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INTRODUCIÓN 

Trátese do colectivo que se trate, o respecto é a base da convivencia. Así, pois, na nosa 
comunidade educativa é fundamental que ese cimento sexa sólido e forte, co obxectivo 
de poñer solución a todo problema que se presente de forma pacífica e a través do 
diálogo.  

De feito, a Lei Orgánica 2/2006, do 03 de maio, de Educación recolle, entre os principios 
e fins do sistema educativo español, a educación para a prevención de conflitos e para a 
súa resolución pacífica, así como a non violencia en todos os ámbitos da vida persoal, 
familiar e social. En Galicia, este aspecto aparece regulado a través da Lei 4/2011, do 30 
de xuño, desenvolvida polo Decreto 8/2015, do 08 de xaneiro.  

Cómpre sinalar, ademais, que un dos catro piares básicos da educación (Unesco 1996) é 
aprender a convivir ou a vivir xuntos. É máis, unha das oito competencias básicas, a 
Competencia Social ou Cidadá, supón: 

• comprender a realidade social na que vivimos, 

• ser tolerantes coas opinións e condutas dos demais, 

• colaborar no benestar de toda a sociedade 

• e ter un coñecemento crítico dos conceptos de democracia, xustiza, igualdade e 
dereitos humanos e civís.  

Con todo isto, vemos o importante que é traballar diariamente estes aspectos nun centro 
educativo.  

Segundo o establecido no Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, o noso plan de convivencia 
contará cos principios que seguirá toda a comunidade educativa, cos obxectivos que se 
perseguen coas normas de convivencia e co protocolo de prevención e actuación contra 
condutas contrarias a ditas normas.   

 

DISPOSICIÓNS LEXISLATIVAS 

• Real Decreto 732/1995 de 5 de maio, polo que se establecen os dereitos e 
deberes dos alumnos e as normas de convivencia nos centros (BOE 2 de xuño de 
1995) 

• Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da Comunidade 
Educativa (DOG 15 de xullo de 2011) 

• Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de 
xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa en materia de 
convivencia escolar. 

• Decreto 3241996 de 26 de xullo, polo que se aproba o Regulamento orgánico dos 
institutos de educación secundaria (DOG 9 de agosto de 1996) 

• Orde do 28 de xuño de 2010, pola que se modifica parcialmente a Orde de 1 de 
agosto de 1997, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento do Decreto 
324/1996 polo que se aproba o Regulamento orgánico dos institutos de educación 
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secundaria (DOG 6 de xullo de 2010) 

 

OBXECTIVOS XERAIS 

Os establecidos no artigo 12 do Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro. 

 

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS 

• Difundir os dereitos que o alumnado ten no Centro e dar a coñecer as medidas 
correctoras e reeducadoras asociadas a condutas contrarias ás normas de 
convivencia. 

• Organizar, implantar e realizar o seguimento de actividades relacionadas coas 
habilidades sociais para todo o alumnado e, en especial, para o alumnado con 
condutas contrarias ás normas de convivencia. 

• Potenciar, a través das sesións de titoría, habilidades para desenvolver 
competencias básicas en canto á resolución de problemas. 

• Traballar o concepto de “paz” no centro educativo, aproveitando a celebración de 
datas significativas como o día da paz ou o día dos dereitos humanos. 

• Desenvolver estratexias de resolución pacífica de conflitos: traballar as 
habilidades sociais e as estratexias para o control da impulsividade. 

• Fomentar o principio da igualdade en todos os sensos (sexo, razas, culturas,...). 

• Traballar aspectos relacionados coa autoestima. 

• Facer partícipes ás familias da importancia de todos estes aspectos, tanto para a 
convivencia no propio centro educativo como para a convivencia no ámbito 
familiar e social.  

• Difundir o protocolo sobre a actuación en situacións especialmente graves, 
relacionadas co tema do acoso escolar e ciberacoso. Dar a coñecer á familia a ao 
alumnado as canles existentes para comunicar estas situacións. 

 

DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES 

Características do Centro e do contorno:  

O IES Perdouro atópase na zona da Mariña Central – Lucense. O nivel socioeconómico 
da zona é medio, cunha taxa de ocupación alta e cunha actividade económica onde a 
pesca e a industria teñen un peso importante, anque o sector servizos é cada vez máis 
importante.  

Entre a poboación, destaca un elevado número de familias inmigrantes procedentes 
doutras zonas do país e sobre todo do estranxeiro, en especial de Cabo Verde e de 
Hispanoamérica. Temos alumnado de dez nacionalidades diferentes que representan un 



 
 
 

Plan de convivencia do IES Perdouro (aprobado 11/02/2016) 5 de 8
 

17% en ESO, un 8% en Bacharelato, un 15% en FPB e un 16% en Ciclos Formativos.  

O contorno no que nos situamos pode considerarse “tranquilo”, pois no que se refire a 
seguridade e marxinación a situación non é alarmante. 

No noso I.E.S. impártese: 

• Educación Secundaria Obrigatoria 

• Bacharelato 

• Ciclos Formativos de Grao Medio e Grao Superior 

• Formación Profesional Básica 

O persoal docente suma un total de 58 persoas, entre elas dúas mestras de Pedagoxía 
Terapéutica e un Orientador.  

O alumnado de ESO procede, fundamentalmente, do CEIP Virxe do Carme de Burela e 
do CEIP de Nois e, en menor medida, doutros colexios de Foz e Cervo. 

En Bacharelato, soemos recibir alumnado do CPI de Alfoz e de varios colexios de Foz.  

E en Ciclos Formativos hai alumnado de todos os concellos de A Mariña.  

 

DIAGNOSE DO ESTADO ACTUAL DA CONVIVENCIA NO CENTRO 

Da valoración da convivencia, froito da avaliación levada a cabo dende os diferentes 
sectores da comunidade educativa, podemos dicir que o clima de convivencia existente é 
considerado, en xeral, bo. Os conflitos máis frecuentes en todas as etapas (en menor 
medida en Bacharelato e Ciclos Formativos de Grao Medio e Superior), resúmense en: 

• Faltas de desobediencia 

• Faltas de respecto  

• Alteración da dinámica das clases 

• Saídas do centro sen permiso 

• Illados casos de acoso escolar 

Son mínimos os casos nos que é preciso adoptar medidas correctoras severas. 

 

ESTRATEXIAS DE INTERVENCIÓN / ACTIVIDADES PREVISTAS PARA 
MELLORAR A CONVIVENCIA NO CENTRO 

As actividades e a organización do Centro en materia de convivencia basearanse nas 
Normas de Convivencia detalladas nas Normas de Organización e Funcionamento 
(NOF). 
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Con carácter xeral, intentaremos levar a cabo cada curso as seguintes actividades, sen 
desbotar outras que poidan xurdir. Quedarán descritas na Programación Xeral Anual do 
curso correspondente e, se xorde algunha durante o curso, incluíranse na Memoria 
Anual.  

Estratexias e actividades orientadas á prevención de conflitos: 

• Sesións de información sobre as normas de convivencia do Centro. 

• Elaboración de normas de convivencia de aula. 

• Actividades e traballos con motivo do Día da Paz e do Día dos Dereitos Humanos. 

• Actividades e traballos relacionados co Día da Muller Traballadora.  

• Obradoiros sobre aspectos relacionados coa saúde. 

• Participación no programa “365 días pola igualdade”. 

• Sesións de titoría adicadas a traballar os problemas de aula. 

 

ESTRATEXIAS PARA A MELLORA DA CONVIVENCIA NO ÁMBITO FAMILIAR 

Dende o Centro educativo intentaranse organizar charlas orientadas ás familias sobre 
aspectos relacionados coa convivencia, tales como: 

• A responsabilidade compartida. 

• A implicación da familia na parte académica. 

• A necesidade de dialogar e falar transmitindo confianza. 

• A autonomía.  

• A necesidade de ter unhas normas claras froito do diálogo. 

• A importancia de interesarse polas amizades. 

• O control sobre o tempo de lecer. 

 

RECURSOS 

Recursos humanos: 

• Todos os integrantes da comunidade educativa (familias, profesorado, alumnado, 
persoal non docente, Departamento de Orientación, CCP, Comisión de 
convivencia). 

• Servizos Sociais do Concello de Burela. 

• Unidade de Prevención de Drogodependencias do Concello de Burela. 

• Equipo Específico de Orientación de Lugo. 

• Psicoloxía infantil de Burela. 
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• Persoal do Concello que desenvolven os programas de “prevención da violencia 
de xénero” e “fomento da cultura da paz”.. 

Recursos materiais: 

• Normas de Organización e Funcionamento do Centro. 

• Programación Xeral Anual. 

• Plan de Orientación Educativa e Plan de Acción Titorial. 

• Materiais elaborados para o anterior Plan de Convivencia Escolar. 

• Materiais elaborados polo Departamento de Orientación para as titorías. 

• Material bibliográfico dispoñible no Departamento de Orientación. 

• Portal de convivencia do MEC: http://www.convivencia.mec.es/ 

• Seminario Galego de Educación para a paz: http://www.sgep.org/ 

• Educación en valores (convivencia): http://www.educacionenvalores.org/ 

• Programa de cine e saúde do goberno de Aragón: http://portal.aragon.es/ 

• Interculturalidade: http://www.aulaintercultural.org/ 

 

COMISIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

No artigo 6 do Decreto 8/2015 do 8 de xaneiro regúlase en cinco apartados a 
composición da Comisión: “formarana representantes de alumnos, profesores, pais e nais 
e persoal administrativo e de servizos do centro”, así como as súas funcións e o seu 
funcionamento. 

A nosa Comisión de Convivencia estará formada por tres representantes de alumnado, 
tres do profesorado, dúas/dous representantes de nais e pais, unha/un representante do 
persoal de administración e servizos, a persoa responsable do Departamento de 
Orientación e a persoa encargada da Xefatura de Estudos. Estará presidida pola 
Dirección do Centro. 

 

AULA DE CONVIVENCIA 

A finalidade desta aula é a de acoller o alumnado que, como consecuencia das medidas 
correctoras impostas polo profesorado, estea temporalmente privado de asistir a clases. 

No noso Centro, por falta de espazos, habilítase como tal a antesala de Dirección. 

Estará atendida xeralmente polo profesorado de garda, segundo se recolle nas NOF e 
segundo se regula no apartado de gardas. 

O alumnado da aula de convivencia realizará tarefas da materia na que está privado de 
asistir a clase. Se fose necesario, interviría o Departamento de Orientación. 
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No caso de que o alumnado da aula de convivencia estivese privado durante unha ou 
máis xornadas lectivas completas de asistir a clase, será a Dirección do Centro quen 
aprobe esta medida correctora previa comunicación ás nais, aos pais ou aos titores legais 
se o alumnado fose menor de idade.  

 

MEDIACIÓN ESCOLAR 

Segundo o artigo 26 do Decreto 8/2015 8 de xaneiro, “os centros poderán utilizar a 
mediación escolar como estratexia preventiva, resolutiva e reparadora de calquera 
conflito entre membros da comunidade educativa”.  

A isto engádese o que se di no artigo 20 da Lei 4/2011 de 30 de xuño: “a opción pola 
conciliación para resolución de conflitos de convivencia será voluntaria por parte do 
alumnado o dos seus representantes e esixirá o compromiso das accións reparadoras. A 
aceptación da mediación suspende a iniciación do procedemento disciplinario de 
corrección de conduta, que se retomará no caso de que a conciliación sexa infructuosa”. 

A Dirección do Centro, a proposta da Comisión de Convivencia, dependendo dos 
conflitos, nomeará os mediadores entre o alumnado, profesorado e familias. 

Os mediadores, na súa actuación, deben reunir os requisitos de neutralidade, 
flexibilidade, obxectividade, paciencia e confidencialidade para manter a confianza das 
partes do conflito, coa fin de lograr que a resolución que se tome sexa aceptada polas 
partes. 

 

ACOSO ESCOLAR E CIBERACOSO 

Seguirase o Protocolo de actuación da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 
Universitaria publicado en outubro de 2015. 

 

 

Aprobado con data 11 de febreiro de 2016 

O director, 

 

 

Santiago J. Pérez Docobo 
 


