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I. O CENTRO DOCENTE. CARACTERÍSTICAS E ENTORNO 

 

1. Instalacións e medios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O centro abarca unha superficie algo superior a unha hectárea con 5 edificacións independentes. 

 

Instalacións específicas de ESO e Bacharelato: 

• Laboratorios: Física e Química e Ciencias Naturais 

• Aulas: Música, Plástica e Tecnoloxía 

• Pavillón polideportivo 

 

Instalacións específicas dos Ciclos Formativos: 

• Aula CM de xestión administrativa 

• Aulas  CS de administración e finanzas 

• Aulas CM de equipos electrónicos de consumo 
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Instalacións comúns: 

• Biblioteca 

• Salón de actos 

• Aula de informática 

• Aula TIC 

• Aula de pedagoxía terapéutica 

• Sala de titorías 

• Arquivo 

• Conexión a internet nas aulas 

• Cafetería 

 

Outras instalacións: 

Ademais das instalacións mencionadas, o centro dispón de: 

• Departamentos didácticos 

• Departamento de orientación 

• Unha oficina 

• Despachos independentes para: 

- Dirección 

- Secretaría 

- Xefatura de estudios / Vicedirección 

• Sala de profesoras/es 

• Aula de convivencia 
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2.Datos máis relevantes 

Á hora de emprender calquera proxecto é imprescindible coñecer os datos fundamentais, xa que 

só así poderemos dar resposta ás necesidades reais e establecer as prioridades de actuación. 

Entendemos que para calquera proxecto é fundamental  os datos de grupos, alumnado 

profesorado, departamentos, persoal non docente. 

 ENSINANZAS IMPARTIDAS NO IES PEDRO FLORIANI Réxime 

  Ordinario Adultos 

 ESO   

 Dúas liñas (1º, 2º, 3º e 4º) x  

 ESA (M I,II e M III, IV)  x 

 Bacharelatos   

 Ciencias e Tecnoloxía x  

 Humanidades e Ciencias Sociais x  

Familia de Electricidade e electrónica   

CM Equipos electrónicos de consumo x  

Familia de Administración e finanzas   

CM Xestión Administrativa x  

CS Administración e finanzas x  

 
DATOS REFERIDOS A GRUPOS E ALUMNADO 

 

 NºGRUPOS Nº DE ALUMNOS 

 

Ensinanza 

ordinaria 

Ensinanza 

de adultos 

Ensinanza 

ordinaria 

Ensinanza de 

adultos 

ESO 9 2 175 53 

Bacharelato 4  78  

Ciclos medios 3  53  

Ciclos superiores 2  18  

TOTAL 18 2 324 53 

 

É así mesmo relevante a existencia de dous programas de diversificación curricular en 3º e 4º 

ESO. 
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ORIXE DO ALUMNADO 

 

O centro acolle alumnado procedente dos arredores de Redondela, maioritariamente do ámbito rural 

cun nivel socioeconómico medio: CEIP de Porto Cabeiro e CEIP de Santo Paio de Abaixo. 

 

DATOS REFERIDOS AO PROFESORADO 

 

 PROFESORADO

Mestres 6 

PES 40 

PT (profesores técnicos) 11 

TOTAL 57 

 

 

PERSOAL NON DOCENTE. 

O centro dispón de: 

• 2 auxiliares administrativos. 

• 3 subalternos/as. 

• 2.e unha a media xornada. 
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II. XUSTIFICACIÓN 

 

Nos últimos anos estamos a asistir a un cambio social e familiar polo que se está a relegar na 

institución educativa grande parte das funcións de socialización e formación dos mozos. Os centros 

debemos intentar dar unha resposta a esta demanda e para iso consideran que é oportuno organizar 

todas as nosas actuacións, neste sentido, ao redor dun  PLAN DE MELLORA DA CONVIVENCIA  

para o noso instituto. 

Aprender a convivir forma parte das finalidades básicas da educación, aprender a resolver 

conflitos de forma pacífica e preparar ao alumnado para a vida adulta, asumindo e practicando valores 

cívicos e democráticos de respecto polas demais persoas, polos bens comúns, tolerancia crítica, 

solidariedade, igualdade...Todos eles deben ser obxectivos prioritarios da educación 

A comunidade educativa do IES. Pedro Floriani debe dar resposta ás súas necesidades de 

convivencia e a buscar curso a curso unha mellora continuada da súa convivencia e rendemento 

académico. . 

Pretendemos "Construír convivencia", o que equivale a optar por un determinado modelo de 

relacións: dinámico, en constante fluír, en mellora continua, non como un fin senón como un proceso. 

O proceso mesmo é o camiño. 

Ante os problemas de disciplina, de convivencia, de coexistencia nos centros educativos, o 

noso modelo de convivencia non debe basearse en respostas únicas nin acabadas, senón que o noso 

espazo de actuación se debe circunscribir a unha axeitada xestión do conflito. Sabemos que é posible. 

Só modelos autoritarios poden ocultar (non solucionar) o conflito. Debe desaparecer o esquema 

DOMINIO-SUBMISIÓN para  substituílo polo  respecto á dignidade e aos dereitos e deberes de cada 

persoa .Unha escola democrática terá que establecer mecanismos para facer fronte aos conflitos que a 

propia vida trae consigo. O diálogo, a negociación e o consenso deben ser os piares de todo plan de 

convivencia. Esa é a nosa opción. 

O presente plan tratará de facer un estudo sobre a Convivencia no noso centro e tomar medidas 

de prevención e intervención nos posibles casos de: 
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1. Vandalismo: cando obsérvanse comportamentos ou actitudes de destrución e devastación no 

mobiliario, edificios ou recursos materiais dun centro ou das persoas, sen consideración nin 

respecto ningún. 

 

2. Comportamentos disruptivos: os maioritarios nos centros educativos, faise referencia a moi 

distintos fenómenos que acontecen a diario e que poden estar relacionado: 

• co currículo: falla de hábitos de traballo, non realización das actividades escolares, 

despreocupación, etc... 

• cos compañeiros: mentir ou falsear a realidade, mostrar incapacidade para ou diálogo, 

xogar dentro da clase interrompendo aos demais, etc... 

• co profesorado: mentir, falar a agróns, a chulería, xogar dentro da clase para 

interromper, etc... 

• co centro: non aceptar ás normas, deambular polo centro. 

 

Ademais, hai que engadir outras problemáticas na relación socio-familiar: 

 

• problemas familiares graves; 

• proximidade ao mundo das drogodependencias; 

• carencias afectivas, culturais e sociais. 

3. Bullying: Acoso entre iguais: intimidación, ameaza, agresión ou abuso, que sofre unha persoa 

como consecuencia da acción doutra persoa ou dun grupo. 

4. Absentismo escolar 

 
 

 

 

 

 

 

 



   

 

Instituto de Educación Secundaria 
“Pedro Floriani” 
ESO – Bacharelatos – Ciclos  formativos 

 Rúa Pedro Flor iani  n°  2  
36800 – Redondela  (Pontevedra)  
ht tp: / /centros .edu.xunta .es/ iespedroflor iani  
ies .pedro.f lor iani@edu.xunta.es  

Tfno:  986 40 19 11 
Fax:  986 40 39 44  

 

 

III. AVALIACIÓN INICIAL. SITUACIÓN ACTUAL DA CONVIVENCIA. 

 

O centro acolle alumnado procedente dos arredores de Redondela, maioritariamente do 

ámbito rural cun nivel socioeconómico medio: CEIP de Porto Cabeiro e CEIP de San Paio de Abaixo. 

Como punto de partida para determinar a percepción que os diferentes sectores da comunidade 

educativa tiñan sobre a convivencia e os conflitos no centro, e tela en conta á hora de planificalo Plan 

de convivencia  fíxose no curso 2007-2008 ,unha enquisa que queda reflexada no anexo do final de 

este apartado. 

Nestes momentos a situación e as experiencias de convivencia no centro poden resumirse como 

seguen: 

 

1. Situación actual da convivencia: 

 

O enfoque da convivencia no centro ten unha visión construtiva e positiva, polo que as 

actuacións van encamiñadas ao desenvolvemento de comportamentos axeitados para convivir mellor 

e resolver conflitos, a través da participación, boas canles de comunicación e a prevención de 

problemas de conduta. Para iso elaboráronse unhas regras de boa convivencia e unha normativa, que 

deben regular o funcionamento do centro. 

Na actualidade o clima de convivencia no centro é bo. Non se observan serios 

problemas, aparecendo de cando en vez, principalmente nos primeiros cursos da ESO, algún conflito 

esporádico, que se resolve fundamentalmente co diálogo e con algunha medida disciplinaria de 

carácter menor (quedar sen recreo, traballo na biblioteca etc). Nalgún caso debe tomarse algunha 

medida máis severa. 

Esta baixa conflitividade vai desaparecendo nas etapas posteriores do centro (Bacharelato e Ciclos 

Formativos). 

A idade destes alumnos adoita estar entre os 14 e 16 anos, polo xeral, esperan alcanzar a 

idade que lles permita abandonar o ensino obrigatorio. 

 

 

 

 

a. O profesorado: 
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Os profesores manifestan maioritariamente que o comportamento dos nosos alumnos é, 

habitualmente, bo e respectuoso. Atópanse a gusto no Centro. 

As condutas máis reprobadas polo profesorado son as que teñen que ver cos alumnos que demostran pouco 

interese polas súas clases, que non traballan, que non traen o material necesario, que non poñen atención 

ou/e distraen os seus compañeiros, interrompendo a marcha normal da clase. Dan unha importancia especial 

ao comportamento do alumno que supón falta de respecto ao profesor, cando esta se acompaña dun 

enfrontamento público e pode implicar menoscabo da autoridade do profesor ante o resto dos compañeiros. 

 

b. As familias: 

 

Ás familias preocúpalles principalmente aqueles procederes dos alumnos que interfiran no 

proceso de ensino-aprendizaxe dos seus fillos, que impiden que as clases se desenvolvan nas mellores 

condicións e non poidan aproveitarse debidamente. 

É relevante a actuación dos titores na coordinación coas familias. 

 

c. O alumnado: 

 

Os alumnos conceden importancia principal a que se respecten as súas pertenzas e a que o 

comportamento dos compañeiros non dificulte que as clases poidan impartirse con normalidade. 

 

2. Experiencias de convivencia realizadas no centro: 

 

As experiencias que se realizaron no centro para favorecer a convivencia podémolas 

resumir no seguinte: 

• Modificación do RRI do centro no curso 2007-2008 

• Fomentar a tolerancia, a aceptación da diversidade e a resolución de conflitos de forma 

pacífica. 

• Reunións semanais de titores/as. 

• Realización dun grupo de traballo sobre mediación e conflitos. 

 

3. Resultados da enquisa sobre convivencia escolar curso 2007-08 
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O obxectivo ao facer esta enquisa foi coñecer a percepción que os diferentes sectores da comunidade 

educativa teñen sobre a convivencia e os conflitos no centro, e tela en conta á hora de planificalo Plan 

de convivencia. 

A enquisa sobre a convivencia escolar segue o modelo que proporcionou a Xunta e fíxose estruturada 

nos catro apartados ou bloques seguintes: 

 

1. Cómo é a relación entre os diferentes sectores da comunidade educativa? 

2. Entre quén se producen os conflitos? 

3. Cáles son os conflitos máis frecuentes? 

4. Cáles son as iniciativas máis útiles para a mellora da convivencia? 

 

Os datos de porcentaxes e números totais da enquisa son os seguintes: 

 

 Total de 

enquisados 

 Total % Total ESO BAC Participación 

na enquisa 

Alumnas 132 67% 70 30 
ALUMNOS 220 

Alumnos 88 33% 70 30 
75 % 

PAIS 46      16 % 

PROFESORES 24      42 % 

 

En xeral, os resultados non aportan datos ou afirmacións categóricas con respecto a ningún dos 

bloques nin tampouco no que se refire aos diferentes grupos de enquisados. 

As relacións entre os diferentes sectores da comunidade educativa valóranse bastante positivamente 

por todos estes excepto polo alumnado, que as cualifican como normais, apreciando sen embargo que 

a relación entre eles é moi boa. 

Neste senso o persoal non docente  é o mellor considerado por todos, cualificando o profesorado 

como bastante ou moi boa a súa relación co equipo directivo . 

 

A opinión xeneralizada é que a conflitividade é escasa, e cando existe prodúcese a maioría das veces 

entre o alumnado; a relación do profesorado co alumnado é considerada pouco conflitiva,sobre todo 

polo alumnado. 
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Hai dous conflitos que destacan tanto os profesores como os alumnos como mais frecuentes: 

a) as agresións verbais entre o alumnado 

b) os actos de indisciplina como malas contestacións e faltas de respecto. 

No que se refire as iniciativas para a mellora da convivencia os profesores propoñen como  medida 

mais útil a unificación de criterios de actuación entre o profesorado seguida de  adoptar un estilo 

docente respectuoso e positivo,o uso dunha metodoloxía mais activa e participativa e a formación do 

profesorado sobre resolución de conflitos. 

Para os alumnos é moi importante que o estilo docente sexa respectuoso e positivo,pero tamén a 

mellora dos recursos do centro, o uso dunha metodoloxía mais activa e participativa e a adaptación 

do currículo as necesidades do alumnado (a expensas das alumnas de 4º ESO en adiante). 

Para os pais a medida considerada como mais útil é favorecer o traballo cooperativo entre o 

alumnado e logo mellorar os recursos do centro, informar ás familias sobre estratexias diante dos 

conflitos e a adaptación do currículo ás necesidades do alumnado. 

Por outra banda, cabe subliñar que tódolos sectores da comunidade educativa expresan que tanto a 

participación dos pais na xestión do centro como o reforzo da disciplina son medidas que teñen escasa 

utilidade para a mellora da convivencia. 

 

I. CONCLUSIONS E PROPOSTAS 

 

A. EN CANTO AO PROFESORADO 

• Realización o vindeiro curso dun grupo de traballo de formación en mediación e 

xestión de conflitos. 

• Con respecto a unificación de criterios de actuación, propóñense as reunións semanais 

de titores e estudar para o vindeiro curso académico os xeitos para que a 

comunicación do titor/a co equipo docente sexa mais operativa. Por outra banda ao 

aprobarse a actualización do RRI, consideramos que este regulamento contribuirá a 

unificación de criterios  e a mellora dos canles de resolución de conflitos. 

 

B. CON RESPECTO AOS ALUMNOS 

 

• Para os alumnos o estilo docente do profesor é unha das variables mais 

importantes para a convivencia, polo que probablemente sería interesante aunar 
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criterios metodolóxicos; de cara a isto se suxire colgar na páxina web do centro 

artigos e outros materiais bibliográficos;tamén pódese plantexar incluír na 

programación do grupo de traballo de formación este aspecto do estilo docente. 

• Valoran tamén como moi importante o uso dunha metodoloxía mais activa; isto 

pode servir de reflexión para o profesorado en xeral, pois probablemente temos 

unha tendencia a adoptar un método mais ben maxistral de impartir as clases. 

Por outra banda, todas as actividades que se realizan no centro a nivel de 

participación en tarefas de convivencia e cultura son moi valoradas polo 

alumnado, polo que sería interesante estimular a participación do alumnado en 

actividades a nivel de centro. Así mesmo para o vindeiro curso escolar habería que 

fomentar a formación de alumnos mediadores, pois está demostrado que poden 

axudar en gran medida na xestión de conflitos. 

• A adaptación do currículo as necesidades do alumnado tamén é de especial 

importancia para eles. Neste sentido consideramos necesaria unha reflexión acerca 

da necesidade de ter en conta os contidos mínimos que prescribe a lei e aplicalos 

ao alumnado. 

 

C. OS PAIS DESTACAN 

 

• Os pais inciden en medidas como o traballo cooperativo e a mellora dos recursos 

como medidas útiles para a mellora da convivencia.pensamos que sería interesante 

afianzar a escola de pais e nais, para o cal sería preciso un mellor deseño mais 

operativo .O mais frecuente é que sexan poucos os pais/nais que acudan as 

reunións e pensamos que a coordinación cos servizos sociais do concello podería 

contribuír a un deseño mais eficaz. 

• Salientase tamén que os pais/nais coinciden cos alumnos na importancia da 

adaptación do currículo ás necesidades do alumnado; faise preciso outra vez o 

plantexamento dos contidos mínimos perceptivos así como a comunicación e 

información dos contidos mínimos requiridos,  cando a situación o precise. 
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II. ASPECTOS A TER EN CONTA NA RESOLUCIÓN DOS CONFLITOS 

 

• PREVENCIÓN DOS CONFLITOS 

Na prevención de conflitos entrarían todas aquelas medidas  que fomenten a tolerancia, 

respecto, igualdade, solidariedade e a convivencia en sentido xeral e pacífica mais 

especificamente. 

A estes fins contribúe a celebración do Magosto, Entroido, Conmemoracións (día da  

constitución, os dereitos humanos, o día da muller traballadora, o día do libro, a semana 

das letras galegas...) e a realización de actividades deportivas. 

Polo tanto, é desexable potenciar todos estes canles de participación e integración do 

alumnado e, por suposto, que son ocasións moi apropiadas para o acercamento e mellora 

da comunicación do profesorado e alumnado. 

 

• TRATAMENTO DOS CONFLITOS 

 

Unha vez que xa se produciu o conflito hai que buscarlle unha solución o mais axeitada 

posible. Hai que diferenciar se o conflito e de comportamento, conduta ou actitude 

soamente. É necesario ter uns protocolos de actuación para resolvelos o mais axiña 

posible. 

Aquí é onde a aula de convivencia pode xogar o papel de dinamización e control na 

resolución dos conflitos, e todos eles deben canalizarse a través da mesma. 

Os problemas de conduta e comportamento deberían centralizarse y tratar de xestionarse 

na aula de convivencia a través dos correspondentes protocolos. 

En canto a  actitude, é moi importante a labor de titoría conxuntamente coa orientación . 
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IV. PLAN DE ACTUACIÓN 

 

1- Obxectivos 

 

• Mellorar a comunicación e coordinación entre o profesorado. 

• Mellorar a comunicación entre o profesorado - o alumnado. 

• Mellorar a comunicación entre o centro e as familias. 

• Fomentar a integración do novo alumnado e profesorado, desenvolvendo accións que 

favorezan a súa adaptación. 

• Desenvolver unha intervención preventiva como medio para lograr un bo clima de 

convivencia. 

• Priorizar a resolución dos conflitos de xeito formativo mediante a negociación e o esforzo 

conxunto do profesorado e o alumnado. 

• Utilizar as medidas punitivas como último recurso para solucionar os problemas de 

convivencia, e só cando as estratexias motivacionais e educativas non asan dado resultado 

ou a non intervención poda xenerar males maiores. 

• Promover a participación das familias no labor formativo. 

• Crear e potenciar a figura do/a responsable e dinamizadores da convivencia. 

• Crear espazos alternativos á permisividade ou á expulsión. 

• Crear a mediación como forma de resolver os conflitos entre iguais. 

• Introducir ao alumnado e profesorado na mediación escolar. 

• Fomentar a formación do profesorado na convivencia. 

 

2- Accións 

 

• Información, ao alumnado e ás familias, ao comezo do curso sobre a vida no centro, 

especialmente dos principais aspectos do RRI. 

• Actuacións dende a titoría e plan titorial, mediante reunións semanais cos titores/as. 

• Deseño e desenvolvemento, en colaboración co Departamento de Orientación, de 

actividades encamiñadas a mellora da convivencia. 
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• Creación da mediación. 

• Creación dun aula de convivencia. 

• Colaboración en programas realizados polo concello e outras institucións  destinados a este 

fin. 

 

3- Protocolos 

 

Establecer protocolos de notificación e actuación fronte a distintas incidencias. 

• Protocolo ante unha expulsión de clase. 

• Protocolo de mediación. 

• Protocolo ante a falta de material na clase. 

• Protocolo ante un caso de acoso escolar. 
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V. OBSERVATORIO DA CONVIVENCIA ESCOLAR NO CENTRO 

 

Tratase dun órgano colexiado para reflexionar e investigar en relación co estado da convivencia no 

centro e deseñar estratexias que se deberán adoptar para o fomento da cultura de paz e mellorar o 

clima de convivencia escolar. 

 

1- Composición 

 

 A directora do centro, que presidirá. 

 A xefa de estudos. 

 De un a catro representantes do profesorado. 

 A orientadora 

 Unha persoa representante do alumnado 

 Unha persoa representante das familias 

 Unha persoa representante do persoal non docente 

 

2- Atribucións 

 

 Participación na dinamización do plan de convivencia do centro e na mediación escolar 

 Elaboración dun informe anual sobre a análise da convivencia e conflitividade no seu 

ámbito, así como sobre as iniciativas a nivel de centro. Este informe será trasladado ao 

Observatorio da Convivencia Escolar a nivel provincial. 

 A coordinación de actuacións conxuntas dos ámbitos implicados e relacionadas coa 

mellora da convivencia. 

 Propoñer á Administración educativa todas aquelas medidas que se consideren 

oportunas para a mellora da convivencia escolar no centro. 

 Aqueloutras que lle sexan encomendadas pola Administración educativa ou polo 

Observatorio da Convivencia Escolar a nivel provincial. 

 

3- Funcionamento 

• O Observatorio de convivencia reunirase a lo menos unha vez ao trimestre. 
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VI. TEMPORALIZACIÓN 

 

• Elaboración do plan: (2007-2008) – (2008-2009) 

• Aplicación a partir do ano académico 2009-2010. 

• Revisión anual. 

 

VII. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN 

 

Levaranse a cabo no centro docente as seguintes actuacións de seguimento e avaliación: 

 

a) Semanalmente o/a responsable da dinamización da convivencia  recollerá as incidencias 

producidas neste período, as actuacións levadas a cabo e os resultados conseguidos. 

b) Realización dunha memoria final avaliando a efectividade das distintas medidas e actuacións 

levadas a cabo. 
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VIII: AULA DE CONVIVENCIA 

 

1. OBXECTIVO 

A Aula de Convivencia debe ser o eixe vertebrador da convivencia no Centro. O seu cometido 

principal será intentar resolver de xeito distinto os conflitos nos que nos vemos inmersos no Centro. 

 

2. FUNCIÓNS 

 Atender o alumnado que por problemas conductuales non pode permanecer na súa 

aula. 

 Derivar os casos atendidos a outras instancias do Centro. 

 Facer de termómetro da conflitividade no Centro, xa que por ela pasarán todos os 

conflitos e se poden estudar non só cualitativa senón tamén cuantitativamente. 

 

Primeira función: a aula estará aberta todas as mañás da semana. Será atendida polo profesorado de 

garda. 

Segunda función: a Aula cumprirá un labor de estudo e derivación de casos a outras instancias do 

Centro. 

Terceira función: a Aula permitiranos coñecer cántos e de qué tipos foron os conflitos que tivemos 

no Centro. Por ela pasan todos os casos. 

Será o /a dinamizador da convivencia  o/a encargado/a de ofrecer esta información á Xefatura de 

Estudos, aos Titores/as e  ao Observatorio de Convivencia cando o demande e polo menos unha vez 

ao trimestre. 

 

3. AVALIACIÓN 

A avaliación das funcións da Aula levaranse a cabo trimestralmente ao Observatorio de Convivencia a 

través dos informes que o/a dinamizador/a   da convivencia emita, onde detalle: 

• datos globais de paso pola aula 

• evolución individual de cada alumno/a 

• derivacións efectuadas 

• resultados 

• novas propostas a desenvolver 
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4. COORDINACIÓN 

A Aula estará coordinada con outras instancias do Centro: 

Orientación: Trasladaranse alí os casos que se consideren susceptibles de intervención psicolóxica ou 

ben aqueles que, polas súas características ou reiteración, se considere conveniente manter unha 

charla coa orientadora. 

Observatorio de Convivencia: O/a responsable da dinamización de convivencia deberá informar ao 

Observatorio a lo menos unha vez ao trimestre, dos casos tratados e do alumnado implicado. 

Titorías: O titor ou titora recibirá información do acontecido. Este labor recaerá no Equipo Directivo. 

 

5. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE UNHA EXPULSIÓN DE CLASE 
 
1.- O profesor da materia cubrirá a Ficha nº1 e daralla ao alumno, xunto co traballo correspondente, e 

será enviado á aula de convivencia, só ou acompañado preferentemente polo delegado/a. 
 
2.- O alumno/a preguntará na sala de profesores polo profesor/a de garda ou polo/a responsable da 

A.C. a quen lle entregará a ficha nº 1; este o acompañará á aula de convivencia. 
Alumno/a : 

 Cubrirá a Ficha nº 2 e asinará un compromiso de  non reincidir na conduta 
disruptiva. 
 A continuación fará o traballo que  lle mande o profesor da materia ou o profesor de 

garda. 
Profesor de Garda: 

 -Cubrirá o libro de rexistro da aula de convivencia 
 -Completará a Ficha nº 1 e dará ao alumno o traballo correspondente, vixiándoo no 

tempo que este permaneza na aula. 
 -Se o incidente reviste gravidade o alumno poderá ser enviado á Xefatura de 

Estudos ou á Dirección, quen xestionará o conflito. 
 
En calquera caso as fichas serán depositadas na carpeta correspondente, que estará localizada 
na Xefatura de Estudos. 
 
3.- Da acumulación de faltas será valorada pola persoa dinamizadora e Xefatura de Estudos. 

 
 

• O alumno 
• O profesor
• O profesor

o Cum
o Com

• Na Xefatur
depositarán
pola persoa

 
 
 
 
 

 
 

CADRO RESUMEN 
reflexionará sobre os feitos e cubrirá a ficha nº 2  
 da materia cubrirá a ficha nº 1 
 de garda: 
primenta o Libro de rexistro 
pleta ficha nº 1 
a de Estudos haberá un ficheiro onde se 
 todas as fichas para posteriormente ser analizadas 
 dinamizadora de convivencia 
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FICHA DE ENVÍO A AULA DE CONVIVENCIA 

 
DATOS DO ALUMNO OU ALUMNA: 

Apelidos: Nome: 

Curso e Grupo:  

 
DATOS DO PROFESOR OU PROFESORA QUE O ENVÍA: 

 
MOTIVOS POLOS QUE SE ENVÍA 

 

Apelidos: Nome: 

Materia: Hora: 

Data:  

 
Condutas disruptivas na aula        □ 

(Faltas reiteradas na clase, faltas de puntualidade, andar polo corredor en horas de clase, levantarse sen permiso, abandonar a aula sen 
permiso, olvido do material, non facer nada, pasar da tarefa, facer preguntas para distraer, falar cos compañeiros, linguaxe ou xestos 
0bscenos, comer lambetadas, mascar chicles, non recoller o material de uso colectivo, utilizar o móbil ou mp3 na aula, pallasadas, ruídos 
molestos, etc). 
 

Falta de respecto ao profesorado    □ 
(Comentarios vexatorios sobre a tarefa, non acatar as indicacións do profesor, non cumprir os castigos impostos, non entregar avisos na 
casa, asinar partes, facer falsos testemuños sobre o profesor, interromper as explicacións do profesor, ameazas ou coaccións ó profesor, 
facer xestos xocosos, escarnio do profesor, burla, alcumes, imitacións, etc). 
 

Falta de respecto ós compañeiros    □ 
(Non deixar participar ós compañeiros ou interrompelos, facer burla, falar mal ou pórlles alcumes ós compañeiros, intimidalos, 
comentarios despectivos, illar ou deixalos de lado, tirar obxectos entre compañeiros, obrigar a alguén a facer cousas en contra da súa 
vontade, eludir responsabilidades porque outros o fan, botar as culpas de algo). 
 

Uso inadecuado do material   □ 
(Desordenar o mobiliario da clase, pintar nas mesas, encerados ou paredes, tirar obxectos ou chuspir polas ventás, destrozos do material, 
aula ou mobiliario, etc). 
 

Comportamento antisocial      □ 
(Falsificar sinaturas ou documentos, salta-lo muro, fugarse do centro, raiar coches, deteriorar o material ou o mobiliario de uso común, 
danos a propiedades persoais alleas, roubar, ameazar ou coaccionar a compañeiros ou profesores, pelexar, agredir fisicamente a 
compañeiros, abusos ou insultos repetidos a compañeiros, dar labazadas a compañeiros, insolencia, fumar, levar á clase bebidas 
alcohólicas, consumir ou levar substancias estupefacientes, comportamentos sexuais inadecuados, etc). 
 

O alumno deberá facer o seguinte traballo na aula de convivencia: 
 
 
 

1
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DATOS DO PROFESORADO RESPONSABLE DA AULA NESE MOMENTO 

Profesor de garda 
Equipo directivo Hora: 

Apelidos: Nome: 

 
OBSERVACIÓNS/INFORME: Facer un breve resumo de cómo se desenvolveu a entrevista e se o 
resultado foi positivo ou negativo. 

 
Asdo.: 
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AULA DE CONVIVENCIA 

 
É a primeira vez que me envían á aula de convivencia: SI  □  NO  □ 
 
Xa estiven nesta aula no mes/semana de :............................ 
 
Apelidos e Nome: 
 
Curso e Grupo: 
 
 
Por favor, párate a pensar e contesta con atención as seguintes preguntas: 
 

1. Que pasou? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Que conseguín? Que che levou a esa situación? 
 

 

 

 

 

 
 
3. Que podo facer para resolver este problema? 

 
 

 

 

 

2

4
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COMPROMISO/ NOVO COMPROMISO 

 Para mellorar a miña actuación persoal, comprométome a: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
Data: 
 
 
 
 
Sinatura do Alumno/a: 
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IX. MEDIACIÓN 

 

1. MEDIACIÓN: Definición e Tipos 

Mediación = unha forma de resolver disputas e conflitos. 

É un proceso voluntario, en que se brinda a oportunidade a dúas persoas en conflito que 

se reúnan cunha terceira persoa neutral (mediador/a), para falar do seu problema e 

intentar chegar a un acordo. 

Segundo a forma pode ser: espontánea ou formal 

Segundo o mediador pode ser: entre iguais ou de adultos (profesorado, titores, comisión 

de convivencia). 

 

2. MEDIADOR/A: Definición e Cualidades 

Mediador = persoa neutral que se ocupa de restablecer a comunicación creando un 

espazo e clima axeitado para que as persoas en conflito acaden un acordo. Debe ser: 

• Neutral 

• Non axuíza 

• Bo/a oínte 

• Paciente 

• Non punitivo nin ameazante 

• Garda a confidencialidade 

 

3. QUEN PODE SER MEDIADOR/A?

• Calquera alumno/-a, profesor/-a do centro, voluntariamente. 

• Ten que ter autorización dos pais/nais , no caso de ser menor de idade. 

• Ten que ser admitido polas partes en conflito. 

• O/A mediador/A non propón solucións , nin xulga, só axuda nun proceso en 

que as partes en conflito son as protagonistas 
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4. OBXECTIVOS 

• Mellorar o clima escolar 

• Favorecer a resolución de conflitos de xeito pacífico no ámbito escolar. 

• Facilitar a comunicación e o entendemento das partes 

• Diminuír a aplicación de medidas sancionadoras. 

• Participación activa do alumnado na resolución de conflitos. 

• Contribuír a fomentar un clima de diálogo e de paz na comunidade educativa. 

• Desenvolver unha actitude crítica e reflexiva no alumnado. 

• Favorecer o desenvolvemento das habilidades sociais (escoita activa, empatía.) 

• Tomar conciencia colectiva da importancia de crear espazos de paz e educar en 

valores. 

 

5. ACCIÓNS 

• Captación de mediadores: carteis, probas escritas e orais, entrevistas coa 

orientadora. 

• Charlas de formación e seguimento aos/ás posibles mediadores/ás. 

• Elaboración dun código deontolóxico dun/a mediador/a escolar. 

 

6. PROGRAMA DE FORMACIÓN DE MEDIADORES/AS 

O programa de formación de mediadores constaría de seis módulos de traballo: 

• Módulo I. Presentación e introdución ao taller de mediación: 

Sensibilización sobre o traballo e presentación do enfoque do programa. 

Coñecemento do grupo. 

• Módulo II. O conflito e os seus elementos: Elementos para entender o 

conflito e uso na análise dos conflitos. 

• Módulo III. A Mediación: ¿Que é a mediación?: fases, obxectivos, aspectos 

a ter en conta por o/a mediador/a. 

• Módulo IV. Habilidades para unha comunicación eficaz.: Adestrar de 

modo illado as habilidades a utilizar para mediar nos conflitos. 
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• Módulo V. Experimentar a mediación: Adestrar o proceso de mediación 

no seu conxunto. 

• Módulo VI. A mediación en marcha. Recursos, orientacións e suxestións 

para poñer en marcha un proxecto de mediación 

 

7. PROCESO DE MEDIACIÓN : FASES 

En principio poderíamos establecer as seguintes fases pero debemos estar dispostos a 

avanzar e retroceder cantas veces cumpra. 

• ACEPTACIÓN: Ámbalas dúas partes ten que aceptar tanto a mediación 

como proceso como ao mediador/a. E o mediador/a tamén debe aceptar 

voluntariamente ser parte do proceso. 

• RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN: o mediador infórmase sabre o 

conflito 

• ESTABLECER E ACEPTAR AS REGRAS DO PROCESO: 

o O mediador/a definirá cal é o seu papel: non tomar partido, non dar a 

razón, non en axuizar, non dar solucións, velar pola claridade do proceso 

e gardar a confidencialidade. 

o O mediador definirá as regras básicas a seguir: escoitarse, non agredirse, 

non insultarse, respectar os tornos de palabra... 

o Establecer onde, cando e cómo se desenvolverá o proceso. 

• CÓNTAME: cada parte conta a súa historia. O mediador ocupase que se 

entenda o que se quere expresar e coida o respecto. 

• IDENTIFICACIÓN:  pásase da historia de cada parte á identificación clara 

do problema. 

• PROPOSTAS: O mediador axuda a desenvolver a creatividade e recolle 

todas as propostas que se orixinan. 

• ACORDO: debe ser realista e debe satisfacer a ámbalas dúas partes. O  

mediador encargase de concretar tódolos matices. 

• VERIFICACIÓN E AVALIACIÓN: o acordo debe incluír un mecanismo e 

uns prazos para verificar os compromisos acadados. 
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8. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

• Xurde un conflito 

• Solicitude da mediación: solicítase a mediación cumprimentando o impreso 

correspondinte (ver páx. 31) que se pide e se arquiva en conserxería. Este 

requirimento pode vir das partes implicadas, dunha soa parte, do titor/a do 

alumno, da Xefatura de Estudios, do departamento de orientación ou doutro 

membro calquera da comunidade educativa. 

• A orientadora valora á situación, abre unha carpetiña e designa uns 

mediadores, que poden ou non ser os solicitados. 

• Fálase cos mediadores e cas partes en conflito e estas aceptan 

voluntariamente o proceso. 

• Mediadores e mediados reúnense nunha aula de titoría en horas de titoría ou 

de garda dos mediadores ou, se pode ser, en recreos. De todo o proceso 

déixase constancia por escrito na carpetiña correspondente que se gardará no 

despacho da orientadora. 

• Dúas semanas mais tarde os mediadores farán unha revisión e valoración 

dos compromisos adquiridos. 

• A orientadora trimestralmente recolle a información e elabora unhas 

estatísticas anónimas dos tipos de conflitos e resultados acadados para 

informar ao Observatorio de Convivencia e ao Claustro. 
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SOLICITUDE DE MEDIACIÓN 

 

 
SOLICITANTE 
 

Nome: ___________________________________ Curso: __________ 

 
PERSOAS IMPLICADAS NO CONFLITO: 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 

 
CONFLITO: __________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
____________________________ 
 

 
MEDIADORES SOLICITADOS: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 

 
 
                                                      Redondela, _______ de_________________ de 20___ 
 
 
 
 
 
                                                             Asdo.- ______________________________
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9. CÓDIGO DEONTOLÓXICO DUN MEDIADOR ESCOLAR
A mediación é un modo de xestión ou de resolución de situacións conflitivas, 
implicando a intervención dun terceiro, cualificado, independente e imparcial. O seu 
código deontolóxico debe conter disposicións relativas á formación dos mediadores, 
a publicidade, a independencia, a imparcialidade ou á confidencialidade. Así como 
referencias ao procedemento de mediación. 
 

TITULO I. PAPEL DO MEDIADOR 
 
Artigo1. Funcións do mediador: 

- Establecer e manter as condicións acordadas polas partes: 
ou Mellorar as súas relacións 
ou Elaborar unha solución á súa situación conflitiva. 

- O mediador pautará a súa conduta nos principios de imparcialidade, credibilidade, 
competencia e confidencialidade. 

 
Artigo 2. Modo de actuación. 

O mediador pode actuar. 
• Directamente, á demanda dunha das partes. 
• Indirectamente a demanda dunha institución. 
O mediador exercerá a súa función dun xeito voluntario. 

 
Artigo 3. Autonomía da vontade das partes. 

As partes deben ter a liberdade de administrar o proceso de mediación, de establecer 
diversos procedementos e tomar as súas propias decisións durante ou ao final do 
proceso, 
axudadas sempre polo mediador que, en todo caso, respectará esta autonomía da 
vontade. 
 

TÍTULO II. DEREITOS E DEBERES DO MEDIADOR 
 
Artigo 4. Competencias do mediador. 

- O mediador será independente e imparcial; non ten o papel nin de xulgar nin de 
arbitrar. 

- O mediador non intervirá nas mediacións cando participen na mediación un 
familiar, amigo, ou persoa do seu interese. 

 
Artigo 5. Confidencialidade e segredo profesional. 

- Manterá en todo momento a confidencialidade e o segredo profesional. 
- O mediador comprométese a preservar e respectar a confidencialidade dos debates 
e documentos; o segredo profesional non poderá levantarse se non é con acordo das 

partes. 
- O mediador estará obrigado a manter o máis estrito segredo profesional, con 

respecto a todas as persoas e a toda a información revelada no transcurso da 
práctica da mediación, salvo o documento de acordo final, que será público 

Artigo 6: Obxección de conciencia. 
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- O  mediador  ou  as  partes  teñen  sempre  o  dereito  de  rexeitar  a  misión  por 
calquera motivo que xulgue oportuno. 

 
TITULO III: OBRIGAS DO MEDIADOR 
 
Artigo 7. Respecto á información 

- Informar ás partes sobre as regras. 
- Asegurarse da libre participación das partes no proceso de participación. 

 
Artigo 8. Respecto á nominación. 

- O mediador aceptará o cargo soamente se tivese o propósito de actuar conforme a 
os principios fundamentais establecidos e as normas éticas. 

- Revelará o interese ou relación que poida afectar á imparcialidade ou quebra 
de independencia no proceso. 

 
Artigo 9. Respecto ao proceso. 

- Valorará a aplicabilidade ou non da mediación ao caso que se lle presente. 
- Entrevistarase separadamente cunha parte só cando fose imprescindible, dando 

coñecemento e igualdade de oportunidade á outra parte. 
- Asegurará a calidade do proceso, utilizando todas as técnicas dispoñibles e 

capaces de levar a bo porto os obxectivos da mediación. 
- Velará polo segredo dos procedementos, mesmo no concernente ao coidado 

tomado polo equipo técnico no manexo e arquivo dos datos. 
- Suspenderá ou finalizará a mediación cando se considere que a súa continuación 

poida prexudicar a calquera dos mediados ou cando houbese unha solicitude 
polas partes. 

- Proporcionase ás partes, por escrito, as conclusións de acordo da mediación. 
 
Artigo 10. Respecto á formación. 

- Manterá os patróns de calidade na formación, actualización e especialización 
esixidos. 

- Acatará as normas éticas da profesión. 
- Someterase ao código e ao consello de ética da entidade de mediación, e 

comunicación de calquera violación das súas normas. 
 
Se o mediador escolar faltase a estas regras poderá ser excluído do Servizo de 
Mediación polo coordinador ou responsable do servizo. 
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X. PROTOCOLOS ANTE OUTRAS INCIDENCIAS 

 

1. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE A FALTA DE MATERIAL NA CLASE. 

Esta circunstancia é uno dos supostos de “abandono escolar”, polo tanto debería tratarse de 

corrixir o antes posible. En canto un profesor  detecte a reiteración de esta conduta, deberá 

iniciar o protocolo seguinte: 

1. Comunicación ao Titor 

2. Titor  :   -  porase en contacto coa familia 

-  informará a dirección dos feitos 

3. Dirección : farase cargo da situación, advertindo en primeiro lugar o alumno 

das consecuencias que tería de persistir na súa actitude . 

 

2. PROTOCOLO ANTE SOSPEITA DE ACOSO ESCOLAR 

1. Partir da premisa de que calquera membro da comunidade escolar ten a obriga de 

poñer en coñecemento do equipo directivo do centro a posible existencia de indicios 

razoables dunha situación de acoso escolar. 

2. Recollida de información e contraste da mesma. 

3. Unha vez constatado que se está ante un caso de acoso escolar : 

• Redacción dun informe por parte da dirección do centro cos datos mais 

significativos  que remitirá a Inspección educativa. 

• A dirección informará ao Observatorio de Convivencia do centro,quen 

recomendará as oportunas correccións. 

• A dirección arbitrará as medidas de actuación ,complementarias ás correctivas 

para paliar os efectos negativos da situación de acoso e eviten que se repita 

• ( niveis de prevención e intervención ). 

• As actuacións levaranse a cabo coa vítima,coa persoa ou persoas agresoras e 

coas persoas observadoras. 

• O Observatorio deberá coñecer a evolución de estas actuacións e valorará a súa 

eficacia. 
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