazas, burlas, …) ou as agresións físicas leves (empurróns, 

toques,..). Cando se da algunha das situacións anteriores inténtase resolver desde o 

diálogo ou con algunha medida disciplinaria de carácter menor (suspensión do dereito de 

asistencia ao centro durante un período non superior a tres días). Por outra parte non se 

destacan ameazas e/ou agresións cara ás persoas que esixen o cumprimento das normas 

como profesorado ou persoal non docente. 

Son moi raros os casos que se poderían encadrar como acoso escolar, porque non se 

destacan manifestacións violentas con continuidade no tempo ou que supoñan 

inferioridade dalgún dos participantes no incidente. Pero sí que se observan ás veces 

condutas das que cómpre estar pendentes e actuar a nivel preventivo. 

Da análise levada a cabo consideramos que é necesario un traballo de diálogo e acordos 

que nos implique a toda a comunidade escolar nun esforzo común por solucionar cada 

dificultade que xurda no noso ámbito e colaborar na modificación apropiada das condutas 

a evitar. 
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3. OBXECTIVOS ESPECÍFICOS. 
 

 
 
Para mellorar a convivencia marcamos como prioritarios os seguintes obxectivos: 

 

 

Obxectivos 

 Reforzar o labor de concienciación (ao Claustro, familias e alumnado) sobre a 

importancia dunha axeitada convivencia escolar que permita unha mellor relación 

ensinanza-aprendizaxe. 

 Potenciar as titorías en cada aula e o funcionamento da Xunta de Delegados. 

 Establecer medidas de coñecemento e aceptación das normas do centro por parte de 

toda a comunidade educativa. 

 Implicar ás familias no Plan de Convivencia do centro a través de diferentes medidas. 

 Organizar actividades preventivas nas titorías.  

 Organizar un plan de formación sobre convivencia empezando polo profesorado e 

abarque  progresivamente a todos os sectores implicados. 

 Motivar ao alumnado de cara a unha interiorización da cultura do diálogo e da 

mediación. 

 Recorrer a instancias alleas ao centro (Universidade, Concello, Asociacións, etc…) para 

que colaboren no tratamento dos conflitos do instituto. 

 Fomentar o respecto entre todos os membros da comunidade e a integración de todos 

os alumnos/as no centro. 

 Fomentar a realización de actividades que potencien o respecto á diversidade. 

 Organizar actividades que potencien o coñecemento entre as persoas e fomenten un 

clima agradable entre os diferentes sectores da comunidade escolar e con outros 

centros de ensino. 

 Difundir o modelo de convivencia do noso centro á sociedade que nos rodea 
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4. ACTUACIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER PARA  FAVORECER A   

CONVIVENCIA: PROCEDEMENTOS A SEGUIR. 
 

 
 

4.1. Referentes ao alumnado. 

 

Actuación referente ao 

alumnado 

Protocolo e temporalización 

Plan de acollida ao alumnado de 

novo ingreso con visita ao 

centro educativo. 

Recibimento ao alumnado que se incorpora de 1º de ESO e 1º de BAC, nunha 

Xornada de acollida, ensinando o centro educativo e achegando unha “Guía 

informativa do centro” (normas, estrutura das etapas, etc). Levarase a cabo no 

mes de xuño e terá como responsables o Equipo directivo e o Departamento de 

Orientación. 

 

 
Ubicación dun local para o 
alumnado 

 

 Lugar de reunión da Xunta de Delegados: Sala de xuntas. 

 Lugar para colocar a información destinada ao alumnado: Corchos da planta 

baixa e do 1º andar. 

Estes espazos habilitaranse ao comezo do curso escolar e estarán dispoñibles 

durante todo o mesmo. 

 

Potenciación da delegación de 

grupo. 

 Ao comezo do curso a xefatura de estudos, o departamento de Orientación e o 

profesorado titor, levarán a cabo un labor informativo e de concienciación 

acerca do papel e funcións da delegación e subdelegación de grupo, co fin de 

fomentar a participación e que as eleccións correspondentes se fagan de 

acordo con criterios racionais e de responsabilidade. 

 Tralas eleccións, que terán lugar no primeiro mes de curso, a xefatura de 

estudos procederá a convocar a Xunta de Delegados para a súa constitución co 

alumnado elixido e o que representa a este colectivo no Consello Escolar. Nesa 

xuntanza, na cal a xefatura de estudos informará dos cometidos e 

funcionamento do órgano, tamén se elixirá presidente/a do mesmo.  

 As persoas delegadas de grupo, coa axuda das que exerzan a subdelegación, 

realizarán un seguimento dos problemas e asuntos cotiás.  

 Se é posible levaranse a cabo diversas actividades trimestrais para as persoas 

delegadas e subdelegadas (de carácter lúdico e/ou formativo), coa intención 

de crear grupo e premiar a súa adicación ao cargo. 

 

Potenciación da Xunta de 

Delegados. 

 A xefatura de estudos actuará dende o comezo do curso para potenciar a 

Xunta de Delegados. Dará as ordes oportunas para que a correspondencia 

destinada ao alumnado chegue ás mans deste, garantizará que ningún 

alumno/a sexa sancionado ou prexudicado polo exercicio das funcións do seu 

cargo e supervisará que a a Xunta actúe con responsabilidade e eficacia.  

 A Xunta de Delegados dará traslado dos acordos tomados e accións a realizar 

a quen competa. Tamén poderá colaborar na xestión dos conflitos coa Aula de 

convivencia (de estar constituída). 

 Asimesmo, e sempre que se considere necesario, manterá reunións antes das 

do Consello Escolar, Comisión de convivencia… para aportar a opinión do 

alumnado no órgano correspondente. 
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Concienciación do alumnado 

para que participe no Consello 

Escolar e noutros órganos do 

centro. 

O profesorado tratará de concienciar ao alumnado para que participe no Consello 

Escolar, tarefa que compartirán os/as delegados/as. Cada ano que haxa 

eleccións ao Consello Escolar farase unha campaña de fomento da participación 

activa, como candidatos ou votantes. 

 

Pacto de normas e accións 

correctoras. 

 Durante as primeiras catro semanas de curso, cada grupo de alumnos/as 

elaborará propostas de normas de aula, coa coordinación do profesorado titor. 

Serán unhas normas baseadas nas normas de organización e funcionamento 

do centro, e formularanse de xeito democrático despois da súa discusión, de 

maneira que o alumnado as sinta como propias e mesmo marque a corrección 

pertinente no caso de incumprimento. 

 Unha vez formuladas as propostas en cada grupo, as persoas que exerzan a 

delegación trasladaranas á Xunta de Delegados, que as refundirá e aprobará 

para presentalas, antes do 31 de outubro e a través da súa presidencia, a 

Comisión de convivencia. O/a presidente/a da Xunta de Delegados poderá 

solicitar no nome desta a colaboración da xefatura de estudos para levar a 

cabo este proceso de síntese. 

 A Comisión de Convivencia revisará a coherencia das normas xerais de aula 

coas normas de funcionamento do centro, introducirá as enmendas que sexan 

oportunas e, unha vez rematado o proceso, informará ao Claustro e elevaráas 

ao Consello Escolar para a súa aprobación definitiva. 

As normas, unha vez aprobadas e publicadas, serán de obrigado cumprimento e, 

para aquela/s aula/s que destaque/n polo seu preciso seguimento, en todos os 

sentidos, haberá un premio trimestral que pode ser unha actividade 

complementaria, extraescolar, material educativo… 

 

Potenciación da existencia de 

asembleas informativas de todo 

o alumnado. 

Naquelas ocasións nas que sexa conveniente a reunión de todo o alumnado do 

centro, tras a oportuna solicitude, poderán constituírse en asembleas, 

respectando sempre as normas de uso do espazo. 

 

Torneos deportivos na hora de 

lecer. 

Tratarase de dinamizar os recreos con actividades lúdicas, non só con fútbol, 

como pode ser o tenis de mesa, xogos deportivos, xogos de mesa, obradoiros de 

manualidades, etc. Convocarase á xunta de delegados e delegadas co obxecto de 

buscar a súa implicación no deseño de actividades e de establecer responsables 

das actividades. 

 

Obradoiros de educación para a 

saúde e prevención de condutas 

violentas. 

Solicitarase a colaboración de Cruz Vermella, así como de outras asociacións 

e/ou institucións para traballar estas temáticas nos distintos grupos da ESO. A 

coordinación será responsabilidade do Departamento de Orientación, 

Vicedirección e profesorado titor dos grupos. 

 

Charlas sobre acoso escolar e 

riscos asociados ao uso das 

novas tecnoloxías. 

 

O alumnado recibirá información sobre acoso escolar e os riscos asociados a 

internet no marco do “Plan director para a convivencia escolar”.  
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4.2. Referentes ao profesorado. 

 

 

Actuación referente ao 

profesorado 

Protocolo e temporalización 

Colaboración do profesorado na 

elaboración dunhas normas 

para a aula que, unha vez 

consensuadas, rexerán a vida 

nas aulas e o uso dos recursos 

das mesmas. 

 

 Durante as catro primeiras semanas de curso o profesorado titor da ESO 

elaborará co seu alumnado as propostas de normas de aula, así coma as 

correccións ao seu incumprimento. O alumnado de BAC fará propostas se o 

desexa a través dos correspondentes delegados/as. 

 Unha vez que a proposta do seu grupo estea finalizada, o/a titor/a 

comunicarallo ó/á xefe/a de estudos, quen, cando todos os grupos teñan 

rematado o proceso, llo notificará á presidencia da Xunta de Delegados para 

que inicie o proceso de fundido das normas previo á súa presentación, antes 

do 31 de outubro, á Comisión de Convivencia.  

Redacción de normas básicas, 

claras e  consensuadas, acordes 

coas normas de organización e 

funcionamento do centro, asi 

coma coas normas xerais de 

aula. 

Para unha mellor convivencia é necesario unificar criterios e actuar coordinados 

ante problemas e/ou conflitos de xeito que o alumnado obteña as mesmas 

respostas ante os mesmos incumprimentos da norma. 

Traballo, a través da titoría, de 

actividades que fomenten e 

melloren a convivencia no 

instituto ou actúen como 

prevención de conflitos. 

 Realizaranse actividades para fomentar e mellorar a convivencia nas horas de 

titoría co alumnado. 

 Estas actividades estarán recollidas no plan de acción titorial (PAT) e levaranse 

a cabo en colaboración co Departamento de Orientación. 

 É desexable que as horas de titoría coincidan en cada nivel pola conveniencia 

de facer actividades con todo o alumnado de cada un dos niveis que se 

imparten no centro. 

Mellora da coordinación entre o 

profesorado que imparte clase 

a un grupo 

Se se considera convinte, e para favorecer a comunicación entre o profesorado 

que imparte clase a un mesmo grupo realizaranse, ademais das correspondentes 

sesións de avaliación (inicial, primeira, segunda, terceira, ordinaria e 

extraordinaria), outras de pre-avaliación que, co mesmo formato daquelas, 

servirán para corrixir desviacións tanto no aspecto académico coma da 

convivencia e dinámica de grupo e mellorar a coordinación do profesorado.   

Elaboración dun protocolo de 

benvida e información ao novo 

profesorado. 

Ao comezo do curso ou cada vez que un profesor/a novo/a se incorpore, haberá 

un comité de benvida que o/a poñerá ao día dos usos e costumes, actividades, 

etc. do IES Pedregal de Irimia. 

O obxectivo é ir elaborando un guión que dea orixe a un documento informativo 

que será comentado con cada profesor/a que acceda de novo ao centro. 

Introdución das faltas no Xade-

Web por parte do profesorado. 

En cada clase o profesorado anotará as ausencias na aplicación XADE. As 

familias que descarguen Abalar Móbil poderán consultar as faltas de forma rápida 

e cómoda a través dos distintos dispositivos e dende calquera lugar. E tanto na 

aplicación Abalar Móbil como no portal do Espazo Abalar dispoñen da posibilidade 

de xustificar as faltas sempre que o profesorado teña habilitada esta 

funcionalidade. Os responsables rexistrados por este método aceptan este medio 

como vía de comunicación. A persoa titora será a responsable de controlar as 

faltas e encargarase de que a comunicación chegue ás familias como máximo 

cada quince días. 

Organización de actividades 

para o alumnado que exerce a 

delegación e subdelegación de 

grupo. 

Dado que se quere potenciar a figura do/a delegado/a o equipo directivo, a 

Comisión de Convivencia e o Claustro deseñarán actividades destinadas a este 

alumnado. 



Plan de convivencia 10 

IES Pedregal de Irimia (Meira) 

 
 

 

Colaboración de maneira activa 

e responsable na organización e 

realización de actividades 

complementarias no centro. 

Todo o profesorado implicarase, segundo as funcións que se lle asignen, nas 

actividades que se programen no centro dentro do horario lectivo. Estas 

actividades serán propostas polos departamentos didácticos e/ou o de 

Actividades Complementarias e Extraescolares, aprobadas polo Consello Escolar 

tras ser informado o Claustro e coordinadas pola vicedirección. 

Implicación  na posta en 

práctica da Aula de Convivencia 

inclusiva. 

Nunha aula próxima á xefatura de estudos ou á sala do profesorado abrirase, se 

a organización do centro o permite, a Aula de Convivencia para xestionar os 

conflitos dun xeito dialogado e reflexivo.  A aula terá unha persoa como 

coordinadora e estará atendida por un profesor/a cada hora lectiva.  

O profesorado interesado en facer gardas con adicación á Aula de Convivencia 

poderá solicitalo ao comezo do curso. Sempre que a organización do centro o 

permita concederanse este tipo de gardas, o que comprometerá ao profesorado 

afectado a asistir ás xornadas e/ou cursos que se celebren sobre convivencia e 

mediación para formarse nas estratexias de mediación escolar. A persoa 

orientadora do centro poderá tamén asumir horas na Aula de Convivencia. 

De non permitir a organización do centro a apertura da Aula durante todo o 

horario lectivo, tentarase mantela funcionando durante o lecer e todas ou 

algunha das tres últimas sesións de cada xornada.  

 

Establecer os canles de 

coordinación precisos entre o 

proxecto lector, biblioteca e 

departamentos, para contribuír 

á mellora da convivencia e ao 

fomento dunha cultura pola 

paz. 

 

Abrir un proceso de coordinación entre o profesorado de linguas, que ademais 

forma parte do grupo de biblioteca, e restante profesorado colaborador, para un 

axeitado desenvolvemento do proxecto lector, no tocante á animación a lectura e 

mellora desta competencia no alumnado así como na procura dunha mellora da 

convivencia a través do traballo cooperativo e do propio clube de lectura (días 

específicos para a paz, igualdade, etc). 

 

 

 

 

4.3. Referentes ao persoal non docente. 

 
 

 

Actuación referente ao    

persoal non docente 
Protocolo e temporalización 

Participación nas diversas 

actividades de convivencia que 

se celebren ao longo do curso. 

 

Como vén sendo habitual, colaborará coas actividades que se programen para 

toda a comunidade educativa.  
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4.4 Referentes ás familias. 

 
 

Actuación referente ás    

familias 
Protocolo e temporalización 

Colaboración co plan de 

convivencia do centro 

participando nas actividades  

que se programen ao longo do 

curso. 

Ao comezo do curso terá lugar unha reunión na que participará profesorado e 

pais/nais ou titores/as legais, coa finalidade de tomar contacto e iniciar a 

relación na tarefa común da educación dos seus fillos e fillas. 

Durante o curso, ademais do contacto que as familias manteñan co profesorado 

(titor e non titor), celebraranse xuntanzas de carácter colectivo adicadas a temas 

puntuais (orientación acerca da elección de materias e itinerarios profesionais, 

de temas relacionados coa saúde...)   

 

4.5. Referentes aos CEIPs adscritos. 

 
 

 

Actuación referente aos    

centros adscritos 
Protocolo e temporalización 

Contacto fluído cos centros 

adscritos, que envían cada ano 

alumnado ao noso instituto. 

 Manterase unha comunicación fluída co persoal dos centros adscritos 

(dirección e profesorado titor do alumnado de 6º de Primaria). Este contacto 

intensificarase ao remate de cada curso, no cal se realizará unha ou varias 

xuntanzas nas que participen titores/as e equipos directivos de cara a realizar 

a transición do alumnado á educación secundaria obrigatoria do mellor xeito 

posible. 

 Faranse, no mes de maio ou xuño, unhas xornadas de portas abertas para 

que o alumnado dos centros adscritos nos visiten e coñezan as nosas 

dependencias. 
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5. PROTOCOLO PARA A PREVENCIÓN, DETECCIÓN E TRATAMENTO 

DAS SITUACIÓNS DE ACOSO ESCOLAR. 

 

O protocolo de acoso escolar a seguir será o elaborado pola Consellería de Educación, 

dispoñible no seguinte enlace: 

 

http://www.edu.xunta.es/portal/node/9694 

 

 

6. PROGRAMA DE HABILIDADES SOCIAIS DESENVOLVIDO POLO 
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. 

 

VER ANEXO I 

 

7. REGULAMENTO DA AULA DE CONVIVENCIA INCLUSIVA. 

 
 

A aula de convivencia estará en funcionamento sempre que sexa posible e haxa 

profesorado para poder atendela. E trataríase dun espazo no que se pretenda facilitar a 

reflexión do alumnado que impide o normal funcionamento do grupo-clase. Si a aula de 

convivencia non chega a estar operativa por non permitilo a organización dos recursos do 

centro nun determinado curso académico, as funcións que corresponden a este órgano 

serán desempeñadas polo Equipo Directivo e o Departamento de Orientación. 

VER ANEXO II 

 

8. PROGRAMA DE MEDIACIÓN ESCOLAR. 

 

 
A mediación tense amosado como unha vía poderosa para a solución pacífica de conflitos 

en todos os ámbitos sociais,  e no eido educativo existen experiencias que demostran 

claramente a súa eficacia tanto nos aspectos formativos (adquisición de habilidades 

sociais) como nos puramente disciplinarios (redución dos problemas de disciplina e da 

necesidade de intervención institucional). 

Así dende o centro atenderase a implementar un programa de mediación escolar 

que contribúa a consecución dos seguintes obxectivos: 

 Identificar o conflito como un compoñente das nosas vidas e non como algo 

necesariamente negativo. 

 Coñecer as diferentes formas de actuar nun conflito e as vantaxes e desvantaxes 

de cada unha delas. 

http://www.edu.xunta.es/portal/node/9694
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 Coñecer a técnica da mediación como unha ferramenta que nos axuda a 

transformar e a resolver pacíficamente os conflitos. 

 Ser capaz de identificar os diferentes puntos de vista e os sentimentos da outra 

persoa implicada nun conflito. 

 Achegarse ao conflito coa mente aberta e mentalidade crítica, de cara a cambiar 

as propias opinións ante un novo argumento ou evidencia. 

 

As fases de posta en marcha serán a de divulgación, sensibilización, formación específica 

e creación do servizo de mediación escolar. E a mediación utilizarase, con carácter 

prioritario, como estratexia preventiva, resolutiva e reparadora na xestión de calquera 

conflito entre os membros da comunidade educativa. 

 

 

9. ESCOLA DE NAIS E PAIS. 

 

 
No desenvolvemento normativo actual, en materia de convivencia, amósase grande 

interese polo papel que as familias do noso alumnado desenvolven en todo o seu proceso 

educativo e, polo tanto, trátase de ofrecer diferentes vías de participación. 

Os compromisos das nais e pais, ou titoras e titores, referidos á convivencia nos centros 

educativos serían: 

- Contribuír ao crecemento persoal dos seus fillos ou fillas a través do diálogo e da 

educación en valores, desenvolvendo unhas axeitadas normas de convivencia no 

contorno familiar. 

- Desenvolver a súa potencialidade como educadores dos seus fillos ou fillas. 

- Recoñecer o seu papel como axentes educativos, xunto co profesorado, actuando 

como portadores de aspectos significativos para o desenvolvemento integral dos 

seus fillos ou fillas. 

- Mellorar as condicións afectivas, sociais e escolares que lles faciliten a aprendizaxe 

aos seus fillos ou fillas e un desenvolvemento harmónico da súa personalidade. 

Así dende o centro seguirase convocando ás reunións ás familias interesadas en escoitar e 

debater sobre diferentes temas que lles afectan aos seus fillos e fillas como a 

adolescencia, educación para a saúde, orientación académica e vocacional, etc. 

Deseñarase un plan de actividades atendendo as preocupacións e temáticas de interese 

cunha periodicidade trimestral e pensando en poder ampliar as mesmas segundo a 

resposta recibida. Para todo isto é importante a colaboración cos recursos externos da 

zona. 
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10. NORMAS DE CONVIVENCIA DO CENTRO (NOFC). 
 

 

VER ANEXO III 
 

 

11. NORMAS PARA O FUNCIONAMENTO DA COMISIÓN DE 
CONVIVENCIA. 
 

 

A Comisión de Convivencia estará composta polo/a director/a, a persoa que ocupe a 

xefatura de estudos, a persoa orientadora, o representante do profesorado, un 

representante do persoal de administración e servizos, un representante das familias e un 

alumno ou alumna. 

Reunirase unha vez ao trimestre con carácter ordinario e, con carácter extraordinario, 

cada vez que o solicite un dos sectores que o compoñen. 

 

As súas funcións son as establecidas no artigo 6.4 do Decreto 8/2015. 

 Elaborar o plan de convivencia do centro e as demais actuacións derivadas do seu 

desenvolvemento, 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 convivencia as iniciativas tendentes a previr e resolver conflitos de convivencia, 

mellorar a convivencia e fomentar o respecto mutuo e a tolerancia no centro 

educativo, propostas polas escolas de nais e país que se poidan crear no centro e 

se establezan no plan de convivencia. 

 

12. MECANISMOS DE COLABORACIÓN INTERNA NO CENTRO (COAS 
FAMILIAS, OUTROS CENTROS EDUCATIVOS OU ORGANISMOS DO 
CONTORNO). 
 

 

 

A relación coas familias queda establecida coas reunión que se levan a cabo durante o 

curso e que se recollen na concreción anual. Ten especial importancia a figura do 

profesorado titor para a coordinación coas mesmas. Son informadas das situación que 

afectan á convivencia e resolución de conflitos a través da Comisión de Convivencia e en 

particular naqueles casos que cómpre algún tipo de intervención ou información da 

conduta do alumnado. 
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A colaboración tamén se amplía aos centros adscritos en materia de convivencia e na 

procura de redes en torno á resolución pacífica dos conflitos. Tamén se mantén 

colaboración co concello a través dos Servizos Sociais no caso de seguimento de 

alumnado de risco e con outras asociacións, institucións, etc que colaboran na 

organización de diferentes obradoiros. 

 

 

 

13. ESTRATEXIAS PARA REALIZAR A DIFUSIÓN DO PLAN. 
 

 

O plan de convivencia do centro poderase consultar na secretaría, a disposición de 

calquera membro da comunidade educativa que o solicite para a súa consulta e será 

subido á páxina web xunto coa documentación oficial do centro. Na sala de profesores/as 

contarase con outro exemplar e será enviado vía e-mail a todo o profesorado e membros 

do Consello Escolar.  

Nas reunións coas familias incluirase un punto para dar información dos aspectos máis 

relevantes do Plan de Convivencia e principais actuacións a levar a cabo dentro de cada  

curso escolar. 

Todo o profesorado novo do IES recibirá a documentación vía e-mail do centro e se lle 

informará do actual Plan. O Departamento de Orientación e a Xefatura de Estudos porán 

especial énfase en que na acción titorial este documento sexa de aplicación normalizada 

xunto cos seus protocolos.  

O plan será renovado –se fora necesario- cada ano, engadindo ou corrixindo todo aquelo 

que na implementación do plan en cada curso sexa necesario por desfase ou adaptación 

de medidas. Nas reunións do profesorado titor co seu grupo, informarase ao alumnado do 

Plan de Convivencia e normativa interna que lles afecte. 

A Comisión de Convivencia e a Dirección do centro realizarán periódicamente un 

seguimento e avaliación do plan e da súa efectividade. Ao final do curso elaborarase e 

aprobarase unha memoria dentro da Comisión - informe e  avaliación final-. O Consello 

escolar e o Claustro serán informados, ou ben na última sesión do curso, ou na primeira 

do seguinte de cada órgano.  
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14. MECANISMOS E INDICADORES PARA O SEU SEGUIMENTO, 
AVALIACIÓN E MELLORA. 
 

 

A tarefa de seguimento periódico e sistemático do plan corresponderalle á Comisión de 

Convivencia, dado que na mesma están representados todos os sectores da comunidade 

educativa que serán os encargados de recoller a información en cada un para sometela a 

análise, valorala e propoñer e implementar os axustes necesarios a partir das propostas 

de mellora que se recollan. 

 

Nas reunións trimestrais revisaranse as actuacións levadas a cabo e os resultados 

acadados. 

Indicadores de seguimento: 

 Grao de consecución dos obxectivos. 

 Grao de coñecemento, implicación e satisfacción da comunidade educativa. 

 Aproveitamento dos recursos materiais, humanos e organizativos. 

 Calidade e funcionalidade dos materiais elaborados. 

 Mellora dos resultados de aprendizaxe. 

 

 

 

 

15. PRINCIPIO DE IGUALDADE ENTRE MULLERES E HOMES. 
 

 

 

Desde a dirección do centro, o departamento de orientación e por propia iniciativa e/ou a 

proposta de diferentes departamentos se desenvolven no centro actuacións que veñen 

tendo en conta a necesidade de promover a igualdade de oportunidades nas súas 

actividades e achegamento ao alumnado. Este achegamento faise de maneira específica 

aproveitando días sinalados, como o día da muller e desde unha perspectiva transversal a 

través dos contidos nalgunhas materias. No plan titorial están contempladas actividades, 

para os diferentes cursos da ESO, que abordan o tema da igualdade entre xéneros, e 

abordan calquera tipo de discriminación por razón de sexo, cultura, raza e relixión.  
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ANEXOS 
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ANEXO I: PROGRAMA DE HABILIDADES SOCIAIS DESENVOLVIDO POLO 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. 

 
1.- XUSTIFICACIÓN 

  

Entendemos as habilidades sociais (HHSS) como un repertorio de condutas observables 

pero tamén como un repertorio de pensamentos e emocións, que nos axudan a manter 

relacións interpersoais satisfactorias e a procurar que os demais respecten os nosos 

dereitos e non nos impidan acadar os nosos obxectivos. 

O seguinte programa sería para levar a cabo un entrenamento en habilidades sociais con 

alumnado que por diversas circunstancias foron apartados das actividades habituais da 

aula e cos que se ve que pode ser eficaz un entrenamento nestas habilidades de cara a 

adaptarse ao funcionamento no grupo, pero tamén con grupos de alumnos e alumnas a 

nivel preventivo porque as HHSS son fundamentais para a convivencia. 

 

Relacionamos por tanto esta proposta con tres dos niveis fundamentais de actuación da 

titoría no centro educativo como son: 

 “Ensinar a ser persoa”: Como axudar ao alumnado na construcción da súa 

identidade persoal? 

 “Ensinar a comportarse”: Como contribuir a que o alumnado mellore a súa 

capacidade de adaptación escolar e social? E 

 “Ensinar a convivir” Como desenvolver no alumnado as capacidades sociais básicas 

para unha boa convivencia? 

Ademáis coa finalidade de adaptar o programa a cada grupo concreto partiremos dunha 

avaliación de necesidades, recurrindo a procedementos metodolóxicos como a 

entrevista, a observación sistemática da conduta, etc. Coa información obtida e unha vez 

realizada a análise de necesidades, podemos ter unha aproximación á situación real, e 

empezar propiamente a programación co  desenvolvemento de obxectivos e 

procedementos de avaliación así como a selección de estratexias ou actividades para 

satisfacer os obxectivos propostos. 

 

2.- OBXECTIVOS 

 

 Mellorar o autoconcepto do alumnado. 

 Dialogar e traballar en situacións de interacción entre iguais, utilizando as normas 

sociais básicas. 

 Ofrecer aos alumnos e alumnas as formas adecuadas para resolver conflitos. 

 Tolerar, respectar e valorar as diferenzas individuais. 

 Desenvolver actitudes positivas e de responsabilidade persoal. 
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3.- CONTIDOS 

 

Tendo en conta os obxectivos enunciados, os contidos do programa xirarían en torno a: 

 

 

 Capacidade de coñecemento dun mesmo e dos demais 

(autoestima). 

- Capacidade de coñecemento mutuo a distintos niveis. 

- Capacidade de valorar as capacidades e limitacións dun mesmo e dos 

demais. 

- Capacidade de eloxiar e reforzar as condutas positivas. 

- Capacidade de manter respeto mutuo. 

 Capacidade de diálogo e comunicación. 

- Respectar o turno de palabra e escoitar aos demais. 

- Crear un ambiente de participación, diálogo e respecto mutuo. 

- Desenvolver unha capacidade crítica positiva. 

 Capacidade de colaborar e cooperar cos demais. 

- Favorecer a axuda mutua. 

- Participar no traballo en equipo. 

- Ser solidario. 

 Responsabilidade. 

- Desenvolverse de maneira autónoma e adecuada en diferentes 

situacións. 

 

 
4.- ACTIVIDADES 

 

Na programación de actividades terase polo tanto en conta que as mesmas contribúan a 

que o alumnado: 

- Adquira un maior autocoñecemento e autocomprensión de sí mesmo, para que 

poda levar a cabo opcións adecuadas e realistas, labor que por outra parte debe 

ser constante desde a acción titorial. 

- Desenvolva un bo autoconcepto persoal, escolar e social como soporte para o resto 

de adquisicións. Coñecida é a relación do autoconcepto co rendemento escolar. E 

en estreita relación co autoconcepto está a autoestima, que se entende como o 

compoñente emocional ou valorativo do mesmo. 

- Coñeza os ritmos e características da etapa na que se encontra e non se sintan 

desconcertados e angustiados polo que os diferentes momentos evolutivos traen 

consigo. 
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- Encontre unha resposta clara ás inquedanzas e problemas propios da súa idade, 

uso da liberdade, ocio, relacións positivas, construtivas e solidarias co  mundo no 

que vive. 

- Dispoña de ocasións de favorecer e potenciar a súa dimensión social, as relacións 

cos demais, integración en distintos grupos de referencia, respecto ás  normas de 

convivencia e aos dereitos e deberes dos demais. 

Así as actividades tratarían de traballar sobre aqueles factores que permitan: 

 Mellorar a cohesión do grupo. 

 Mellorar as habilidades e relacións sociais. 

 Mellorar a solución de problemas (autocontrol, conflitos, etc). 

 

A secuenciación das actividades podería ser a seguinte: 

1. Actividades da etapa de coñecer: nomes, calidades superficiais dos compañeiros e 

compañeiras. 

2. Actividades da etapa de confiar: coñecer calidades máis persoais, exercicios de 

mellora do autoconcepto. 

3. Actividades da etapa de colaborar: ensinar ao alumnado a traballar en grupo, 

colaborar en vez de competir, etc. 

4. Actividades de solución de conflitos: habilidades sociais, solución de conflitos, etc. 

O profesorado titor e/ou orientadora escollerá aquelas actividades que mellor se adapten 

ás necesidades do grupo e/ou alumnado individual. 

Todas as actividades serán tratadas con diferentes técnicas. As máis utilizadas serán: 

Dinámicas de grupos (remuíño de ideas, debates, xogos…), Técnicas de modificación de 

conduta (modelado, role playing …) e Técnicas de avaliación inicial e final: (test, 

cuestionarios…). 

 
5.- METODOLOXÍA 

A metodoloxía que se vai utilizar para traballar as habilidades sociais é a seguinte: 

 

Presentación da habilidade. 

Cada actividade comeza presentando a habilidade social que se vai traballar. Tal 

presentación cumpre unha dobre función para o alumnado: sérvelle de motivación, xa que 

ve a necesidade e a vantaxe que aporta o dominio desa habilidade e, por outra parte, 

comprende o contido desta, é dicir,  percíbea racionalmente. 

 

Contextualización da habilidade. 

Con algunhas propostas didácticas, os alumnos e alumnas van relacionando a habilidade 

coa súa vida, descobren situacións e experiencias nas que se pode poñer en práctica, 

pensan sobre os factores implicados nela. 
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    Comprensión da secuencia 

A aprendizaxe dunha habilidade  facilítase cando se presenta ao alumnado unha secuencia 

de accións implicadas nela. Mediante propostas de traballo  conseguirase  que os/as 

alumnos/as descubran os pasos que favorecen a competencia nese aspecto traballado. 

 

         Exercitar a habilidade de forma simulada 

Ata este momento fíxose  un achegamento cognitivo da habilidade que se está 

traballando. O/a  alumno/a deberá exercitar a habilidade social mediante a simulación, a 

dramatización ou representación de escenas nas que os actores representan personaxes 

involucrados en situacións que requiren o uso da habilidade traballada para solventar con 

éxito a situación. 

 

Avaliación do dominio da habilidade 

Para rematar a actividade con que se traballa unha habilidade social, os/as alumnos/as 

autoavalíanse, consideran cal é a súa competencia  nese campo. 

 

 
6.- TEMPORALIZACIÓN 

En canto á posta en marcha o programa impartirase nas horas de titoría co grupo 

correspondente (nas sesións necesarias sobre todo no primeiro e segundo trimestres) así 

como na aula de convivencia a nivel individual e grupal. 

 
7.- AVALIACIÓN 

- Seguimento do programa a través da reunión semanal co profesorado titor. 

- Ficha de avaliación das actividades a cubrir polo alumnado. 

- Sociograma co fin de ver a mellora da cohesión grupal. 

 
8.- BIBLIOGRAFÍA 

 

 ROCA, E. (2005):“Cómo mejorar tus habilidades sociales. Programa de 

asertividad, autoestima e inteligencia emocional”. ACDE Ediciones. 

 VALLÉS ARÁNDIGA, A./VALLÉS TORTOSA, C. (2003): “Programa de refuerzo de 

las habilidades sociales”. Madrid. EOS. 
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ANEXO II: PROTOCOLO REFERENTE Á XESTIÓN DE CONFLITOS. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cando exista un incumprimento da norma dentro dunha clase, nos cambios de sesión ou nos períodos de lecer, o/a 
profesor/a que o considere oportuno enviará ao/á alumno/a á Aula de Convivencia, acompañándoo ata alí se existen 

circunstancias que o aconsellen.  

 

No caso de que durante unha determinada sesión lectiva non estea operativa a Aula, de acordo co 
horario que se estableza, o/a profesor/a poderá optar por enviar ao/á alumno/a (con tarefas da materia 
correspondente) á zona de administración, onde o/a derivarán ao profesorado de garda, á xefatura de 
estudos ou ao cargo directivo que estea dispoñible. Este alumno/a quedará automáticamente citado na 
Aula de Convivencia no primeiro lecer no que esta se atope en funcionamento. 

O/a profesor/a da Aula de Convivencia: recibe ao alumno/a, fai que conte oralmente o que pasou e cubre a ficha de 

envío. O obxectivo neste momento é axudarlle a reflexionar sobre a súa conduta.  

 

 

 

 

 

 

Posteriormente, fará que o/a alumno/a cubra a ficha que estará deseñada para o caso, na que haberá un apartado 

referente aos compromisos que o/a alumno/a debe adquirir.  

 

Unha vez rematado este proceso e a hora lectiva na que tivo lugar o incidente, o/a profesor/a da Aula de 

Convivencia cubre unha Ficha de información, que o rapaz ou rapaza leva ao profesor/a que o/a enviou á Aula de 

Convivencia ao rematar a sesión ou, se foi atendido/a no lecer do día seguinte, na primeira clase que teña co/a 

profesor/a que o/a enviou. 

 

Se a falta reviste especial gravidade, o/a profesor/a da Aula informará inmediatamente á xefatura de 
estudos, dirección ou cargo directivo que estea de garda, para que sexan adoptadas as medidas 
correspondentes paralelamente ao proceso que se siga na Aula de Convivencia. 

 

 

 

 

 

 

 

Cando o/a alumno/a lle entregue a Ficha de información, o/a profesor/a que o/a enviou á Aula de Convivencia 
asignaralle unha tarefa a realizar durante un período de lecer baixo a súa supervisión, tarefa que detallará ao final da 
devandita ficha. 

 

No reverso da ficha de información estará sinalado o tipo de falta cometida. Se esta 

conleva obrigatoriamente amonestación por escrito, o/a profesor/a que enviou 

redactaráa no primeiro momento do que dispoña e entregaráa na xefatura de estudos, 

que pasará copia ao/a titor/a. En todos os demais casos decidirá, dependendo da 

gradación da falta, se amonesta ou non.  

 
 

A corrección será negociable se así o considera o/a profesor/a, pero o alumnado debe saber que ir á 
Aula de Convivencia supón unha tarefa extra a realizar e que será imposta polo/a seu/súa profesor/a de 
clase (por exemplo, realizar traballos en favor da comunidade educativa: reparar mobiliario, limpar 
espazos ou mobiliario, colaborar na biblioteca ou calquera actividade da intendencia do centro). 

Unha vez realizada a tarefa no período de lecer, o/a profesor/a rematará de cubrir a ficha de información co resultado 

da mesma, e entregaráa na Aula de Convivencia, onde quedará arquivada xunto ao resto da documentación. 
 

O/a encargado/a da Aula de Convivencia informará regularmente á xefatura de estudos e ás persoas 
titoras dos casos tratados e da evolución dos mesmos. 

Se a Aula de Convivencia ten que admitir a varios alumnos/as no mesmo tramo horario o alumnado en 
agarda ou xa atendido pasará a realizar tarefas co profesorado de garda, xefatura de estudos ou co 
cargo directivo que estea dispoñible .   
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IES Pedregal de Irimia (Meira) 

 Plan de convivencia  
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ANEXO III: NORMAS DE CONVIVENCIA DO CENTRO (NOFC) 

 

 

 
 


