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Este documento intégrase no PEC e resulta coherente coas súas directrices. 
Ten en conta propostas do claustro. 
Foi elaborado pola comisión de convivencia e informado polo consello escolar. 
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1. ANÁLISE DA SITUACIÓN, PARTINDO DUN DIAGNÓSTICO PREVIO 

DA SITUACIÓN DA CONVIVENCIA NO CENTRO. 
 
XUSTIFICACIÓN 

O Plan de Convivencia é o documento no que se articulan as liñas xerais do modelo de convivencia 

que o Centro quere implantar, os obxectivos específicos que precisamos alcanzar, as normas que nos 

regulan e as actuacións que se deben realizar para a consecución deses obxectivos. 

Recóllense nel os fins e principios establecidos na Lei 4/2011 e os regulados nas leis orgánicas, sobre 

a base dun diagnóstico previo das necesidades actuais, e debe constituir a guía reguladora de toda a 

comunidade educativa de cara a potenciar a adquisición das habilidades necesarias para un 

adecuado clima de convivencia,fomentando a igualdade, o respecto ás diferencias, a resolución dos 

conflitos de forma pacífica, a mediación, a responsabilidade e a participación crítica e activa no 

centro e na sociedade. 

  O Plan de Convivencia atenderá a regular as relacións entre todos os elementos da 

comunidade educativa: alumnado, profesorado, pais/nais, persoal non docente (administrativos, 

conserxes, persoal de limpeza). 

 Todo o traballo que propoñemos neste Plan resúmese nunha soa palabra: RESPECTO. 

Respecto entre os diferentes membros da comunidade educativa e destes cara ás instalacións, o 

material, etc. 

  

PRINCIPIOS 

Os fins e principios informadores das normas sobre convivencia nun centro de ensinoveñen sinalados 
polo artigo 3 da Lei 4/2011, de 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa: 

 1. A convivencia nos centros docentes de niveis non universitarios sostidos con fondos 
públicos da Comunidade Autónoma de Galicia deberá ter como referentes xerais os principios 
establecidos pola Constitución española e as leis orgánicas que a desenvolvan, o Estatuto de 
autonomía de Galicia e a lexislación que del dimana, en especial a Lei 4/2011, así como a Declaración 
Universal dos Dereitos Humanos e os tratados e acordos internacionais en materia educativa 
ratificados por España.  

2. En particular, a convivencia nos centros docentes orientarase aos seguintes fins, que 
informarán a súa interpretación e aplicación:  

a) A garantía dun ambiente educativo de respecto mutuo que faga posible o cumprimento dos 
fins da educación e que permita facer efectivo o dereito e o deber de aproveitar de forma óptima os 
recursos que a sociedade pon á disposición do alumnado no posto escolar.  
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b) A educación no respecto dos dereitos e liberdades fundamentais, na igualdade de dereitos e 
oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e non discriminación das persoas.  

c) A prevención e o tratamento das situacións de acoso escolar mediante medidas eficaces.  

d) O recoñecemento ao profesorado, en especial aos membros dos equipos directivos dos centros 
docentes, das facultades precisas para previr e corrixir as condutas contrarias á convivencia, así como 
da protección xurídica axeitada ás súas funcións.  

e) A corresponsabilidade das nais e dos pais ou das titoras ou titores no mantemento da 
convivencia nos centros docentes, como un dos principais deberes que lles corresponden en relación 
coa educación dos seus fillos ou fillas, pupilos ou pupilas.  

f) A promoción da resolución pacífica dos conflitos e o fomento de valores, actitudes e prácticas 
que permitan mellorar o grao de aceptación e cumprimento das normas.  

 

g) O avance no respecto entre todos os membros da comunidade educativa e na mellora da 
convivencia escolar 

 

h) A promoción da sensibilización dos distintos sectores que interveñen na educación sobre a 
importancia da convivencia como parte fundamental para o desenvolvemento persoal e social do 
alumnado. 

Estes principios e obxectivos están desenvolvidos no artigo 12 do Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, 

polo que se desenvolve a lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade 

educativa en materia de convivencia escolar: 

a) Facilitarlles aos órganos de goberno e ao profesorado instrumentos e recursos en relación coa 

prevención da violencia e a mellora da convivencia no centro. 

b) Concienciar e sensibilizar a comunidade educativa sobre a importancia dunha adecuada 

convivencia escolar e sobre os procedementos para mellorala e acadar un ambiente educativo que 

permita o óptimo aproveitamento dos recursos que a sociedade pon á disposición do alumnado. 

c) Fomentar nos centros educativos os valores, as actitudes e as prácticas que permitan mellorar o 

grao de aceptación e cumprimento das normas e avanzar no respecto á diversidade e no fomento da 

igualdade entre homes e mulleres. 

d) Facilitar a prevención, a detección, o tratamento, o seguimento, a xestión e a resolución dos 

conflitos que se poidan producir no centro e aprender a utilizalos como fonte de experiencia e 

aprendizaxe. 

e) Facilitar a prevención, detección e eliminación de todas as manifestacións de violencia, 

especialmente do acoso escolar, da violencia de xénero e das actitudes e comportamentos 

xenófobos e racistas. 

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

das competencias social e cidadá e para a autonomía e iniciativa persoal. 

h) Fomentar e facilitar a participación, a comunicación e a cooperación das familias no mantemento 

da convivencia nos centros docentes. 

i) Establecer, incrementar e consolidar as relacións con entidades e institucións do contorno que 

contribúan á construción de comunidades educadoras e a unha convivencia de calidade que potencie 

os dereitos e as liberdades fundamentais. 

 

 

O NOSO CENTRO:   "IES POLITÉCNICO DE VIGO 

CARACT ERÍST ICAS  

 

A descrición e as características aparecen descritas detalladamente no PEC. 

O centro está situado no centro da cidade de Vigo e o alumnado procede tanto da cidade 
como dos concellos dos arredores, excepto o alumnado da ESO e FPB que son exclusivamente da 
cidade. 

Facendo unha rápida análise dos valores dos derradeiros anos podemos detallar que somos 
un centro de ao redor de 1400 alumnado e 140 profesores e profesoras no que se imparte: 
Educación Secundaria (réxime ordinario + réxime adultos), Bacharelato de Artes Plásticas e de 
Ciencias e Tecnoloxía (réxime ordinario + vespertino + réxime adultos), Ciclos Formativos de Grao 
Medio e Superior (réxime ordinario + réxime adultos) e ciclos de formación profesional de base. O 
centro inicia as súas actividades lectivas a 8:10 da mañá e remata as 22:10 da noite. 

 A diferenza de idades existentes entre o noso alumnado, os seus diferentes intereses e 

motivacións fan que os seus comportamentos e relacións sexan do máis variado e complexo. 

S I TU AC I ÓN  D A C ON VIVE NCI A  
 

Actualmente o clima de convivencia e en xeral bo, aínda que se pode mellorar. Non 

adoitamos observar problemas graves; os máis frecuentes adoitan aparecer no 1º ciclo da ESO e 

fundamentalmente relacionados coa obrigatoriedade da etapa fronte a alumnado pouco motivados, 

e no 1º curso de FPB pola mesma razón. 

A conflitividade está relacionada fundamentalmente con condutas que alteran o normal 

desenvolvemento das clases, afectan negativamente ao clima de convivencia e deterioran materiais 

e recursos do centro. Estas situacións inténtanse minorar con medidas de apoio: atención específica 

de especialistas en Pedagoxía Terapéutica, agrupamentos específicos e atención  ao  alumnado con 

máis dificultades nas clases de reforzo educativo, e na hora de titoría. 
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Os conflitos intentamos resolvelos fundamentalmente co diálogo e en ocasións con algunhas 

medidas disciplinarias, véndonos en casos puntuais obrigados a adoptar medidas máis severas. 

Convén destacar que a conflitividade adoita ir desaparecendo en canto a número nos cursos 

superiores, a pesar de que os que se producen adoitan ser máis graves. 

Dende o curso 2019/2020 formouse a un grupo de alumnos de 1º de ESO que actuan como 

alumnado axudante e que ten como funcións principais as seguintes: 

• Acoller ao alumnado recén chegado ao instituto e facilitar a súa integración no grupo e no 

centro. 

• Escoitar, atender e apoiar aos compañeiros e compañeiras que se sintan excluídos, que teñan 

preocupacións, dúbidas, problemas… 

• Axudar e acompañar a compañeiras e compañeiros cando alguén se meten con eles. 

• Detectar conflitos, e axudar as partes a chegar a acordos, sen dar consellos nin solucións. 

• Cooperar cos compañeiros e compañeiras en diversas actividades. 

• Participar nas actividades que organice o centro que sirvan para mellorar a convivencia no 

centro. 

• Pedir axuda ao profesorado/ departamento de orientación/ xefatura de estudos para as 

situacións que non saibas ou non poidas resolver por ti mesmo. 

(O curso 2020/2021 comenzan a actuar baixo logotipo e nome “ieshelper”. Debido a situación do 

COVID 19 as actividades deste grupo están sendo moi reducidas durante este curso escolar.) 

Os conflitos máis frecuentes cos que nos atopamos están relacionados con: 

- disrupción na aula: falta de respecto cara ao profesor, falar a destempo, levantarse sen 
permiso, falar cos compañeiros... 

- distracción e falta de atención 
- esquecemento do material para o desenvolvemento da clase 
- faltas inxustificadas de puntualidade ou de asistencia a clase 
- desconsideración cara aos compañeiros 
- cuestionar a autoridade do profesor 
- discusións, insultos e mesmo pequenas pelexas en espazos comúns (patios, corredores, 

baños,...) entre alumnado. 
 

As causas adoitan ser: 

- entre o alumnado adoitamos atopar: falta de motivación, dificultades de aprendizaxe, 
impulsividade e pouca reflexión, falta de estratexias para resolver os conflitos 
axeitadamente, ausencia dun referente de autoridade que lles transmita uns límites que 
non se deben sobrepasar. 

 

- nalgunhas familias atopamos falta de colaboración e/ou implicación nos aspectos 
escolares, e, mesmo en casos puntuais pouca responsabilidade da familia ante o centro. 
Cremos que hai demasiada tendencia a enviar os alumnado a clases extraescolares, 
pouco seguimento da súa evolución académica e mesmo emocional. 
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- entre o profesorado notamos a falta dun criterio común á hora de afrontar 
determinados conflitos, así como a falta de retroalimentación no proceso de 
información, comunicación e resolución dos conflitos. 

 

- e de forma máis ampla cremos que ten que ver cos valores predominantes na sociedade  

ACTUACIÓNS  REALIZADAS  PARA  FAVORECER  O  ACTUAL  MARCO  DA 
CONVIVENCIA. 

-Presenza do profesorado e dos membros do equipo directivo. 
 
Esta presenza é fundamental nos diferentes espazos do Centro: corredores, patio,espazos 
deportivos e cafetería xa que recorda as normas que todos debemos respectar e asumir. 
 
-Avaliacións regulares do Centro. 
 
Estas avaliacions realízanse periódicamente, en relación a convivencia e a outros temas 
de orden académico e de actividades do Centro. 
 
-Recollida de información do alumnado. 
 
De cara a ter un mellor coñecemento do alumnado de novo ingreso en 1º de ESO, cada mes 
de xuño do curso precedente o Departamento de Orientación reúnese cos titores de 6º dos 
centros de Primaria adscritos, que proporciona a maioría do alumnado matriculado en 1º da 
ESO. 
 
-Agrupamentos hetereoxéneos. 
 
A información recabada tómase en consideración para a formación dos grupos en 1º de ESO 
xunto cos seguintes criterios: 
- Equilibrio no número de nenos/nenas por grupo. 
-Misturar alumnado procedente dos distintos centros e dos distintos grupos do centro 
adscrito, procurando que ninguén quede aillado. 
-Repartir de forma equilibrada nos distintos grupos os alumnos segundo o seu rendemento 
académico e ás súas necesidades educativas específicas. 
-Equilibrar o número de repetidores e/ou alumnado con materias pendentes. 
-Actividades orientadas á educación en igualdade. 
-Charlas de Educación afectivo-sexual para alumnado de 3º da ESO, favorecendo unhas 
relacións de igualdade e non sexistas. 
--Exposicións e numerosas actividades ao redor do Día contra a violencia de xénero,do día da 
visibilidade lésbica e trans, do día contra a LGTBfobia  nasque participan alumnas e alumnos 
das diferentes etapas educativas do Instituto. 
-Actividades para sensibilizar nos casos de acoso e intimidación entre iguais. 
-Charlas temáticas sobre a convivencia, bullying e o bo uso das redes sociais na ESO  
-Actividades para previr, detectar, mediar e resolver o conflitos. 
-No marco do Plan de Acción Titorial trabállase co alumnado a resolución dos conflitos de 
forma pacífica e construtiva. 
-Programas específicos para aqueles alumnos ou grupo de alumnos máis necesitados tales 
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como: Entrenamento no control da conduta, Mellora da autoestima e do autoconcepto e 
entrenamento en habilidades sociais. 
-Actividades diversas que favorecen as relacións e habilidades sociais, a resolución de 
conflictos e o respecto das normas, organizadas polos distintos departamentos. 
-Actividades deportivas: organizadas no día a día polo departamento de Educación Física  e 
Vicedirección en horario escolar 
-Actividades do campo lingüístico, literario e científico que favorecen a participación do 
alumnado. 
-Actividades de grupo relacionadas con proxectos científicos. 
-Actividades relacionadas coas viaxes, intercambios e estadías 
-Actividades relacionadas coa solidariedade e o servizo á comunidade. 
 
-Acción titorial. Desenvolvemento da acción titorial nos seguintes puntos: 
 
-Valoración da importancia que a acción titorial ten sobre a conduta e os resultados 
académicos dos distintos grupo-clase. 
-Análise das normas de convivencia do Centro e elaboración de normas específicas concretas 
para o grupo-clase. 
-Coordinación da acción titorial polo dpto. de orientación e a xefatura de estudos, por niveis. 
-Simplificación das tarefas burocráticas dos titores con programas informáticos de 
comunicación de faltas ao móvil das familias 
-Coordinación co equipo directivo e coa comisión de convivencia no relativo ás correccións 
individuais, propostas de mellora e prevención. 
-Implementación do Programa de Alumnado Axudante cada curso escolar con formación de 
iniciación e consolidación de cara a formación en futuro alumnado mediador nos primeiros 
cursos da ESO ( 1º E 2º ESO) 
 

2. OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DERIVADOS DA ANÁLISE PREVIA. 
 
OBXECTIVOS 

O plan de convivencia do centro é o documento no cal se articula a convivencia escolar, que 

garante unha educación no exercicio dos dereitos e das liberdades dentro dos principios 

democráticos de convivencia, así como na prevención de conflitos e na súa resolución pacífica. 

O plan de convivencia deberá contribuír á consecución dos seguintes obxectivos xerais: 
  
a) Facilitarlles aos órganos de goberno e ao profesorado instrumentos e recursos en 

relación coa prevención da violencia e a mellora da convivencia no centro.  
b) Concienciar e sensibilizar a comunidade educativa sobre a importancia dunha ade-

cuada convivencia escolar e sobre os procedementos para mellorala e acadar un 
ambiente educativo que permita o óptimo aproveitamento dos recursos que a 
sociedade pon á disposición do alumnado.  

c) Fomentar nos centros educativos os valores, as actitudes e as prácticas que 
permitan mellorar o grao de aceptación e cumprimento das normas e avanzar no 
respecto á diversidade e no fomento da igualdade entre homes e mulleres.  
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d) Facilitar a prevención, a detección, o tratamento, o seguimento, a xestión e a 
resolución dos conflitos que se poidan producir no centro e aprender a utilizalos 
como fonte de experiencia e aprendizaxe.  

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

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

particularmente das competencias social e cidadá e para a autonomía e iniciativa 
persoal.  

h) Fomentar e facilitar a participación, a comunicación e a cooperación das familias 
no mantemento da convivencia nos centros docentes.  

 

i) Establecer, incrementar e consolidar as relacións con entidades e institucións do 
contorno que contribúan á construción de comunidades educadoras e a unha 
convivencia de calidade que potencie os dereitos e as liberdades fundamentais. 

 

Con esta serie de obxectivos xerais preténdese favorecer as seguintes  

ACTITUD ES  
 

1. Asunción por parte de todos/as os membros da comunidade educativa de que a convivencia 
éunha tarefa colectiva. 

 

2. Tolerancia e respecto á dignidade e igualdade de todas as persoas, independentemente da 
súa condición, sexo, orientación sexual, identidade de xénero,  relixión, cultura, raza, 
nacionalidade, ideoloxía... e rexeitamento de calquera tipo de discriminación. 

 

3. Respecto e cumprimento das normas de convivencia do centro; e coidado no uso das 
dependencias e o material. 

 

4. Concienciación de que estamos suxeitos a dereitos e deberes; e de que existen límites que 
hai que respectar. 

 

5. Recoñecemento e aceptación da existencia de conflitos interpersoais e grupais. Valoración 
do diálogo como instrumento de resolución destes. 

 

6. Romper o silencio cómplice que adoita establecerse en torno ás agresións e condutas 
disruptivas, aprendendo a denunciar situacións de acoso, maltrato, intimidación, 
discriminación e inxustiza. 
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7. Mellora do autocontrol, autovaloración e auto superación. 
 

3. ACTUACIÓNS, MEDIDAS OU PROGRAMAS QUE SE VAN A 

DESENVOLVER PARA FAVORECER A CONVIVENCIA INCLUÍNDO 

MEDIDAS PREVENTIVAS E DE SENSIBILIZACIÓN E ACTUACIÓNS 

ORGANIZATIVAS, CURRICULARES E DE COORDINACIÓN, ENTRE 

OUTRAS. 
 

3.1. Actuacións preventivas, reeducadoras e correctoras  
 

Como vimos remarcando, a prevención é a principal recomendación para mellorar a 

convivencia; por iso cremos que as seguintes medidas deberían ser asumidas por todos os que 

formamos a comunidade educativa. 

ACTI VIDAD ES  XEN ÉR IC AS  
 

 Coñecemento do Plan por parte de toda a comunidade educativa para a súa 
aplicación, seguimento e avaliación, a través de distintas reunións de 
carácter pedagóxico, de pais/nais e ANPA. 

 

 Contar co buzón de queixas e suxerencias para utilizalo como unha caixa de 
correo a disposición do alumnado e das familias para que o alumnado 
inseguro ou con temor a sufrir represalias poida denunciar agresións, 
maltrato, acoso, intimidación, etc. Dito buzón tamén estará accesible na 
páxina web do centro. 

 

 Incidencia na mellora da vixilancia das áreas comúns durante os recreos e os 
cambios de clase. 

 

 Realización de campañas de actividades que redunden no coñecemento 
compartido dos bens comúns (equipamento, instalacións, gasto 
enerxético...) e da implicación de todos para o seu coidado, mantemento e 
promoción. 

 

 Realización de actividades ludico-deportivas nos recreos orientadas á mellora 
da convivencia. 

 

 Realización de actividades de visibilización e sensibilización da diversidade 
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LGBTI para contribuir á mellora da convivencia. 
 

 Realización de actividades de acollida e seguemento do  Programa de 
Alumnado Axudante. 

 

ACTI VIDAD ES  D O CONS EL LO  ESC OLAR  

O consello escolar do centro educativo, ademais das funcións que lle atribúe o artigo 127 
da Lei orgánica 2/2006 e o artigo 57 da Lei orgánica 8/1985, do 3 de xullo, reguladora do 
dereito a educación, terá as seguintes:  

a) Elixir as persoas representantes da comisión de convivencia.  

b) Establecer directrices para a elaboración do plan de convivencia e das normas de 
convivencia do centro.  

 

c) Realizar anualmente o seguimento e a avaliación do plan de convivencia e das normas de 
convivencia do centro. 

 

d) Propor actuacións en relación coa convivencia para todos os sectores da comunidade 
educativa, especialmente as relacionadas coa resolución pacífica de conflitos. 

ACTI VIDAD ES  DA  "C OM ISI ÓN  D E CO N VI VENCIA" 
 

a) Elaborar o plan de convivencia do centro e dinamizar todos os sectores da comunidade 
educativa, incorporando as súas iniciativas e achegas no procedemento de elaboración, 
desenvolvemento e seguimento do citado plan. 
 

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

c) Impulsar accións dirixidas á promoción da convivencia, especialmente o fomento de actitudes 
para garantir a igualdade entre mulleres e homes, o coñecimento e respecto á diversidade de 
orientación sexual, identidade de xénero e familiar, a igualdade de trato de todos os membros da 
comunidade educativa e a resolución pacífica de conflitos.  

 

d) Propor ao consello escolar as medidas que considere oportunas para mellorar a convivencia, 
así como dar conta a este, cando menos dúas veces ao longo do curso, das actuacións 
desenvolvidas e das correccións e medidas disciplinarias impostas.  
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e) Propor, de ser o caso, á persoa titular da dirección do centro  e persoas que poidan formar 
parte do equipo de mediación.  
 

f) Coñecer o cumprimento efectivo das correccións e medidas correctoras nos termos en que 
fosen impostas e informar o consello escolar sobre o grao de cumprimento da normativa 
vixente.  
 

g) Realizar o seguimento dos compromisos de convivencia subscritos no centro.  
 

h) Elaborar unha memoria anual sobre a análise da convivencia e conflitividade no centro, na cal 
se reflictan as iniciativas no ámbito do centro sobre a materia. Este informe será trasladado ao 
consello escolar do centro e ao correspondente servizo territorial de Inspección Educativa. 
  
j) Aqueloutras que lle sexan encomendadas polo consello escolar do centro docente ou polo 

órgano da Administración educativa con competencias na materia. 

K) Dar a coñecer as función do alumnado axudante na resolución de pequenos conflitos. 

ACTI VIDAD ES  D O C LAU STRO  D E PR O FES ORAD O .  

O claustro, ademais das funcións que lle atribúe o artigo 129 da Lei orgánica 2/2006, terá 
as seguintes funcións:  

a) Realizar propostas para a elaboración do plan de convivencia e das normas de con-
vivencia do centro.  

b) Participar na avaliación anual da convivencia no centro, incidindo especialmente no 
desenvolvemento do plan de convivencia.  

 

c) Propor actuacións de carácter educativo, especialmente as relacionadas coa resolución 
pacífica de conflitos. 

ACTI VIDAD ES  D OEQUI P O  DIR ECT IV O .  

1. Ao equipo directivo do centro correspóndenlle as seguintes funcións:  

a) Elaborar, de ser o caso, o plan de convivencia do centro e as demais actuacións derivadas do 
desenvolvemento, seguimento, avaliación e revisión deste, así como as demais competencias da 
comisión de convivencia, mentres esta non estea constituída. B) 

b) Impulsar as actividades previstas no plan de convivencia, así como velar pola realización  
destas e polo cumprimento das normas de convivencia.  
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2. A dirección, ademais das funcións que lle atribúe o artigo 132 da Lei orgánica      2/2006, terá as 
seguintes funcións en materia de convivencia:  

a) Garantir as condicións para que exista no centro un adecuado clima escolar que favoreza a 
aprendizaxe e a participación do alumnado.  

b) Garantir o exercicio da mediación, a imposición de medidas correctoras e o desenvol-
vemento dos procesos e procedementos que se establecen neste decreto.  

 

c) Velar polo cumprimento das medidas correctoras por parte do alumnado. 
 

3. De conformidade co artigo 132.f) da Lei orgánica 2/2006, correspóndelle á dirección a 
imposición das medidas correctoras, sen prexuízo do establecido no artigo 44 deste decreto, 
consonte o artigo 26 da Lei 4/2011, do 30 de xuño.  

4. Á xefatura de estudos correspóndenlle as seguintes funcións, en materia de convivencia:  

a) Coordinar e dirixir as actuacións establecidas no plan de convivencia do centro e nas 
normas de convivencia do centro.  

b) Velar polo desenvolvemento coordinado e coherente das actuacións establecidas no plan 
de convivencia e das actuacións relativas á mellora da convivencia reflectidas nos 
respectivos plans de acción titorial e de atención á diversidade do centro.  

c) Promover o exercicio da mediación que se leve a cabo no centro.  
 

d) Organizar a atención educativa do alumnado a que se lle suspendese o dereito de asistencia 
á clase, no marco do disposto nas normas de organización e funcionamento do centro. 

 

 AC TI VID ADES  DOS  Ó R GANOS  DE  C OO RDIN ACI ÓN D OC EN TES  

1. Os órganos de coordinación docente, no seu ámbito competencial, serán responsables de 
incorporar nas súas actuacións as medidas e os acordos adoptados, de conformidade co que 
estableza o plan de convivencia e as normas de convivencia do centro.  
 

2. En todo caso, as medidas e os acordos do número anterior serán recollidos pola comisión de 

coordinación pedagóxica e polo resto dos órganos de coordinación docente para incluílos nos 

documentos institucionais do centro, concretamente nas concrecións curriculares de etapa, para 

asegurar a coherencia destes co proxecto educativo do centro e a programación xeral anual.. 

ACTI VIDAD ES  P REV EN T IVAS  CO NST RUCTI VAS  
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As actuacións preventivas e aquelas que contribúan á detección e xestión da conflitividade  serán 
as seguintes:  

a) Actividades de acollida para o alumnado que se matricula por primeira vez no centro e para 
as súas familias, que faciliten o coñecemento das normas de convivencia, tanto xerais do 
centro como particulares da aula, especificando os dereitos e deberes do alumnado e as 
correccións ou medidas reeducadoras que, de ser o caso, se apliquen.  

b) Actividades para a sensibilización fronte aos casos de acoso e intimidación entre iguais, 
dirixidas á comunidade educativa.  

c) Actividades dirixidas á sensibilización da comunidade educativa na igualdade entre homes e 
mulleres para previr posibles situacións de violencia de xénero.  

d) Actividades dirixidas á sensibilización da comunidade educativa na non discriminación por 
razón de raza, sexo, procedencia e condición persoal ou social.  

e) Actividades dirixidas á sensibilización da comunidade educativa na non discriminación por 
razón de orientación sexual, identidade de xénero e diversidade familiar para previr posibles 
situacións opresivas, discriminatorias e de acoso escolar por LGBTfobia.   

 

e) Medidas de carácter organizativo que posibiliten a adecuada vixilancia dos espazos e dos 

tempos considerados de risco, como os recreos, as entradas e saídas do centro e os cambios de 

clase nos corredores. 

 

Algunhas destas medidas implantadas son: 

 

1.- Actividades deportivas  

2.- IES Politécnico amable 

3.- O centro somos todos, coidémolo 

4. Actividades de acollida ao alumnado novo. 

5. Actividades de acollida ao profesorado novo. 

6. Programa Alumnado Axudante 

7: Actividades de visibilización e sensibilización da realidade LGTB 

 

1-AC TIVID ADES D EPO R TIV AS  NOS  RE CRE OS :  PR OG R AM A XOG A NO  REC REO .  
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Nos recreos, no pavillón e pistas deportivas, desenvolvense diferentes actividades deportivas con 

grande aceptación por parte do alumnado: liguiñas de diversos deportes (futbol, brilé e tenis de 

mesa), xogos de mesa…. Todolos recreos hai un profesor/a de educación física e outras 

especialidades voluntarios encargado destas actividades.  

 

 Obxectivos:  

1.- Previr conflitos entre o alumnado nos recreos 

2.- Promover a actividade física como hábito saudable na vida das persoas. 

3.- Potenciar as comunicacións interpersoais e grupais promovendo o encontro e con isto: 

sociabilidade, solidariedade responsabilidade e respecto.  

 

 

4.-  IES  POLI TÉC NIC O AM ABLE .   
 

Obxectivos:  

1.- Inculcar no alumnado valores como o respecto mutuo, para conseguir unha mellora nas 

relacións interpersoais.  

2.- Aprender a respectar o traballo dos demais cando unha persoa chega tarde.  

3.- Facer do bo trato un valor imprescindible para mellorar a convivencia. 

 

5.-  O  CEN TRO  S OMOS  TOD OS :  COIDÉ MOLO .  
Obxectivos:  

 1.- Implicar a toda a comunidade educativa na limpeza, orde e mantemento das instalacións do 

centro.  

2.- Concienciar ao alumnado e profesorado da importancia do coidado dos lugares públicos, en 

particular o noso Centro.  

3.- Respectar o mobiliario e o edificio como se fose algo propio. 

4.- Fomentar o traballo en equipo, obtendo así un maior rendemento cun menor esforzo. 

Protocolo de actuación: 

Esta campaña consiste, en xeral, na posta en valor da orde e limpeza do Centro, tanto nas 

instalacións exteriores como nas interiores. Algúns dos traballos que se realizan son os seguintes:  

• Recoller os papeis dos corredores e nos  soportais do exterior que se tiran durante o recreo. 

• Ordenar a cafataría(papeis, cadeiras, mesas )  
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• Manter limpas as mesas da aula. 

• Ordenar as cadeiras da biblioteca.  

• Ordenar as mesas e cadeiras da súa aula. 

• Recoller os papeis da aula e os que están tras os radiadores. 

• Ordenar os armarios das aulas. 

• Actualizar a cortiza da súa clase e colocar ben os papeis.  

• Ordenar e actualizar as cortizas dos corredores. 
 

i.Actividades do plan de acollida.  

 

A)  AC TI VID ADES PAR A O AL UM N ADO Q UE S E INCO R PO R A EN 1º  DE ESO  E  

C AM PAÑ A INFO RM ATI V A PAR A AS  S ÚAS  F AMIL IAS .  
  

Trátase de facilitar a incorporación ao Centro do alumnado de 6º de Primaria procedente dos 

colexios adscritos . Dita incorporación é necesaria facilitala desde unha dobre perspectiva : 

1.- A do propio alumnado: co obxectivo de buscar a súa inmediata adaptación a un novo centro 

educativo que funciona cunha dinámica diferente . 

2.- A das súas familias: co obxectivo de informar dos cambios que se van atopar os seus fillos e 

fillas nesta nova etapa educativa. . 

 

 Campaña informativa para as familias do alumnado de 6º de Ed. primaria (centros adscritos) 

 

Protocolo de actuación: 

 

1.- Contacto coa Dirección dos colexios adscritos para concretar as datas das reunións. . 

 2.- Envío dunha circular aos colexios na que se concreta a data e o contido da charla. 

3.- Dita charla incluirá necesariamente: 

a) Información sobre as ensinanzas e funcionamento do Centro, medidas de atención a 

diversidade. Ademais daqueles outros aspectos que as familias demanden ou queiran consultar. 

b) Información sobre datas de reserva de prazas e matrícula, así como outros aspectos 

relevantes.  

 

Actividades para o alumnado de 6º de primaria. 

 Protocolo de actuación: 
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1.- Posta en contacto cos colexios para concretar as datas nas que o alumnado de 6º de Primaria 

acudirá ao Centro . 

2.- Xornada de acollida:  

a.- Chegada ao Centro, acompañados do profesorado de 6º de Ed. Primaria 

b.- Recibimento por parte do equipo directivo no salón de actos.  

c.- Visita a diferentes estancias do cento.. 

d.- Participación nunha actividade de acollida que o centro preparará con motivo de dita 

visita, na que pode participar o grupo “iesherper” ( alumnado axudante) de 1º e/ou 2º ESO. 

e.- Entrega da camiseta do centro.  

f.- Despedida.  

 

Acollida ao alumnado novo unha vez comezado ó curso. 

 Obxectivos: 

 1.- Favorecer a rápida integración do alumnado novo no centro. 

2.- Fomentar a interacción persoal entre o alumnado evitando que se sinta illado. 

3.- Favorecer un bo ambiente escolar para que os novos alumnos e alumnas se sintan ben 

recibidos.  

Protocolo de actuación: 

1.-Entrevista do alumno/a e a familia co Director/a ou Xefe/a de estudos. Nesta entrevista, 

ademais de valorar a posibilidade ou non da matrícula do alumno/a, informarase sobre as 

normas do centro, material escolar necesario e transporte escolar. 

2.-Derivación ao Dep, de Orientación: Levarase a cabo unha avaliación psicopedagóxica, previa 

autorización da familia ou titoría legal para adscrición a un nivel educativo e/ou aplicación das 

medidas mais axeitadas en cada caso. Ademais, entregaralle unha carpeta onde se incluirá o 

horario do seu grupo, o material escolar que o alumno/a necesitará traer para cada materia, 

horario de atención á familias por parte do seu titor/a, resto do profesorado, así como o horario 

de atención do. Dep. Orientación, normas do centro e un esquema sobre o sistema educativo 

español e as posibilidades académicas profesionais ao rematar o ensino. Finalmente, realizarase 

unha visita as instalacións do centro. 

3.-Matrícula nas oficinas do centro. 

4.-Adscrición do alumno/a a un nivel educativo. Preferiblemente a introdución do alumno/a 

farase nunha hora de titoría ou materia impartida polo profesorado titor/a 

 

B) ACOLLIDA AO PROFESORADO NOVO.  
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Obxectivos: 

1.- Favorecer a rápida integración do profesorado novo na dinámica do centro. 

2.- Fomentar un ambiente agradable entre os compañeiros/as, e tratar que os novos se sintan 

ben recibidos.  

Protocolo de actuación: 

1.- Toma de posesión en Secretaría.  

2.- Entrega en Xefatura de Estudos (ou polo cargo directivo de garda) da chave das aulas e dunha 

carpeta que incluirá: horario, listas e fotos do alumnado por grupos, normas do centro, planos 

dos dous edificios, folletos da nosa oferta educativa. Tamén se lle informará sobre as datas de 

inicio das actividades lectivas e as reunións previstas. 

3- Presentación do xefe/a do departamento didáctico ao que pertence e os/as integrantes do 

mesmo. Estes serán os encargados de amosarlle as instalacións, e presentarlle ao profesorado 

docente, administrativos e conserxes, así como axudalo naquelas dúbidas que lle vaian xurdindo.  

4.-A maiores, no caso do profesorado substituto, este poderá incorporarse ás clases no día da 

toma de posesión ou no seguinte. Unha vez feito este requisito, facilitaráselle o número de 

teléfono do profesor/a a substituír. 

5.- Deseño dunha orla do profesorado para facilitar a identificación entre o profesorado 

 

ii.Actividades que incorporen aspectos que supoñan a 
incorporación de aspectos relacionados co autoconcepto, a 
autoestima e a educación afectivo - sexual.  

 

Para traballar o autoconcepto, autoestima e a educación afectivo sexual, propóñense as seguintes 

actividades, para levalas a cabo nas horas de titoría ou a nivel xeral no centro.   

Estas actividades están integradas en Contratos Programa como Igualate, Convive e Emocionate e 

son renovadas cada ano participando diverso profesorado e alumnado do centro. 

Actividade 1: Obradoiros de diversidade afectivo-sexual 

Impartidos pola asociación “Nos mesmas” ao longo de todo o curso en todos os niveis educativos 

ESO (na hora de titoría), bacharelato e ciclos formativos. 

Actividade 2: O xogo da autoestima 

A finalidade é que o alumnado coñeza que é autoestima e as súas implicacións. Dialogarase sobre 

o que é autoestima e sobre o feito de que na nosa vida diaria sucédennos constantemente cousas 

que afectan a como nos sentimos con nós mesmos: valoración positiva/negativa do noso traballo, 

enfados coa familia, críticas de amizades… Logo, unha folla de papel en branco simulará a 

autoestima de cada persoa. Iranse lendo unha serie de frases acerca de acontecementos que 

poden destruír a autoestima. Cada vez que un destes acontecementos lles afecte, deberán 
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romper un anaco do papel, para simbolizar o que nos pasa cando a nosa autoestima se ve 

afectada. Despois, leranse acontecementos positivos que nos devolvan a autoestima, simbolizado 

pola unión dos anacos de papel que antes se romperan. Finalmente farase un debate para ver se 

todas as persoas lograron recuperar a autoestima, que sucesos lles afectan máis, cal foi o máis 

importante para recuperala, que podemos facer para mellorar a nosa e a dos demais… 

Propoñerase a todas as persoas participantes que durante os seguintes días fagan un rexistro de 

situacións que afectan a súa autoestima, tanto negativamente como de xeito positivo.  

Actividade 3: Aceptarnos a nós e aos demais 

A seguinte actividade ten que ver co autoconcepto. A finalidade é escribir as actitudes que teñen 

os demais e que nos costa aceptar, e tamén as nosas actitudes que poden derivar nun 

rexeitamento das demais persoas. Ademais reflexionarase sobre as estratexias a seguir para 

poder aceptar estes comportamentos nas demais persoas e que estas acepten os nosos. A idea é 

que cada persoa poña en común as respostas co grupo clase e se reflexione sobre as mellores 

estratexias de aceptación, o que derivará na  melloría do autoconcepto persoal.  

Actividade 4: Charla/actividade.  

Dada a importancia da educación afectivo-sexual, proponse a posibilidade de ofrecer no centro 

unha charla sobre as enfermidades de transmisión sexual, combinada con algunhas 

actividades/xogos para traballar de xeito máis dinámico este tema. Esta actividade estaría 

impartida por profesionais neste ámbito, por exemplo a asociaciónse/ou empresas como 

Quérote, Nos Mesmas, Con Moito Gusto. 

 

Actividade 5 : Relacións sans  

Propóñense unha serie de situación conflitivas en parellas adolescentes como o que se expón a 

continuación: 

Caso 1:  Lucía e Pablo coñecéronse hai uns meses e dende entón saen xuntos. O fin de semana 

pasado quedaran para ir ao teatro. Cando Lucía xa estaba lista para saír, Pablo chamouna por 

teléfono para dicirlle que estaba cos seus amigos e que, dado que fai tempo que non os ve, 

apetecíalle saír con eles a ver un partido de fútbol.  Entón Lucía dille que vale, pero que se vai con 

eles que non a volva a chamar.  

En base a estas situacións o alumnado reflexionará a cerca das seguintes preguntas:  

- Que cres que sente o rapaz nunha situación como esta? Por que cres que actuou así? 

- Que crees que sente a rapaza? Por que cres que actuou así? 

- Teñen dereito a actuar como o fixeron cada una das persoas? 

- Que alternativas darías para solucionar este conflito?  

Finalmente farase un debate a nivel xeral sobre o que é para eles a relación de parella, o que se 

busca cando se establece unha relación deste tipo, os dereitos e obrigas que temos coa nosa 
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parella, a parella perfecta, e posibles situacións que viviran ou casos que coñezan de conflitos 

deste tipo, de malos tratos, violencia… en persoas adolescentes.  

 

 

iii.Actividades dirixidas á sensibilización da comunidade educativa 
na igualdade entre homes e mulleres para previr posibles 
situacións de violencia de xénero. 

 
Para traballar a sensibilización en torno á igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e 

previr posibles situacións de violencia de xénero, propóñense as seguintes actividades:  

Actividade1: Obradoiro sobre os bos tratos 

Impartido por Lanire Estébanez: 4º de ESO e 1º de bacharelato sobre os bos tratos (Conectamos 

ben? Mozos e mozas que se tratan ben e de = a = )realizados cunha parte do alumnado no concello 

de Vigo e con outra parte , no centro. 

Actividade 2: igualdade e estereotipos 

A idea desta actividade é familiarizar ás persoas participantes co concepto de igualdade e todo o que 

leva implícito, máis particularmente o da igualdade entre homes e mulleres e a súa importancia. 

Despois falarase dos estereotipos que tradicionalmente se relacionan con un ou outro sexo, e 

faranse pequenas escenificacións desas situacións. Por exemplo: as mulleres son máis sensibles, os 

homes non fan as tarefas domésticas, as mulleres van xuntas ao baño… 

Actividade 3: Comportamentos desigualitarios a través do whatssap  

Dado o auxe experimentado polas aplicacións móbiles como por exemplo whatssap, faise necesaria a 

intervención/reeducación en relación co posible uso fraudulento da mesma. O grupo de maior 

interese neste senso é o adolescente. A intervención é precisa tanto en canto á información que 

circula por esta aplicación  como  a linguaxe que se emprega á hora de comunicarse, ou o control que 

se pode exercer a través da mesma, ben sexa das relacións sociais que se establecen ou da situación 

real da persoa (ubicación, hora de conexión, dobre “check”). 

A actividade proposta consistiría na análise da curtametraxe “Dobre check”. Despois faríase un 

exercicio de role playing, para escenificar diferentes situacións.  

 

As persoas participantes deben inventar unha historia por parellas que reproduza estas situación, así 

como tamén o diálogo que tería lugar nestes casos ao día seguinte. Cada parella contará unha 

situación similar que lles ocorrera y a solución que lle deron. 

 

Actividade 4: Desmontando mitos 



 
 

PLAN DE CONVIVENCIA PÁGINA 22 DE 90 IES POLITÉCNICO DE VIGO

 

Con esta actividade preténdese traballar a sensibilización de cara á violencia de xénero, ofrecendo 

habilidades para identificar esta violencia e coñecer os mitos que xiran arredor dela. Unha vez 

traballado os conceptos da violencia de xénero e feita unha pequena aproximación a este tema, a 

actividade consiste en presentar certas informacións (mitos) sobre a violencia, para analizar 

posteriormente que teñen de certo ou pola contra, cales conteñen información errónea. Algúns dos 

mitos serían: 

- Se unha muller é maltratada, a culpa é súa por aguantalo.  

- As persoas maltratadoras teñen problema co alcohol ou cas drogas. 

- A violencia de xénero é un problema de parella. 

- A violencia solo se da en familias desestruturadas ou con baixo poder adquisitivo.  

 

Actividade 5: 

Para traballar a violencia de xénero proponse a reflexión a partir da proxección de dúas 

curtametraxes. A primeira sería “Slap her”,  na que se reflexiona sobre como os comportamentos 

violentos non son intrínsecos da persoa e un neno ou nena non considera estes comportamentos 

como normais; a seguinte sería “Desperta”, na que se trata a necesidade de estar atentas a estas 

condutas e denuncialas.  

Despois disto cabe a posibilidade de que por grupos de alumnado realicen e graven  pequenas 

curtametraxes para sensibilizar e previr a violencia de xénero.  

Actividades en días conmemorativos: 

- 5 de Novembro: día contra a violencia machista. 

- 8 de marzo: Día internacional da muller: videoforum, conferencias, performance, carteis, 
videocreación… 

 

iv. Actividades dirixidas á sensibilización da comunidade 
educativa na non discriminación por razón de orientación sexual, 
identidade de xénero e diversidade familiar 

Para traballar a sensibilización en torno a non discriminación por razón de orientación sexual, 

identidade de xénero e diversidade familiar e previr posibles situacións opresivas, discriminatorias e 

de acoso escolar por LGBTfobia, propóñense as seguintes actividades: 

Actividade 1: Conceptos claros 

Esta actividade consiste en amosar unha serie de categorías como: orientación afectivo-sexual, 

xénero, sexo, identidade sexual e familias e conceptos como: home, muller, gai, lesbiana, trans, 

macho, femia, homoparental, etc. e o alumnado debe agrupar as subcategorías dentro das categorías 

e explicar por qué e cal é o seu significado. O obxectivo é facer consciente ao alumnado dos 

coñecementos e descoñecementos que ten respecto á diversidade sexual, de identidade de xénero e 

familiar.  

Actividade 2: Completa a frase 
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Para analizar e reflexionar sobre os estereotipos asignados a lesbianas, gais, bisexuais e trans, farase 

un cuestionario con frases incompletas referidas ás diversas identidades, que o alumnado terá que 

cubrir ca primeira idea que lle veña á cabeza. Tras unha posta en común das respostas, se debatirán 

e resolverán dúbidas que poidan xurdir.   

Actividade 3: Quen é...? 

Catro estudantes voluntaries saerán fora da aula e se lles explicará que cando regresen deberán 

manter unha conversa, sobre calquera tema, en alto para que o resto do alumnado poida escoitala. 

Ao alumnado que queda na clase se lles explica que cando entren as catro compañeiras e 

compañeiros  van discutir sobre un tema e cada un/unha vai interpretar a unha persoa cunha 

orientación sexual e identidade de xénero diversas. O grupo debe descubrir que orientación sexual e 

identidade de xénero está interpretando cada quen e argumentar por que. Esta tarea é ignorada polo 

alumnado que interpreta o debate. Ao remate, a profesora ou profesor descobre que ninguén estaba 

interpretando ningunha orientación sexual nin identidade de xénero concreta e convidará á reflexión 

sobre os estereotipos e a necesidade de “etiquetar” ás persoas. 

Actividade 4: Por un mundo de cores 

Esta actividade consiste en que o alumnado debe pintar nun mapamundi debuxado coas contornas 

dos países, cunha cor concreta, os países que pensa que persoas LGBT están perseguidas, noutra cor, 

aqueles países nos que cre que hai pena de morte e noutra cor, aqueles países nos que hai 

discriminación específica ás persoas LGBT.  Cando estea todo pintado farase a comparación co mapa 

real e actualizado no que veña indicada a situación as persoas LGBT no mundo e farase unha análise 

da situación mediante un debate. 

Actividade 5: Videoforum relatos en primeira persoa 

Para superar o descoñecemento que é a base dos prexuizos e banalizacións das diversas identidades 

de xénero é fundamental coñecer relatos de persoas trans en primeira persoa. Nesta actividade 

visionarase un documental, como por exemplo “Eso no se pregunta: Transexuales”, para aprender 

novas realidades, debatir e así superar as ideas preconcebidas que dificultan a convivencia positiva 

nas aulas.  

Actividades en días conmemorativos: 

23 de setembro: Día da visibilidade Bisexual 

11 de outubro: Día Internacional da Saída do Armario 

10 de decembro: Día da Declaración Universal do Dereitos Humanos 

31 marzo: Día da Visibilidade Trans 

26 abril: Día da Visibilidade Lésbica 

17 maio: Día contra a LGBTfobia 

Semana da diversidade LGBTI (maio): conferencias, exposición fotográfica, festival de cine educativo, 

obradoiros, etc. 

Titoría entre iguais. 
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Desde o curso 2016-2017 está activo un proxecto de titoría entre iguais denominado Grupo de Apoio 

ao Alumnado LGBTIQA+ “Apóiate” no que o propio alumnado ofrece apoio, acompañamento e 

seguridade entre iguais para previr, detectar e resolver conflictos que teñen que ver coa igualdade de 

xénero e coa diversidade sexual, de identidade de xénero e familiar. 

Este proxecto forma parte do Programa de Atención á Diversidade Sexual, de Identidade de Xénero e 

Familiar que se complementa coa Titoría LGBTIQA+ que desenvolve a persoa responsable de 

Diversidade Sexual, de Identidade de Xénero e Familiar do centro, en colaboración cos/cas titores/as, 

o equipo directivo e o Departamento de Orientación. 

Con este programa preténdese a sensibilización da comunidade educativa ante as situacións de 

discriminación, violencias e acoso escolar LGBTfóbicos, desenvolvendo nel a empatía e o compromiso 

coa convivencia positiva. 

 

v. Actividades dirixidas á sensibilización da comunidade educativa na 
non discriminación por razón de raza, sexo, procedencia e 
condición persoal ou social.  

 
Para traballar a sensibilización en relación coa discriminación por algunha destas razóns, propóñense 

esta serie de actividades:  

Actividade 1: Mulleres no mundo.  

Esta actividade levarase a cabo partindo de cartas escritas por mulleres adolescentes de diferentes 

países nas que fan referencia a como é a súa vida nestes países. En base a isto, realizaranse 

actividades de reflexión e ampliación de información en torno a temas como: embarazos non 

desexados, mutilación feminina, superioridade do home, enfermidades de transmisión sexual, 

prohibición de estudar… 

Actividade 2: Diversidade cultural. 

Aproveitando que no propio centro hai alumnado de outras culturas, organízase unha actividade na 

que as persoas que queiran participar levarán a cabo un pequeno traballo de presentación da súa 

cultura coa axuda de persoal do centro. Consistirá nunha pequena mostra do seu País que inclúa os 

costumes, a gastronomía, o idioma, a música tradicional, a relixión, as vestimentas… e incluso o papel 

da muller, das persoas maiores e adolescentes… 

Actividade 3: Buzón 

Esta actividade consiste na creación dun buzón, a través do cal, de xeito anónimo, o alumnado 

puidera transmitir información relevante sobre situacións que xurdan no centro, en relación coa 

discriminación ou outros aspectos que afecten á convivencia.  

Actividade 4: Un mundo desigual 

Esta actividade consiste na proxección dun capítulo do programa documental “Voces contra a 

globalización” emitido por TVE: Un mundo desigual. Neste capítulo varias personalidades dan a súa 
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opinión sobre a problemática da globalización. Abórdanse temas como o consumo, a pobreza, as 

pandemias, a actitude das grandes farmacéuticas… A continuación farase un debate en torno a todos 

estes temas, con cuestións como: as desigualdades de vivir nun país desenvolvido ou outro en 

proceso, a fame, a pobreza no primeiro mundo, as enfermidades/pragas, o abuso do consumo… 

Actividade 5: Clube de lectura 

No recreo dos venres, dirixido a profesorado e alumnado no que se realiza unha selección de lecturas 

que teñen como fío conductor as mulleres. 

Actividade 6: Concurso de microrrelatos ilustrados: 

A temática será a igualdade entre homes e mulleres en calquera das súas vertentes e terá unha 

convocatoria trimestral ou cuatrimestral cun máximo de palabras na que se inclúan as tres palabras 

que se sinalen en cada convocatoria. 

Os textos poderán ser en galego, castelán, portugués, inglés ou francés. 

Selecionados os relatos, abrirase un período de participación para a súa ilustración. 

 

 

vi. Programa de adquisición de habilidades e competencias sociais para 
o alumnado, a xestión pacífica de conflitos, a dinámica de grupos, e 
o traballo cooperativo  

 
Por parte do centro, en colaboración co Departamento de Orientación e a Titoría, existe un claro 

compromiso de promover no alumnado competencias e habilidades sociais de cara á resolución 

pacífica de conflitos e a prevención dos mesmos.  

A través da acción titorial ponse en práctica a capacidade de traballo cooperativo para a mellora das 

relacións do alumnado entre sí, co profesorado e co centro en xeral.  A realización de dinámicas 

grupais é indispensable nesta tarefa.  

A finalidade é capacitar ao alumnado con estratexias e habilidades básicas para xestionar os 

problemas que poidan xurdir da maneira máis axeitada, evitando o seu desencadeamento en 

problemas máis graves de convivencia. Traballar a empatía, a axuda mutua e a educación emocional 

resulta básico neste punto. 

Neste senso, de maneira experimental, no curso 2016-17 púxose en práctica un Proxecto de 

Educación Emocional co alumnado de 2º da ESO e PMAR, levado a cabo coa colaboración da titoría, o 

Departamento de Orientación e outro profesorado implicado e principal promotor de dito proxecto.  

                                                                                                                                                               

 

Axuda  entre iguais. 
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Dado o interese que podería ter a axuda entre iguais para a  prevención, detección e resolución de 

conflitos, o centro considera interesante poñer en marcha este programa, sempre tendo en conta as 

posibilidades e necesidades do mesmo.  

A idea é facilitar a integración positiva do alumnado de nova incorporación ao centro (1º ESO), 

asignándolles unha persoa referente (titor/a de 2º curso de ESO) que axudará a reducir a 

inseguridade da nova situación e contribuirá á prevención de situacións de conflitividade.  

Ademais do labor de acompañamento individualizada como alumnado axudante, preténdese tamén 

a sensibilización do grupo clase (como espectadores) ante as situacións de violencia escolar, 

desenvolvendo nel a empatía e compromiso axeitado.  

A formación deste alumnado será tendente a que poidan aprender habilidades de mediación escolar, 

comenzando con intervencións en pequenos conflictos nos primeiros cursos de ESO 

 

Mediación escolar: A mediación é unha estratexia de intervención imparcial para a resolución 

de conflitos na que unha terceira persoa axuda as partes implicadas a alcanzar un acordo 

satisfactorio para ambas as dúas (D.8/2015- Art. 26) 

Na  medida do posible, introducirase a mediación escolar no centro. O que se pretende é contribuír á 

resolución pacífica dos conflitos, sempre e cando estes non constitúan situacións graves que afecten 

á convivencia no centro ou impliquen algún tipo de sanción; pero tamén á prevención dos mesmos.  

Traballaremos a mediación a través das titorías co alumnado, e en colaboración co profesorado 

titor/a; e resulta necesario establecer as persoas que van a traballar como mediadoras.   

ALUMNADO  MEDIADOR 
 É importante implicar o alumnado nas tarefas de "resolución de conflitos", pola suposta 

proximidade e diferente punto de vista que achegan á hora de axuizar e solucionar condutas e 

actitudes negativas dos seus compañeiros cara á convivencia do centro. 

 A selección do alumnado mediador será realizada entre o alumnado voluntario, polo 

profesorado ou pola propia "comisión de convivencia". 

 O alumnado mediador seleccionado por primeira vez debe recibir unha formación por parte 

de especialistas, orientadora ou profesorado da comisión de convivencia. Asemade recibirá toda a 

información necesaria para actuar e contará sempre coa colaboración dun profesor/a. 

 

vii. Aula de convivencia inclusiva.  
 

De acordó co establecido no art.25 do decreto 8/2015 de 8 de xaneiro polo que se desenvolve a lei 

4/2011 de 30 de xuño de convivencia e participación da comunidade educativa, os centros poderán 

crear aulas de Convivencia cuia vocación  é substituir o tempo de expulsión do alumnado que esté 

temporalmente privado do seu dereito de asistencia ó centro como consecuencia da imposición de 

medidas correctoras, buscando a súa incorporación á aula no menor tempo posible. 
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A creación de dita aula dependerá de que o centro conte cun número suficiente de profesorado que 

se encargue da atención educativa do alumnado que asista á mesma 

Obxectivos: 

• Habilitar un espazo que proporcione ó alumnado as condicións necesarias para reflexionar sobre a 

súa conducta contraria as normas de convivencia, o seu comportamiento en determinados  conflictos 

e sobre cómo afecta todo elo ó desenvolvemento das clases. 

• Posibilitar  que aprendan a responsabilizarse das  súas propias accións, pensamentos, sentimentos 

e comunicacións cos demáis. 

• Contribuir a desenvolver  actitudes cooperativas, solidarias e de respecto. 

• Posibilitar que el alumno ou alumna se se senta competente emocionalmente e na realización de 

certas tarefas. 

• Reconstruir e favorecer á súa autoestima e autocontrol. 

• Axudarlle a adquirir unha boa disposición cara as tarefas escolares. 

• Resolver os conflictos de maneira pacífica dende o diálogo e a reflexión. 

• Compensar as deficiencias que impiden a alguns alumnos ou alumnas a súa integración escolar. 

• Educar para a vida, potenciando as relaciónss interpersonais de cada alumno o alumna, é decir, 

para  a súa integración satisfactoria na comunidade. 

• Mellorar a vida académica  personal do alumno ou alumna. 

 

Criterios e condicións para que un alumno ou alumna sexa atendido na Aula de 
Convivencia 

Como se dixo anteriormente, o Aula de Convivencia é un espazo educativo donde o alumnado 

poderá acudir exclusivamente cando se vexa privado do seu dereito  a participar no normal 

desenvolvimento das actividades lectivas como consecuencia da imposición dunha corrección ou 

medida. É necesario,por tanto, que o alumno ou alumna recibise algunha corrección pola súa 

conducta, pero non é suficiente, xa que non todos os alumnos ou alumnas sancionados teñen que ser 

derivados a dita Aula. Tampouco é preciso que un alumno ou alumna estesa toda a xornada escolar 

nela. 

Para derivar un alumno ou alumna ó Aula de Convivencia, deberá considerarse, especialmente, si con 

esta medida  vanse a alcanzar os objectivos establecidos no Plan de Convivencia. Outras condicións 

poden ser: 

- Ser reincidente na súa actitude e conducta contra as normas de convivencia. 
 

- Ter suscrito un Compromiso de Convivencia que implique directamente  traballar algún 
dos obxectivos da aula. 
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- Presentar deficiencias na súa autoestima, autocontrol, relación persoais, disposición 
caraa as tarefas escolares ou integración escolar e/ou social. 
 

- Que a expulsión non favorecería a corrección da conducta e non é percibida polo 
alumno/a como un castigo. 

 

- O nº máximo de veces que un alumno ou alumna poderá ser derivado a Aula de 
Convivencia será de 3. En todo caso debe estar en función dos obxectivos que se 
marquen 

 

- O nº máximo de días que poderá asistir a aula de convivencia será de tres días e un 
máximo de dúas horas diarias. 

 

 

Procedimento de derivación 

Cando o alumno/a lle sexa imposta unha das correccións ou medidas disciplinarias que lle impidan 

participar no normal desenvolvimento das activiadades lectivas, o Director/a verificará si se cumplen 

as condicións previstas para a aplicación desta medida. De ser así reunirá o equipo educativo xunto 

coas persoas encargadas da orientación e a titoría para estudar a conveniencia de envialo/a a Aula 

según os criterios establecidos no punto anterior. É convinte aclarar que a derivación a Aula de 

Convivencia non substitue a corrección imposta anteriormente. 

- O equipo educativo determinará as actividades formativas que o alumno/a deberá 
realizar, de entre as previstas na programación de cada departamento, e as entregará o 
/a titor/a. 

- O/A orientador/a determinará as actuacións dirixidas ó proceso de reflexión que o 
alumnado deberá realizar, de entre as previstas na programación e o entregará o/a 
titor/a. 

- O Director/a comunicará por escrito a resolución ó alumno/a,os responsables da aula, a 
familia e a comisión de convivencia. 

 

Funcionamento e persoas responsables 

Para a creación da Aula de Convivencia deberá contar cun número suficiente de profesorado que 

pola súa disponibilidade horaria se encargue da atención educativa do alumnado que acuda á 

mesma. O centro poderá asignar ó resto do profesorado tarefas de atención e control da aula  dentro 

do seu horario regular de obrigada permanencia no Centro. Poderase asignar profesorado de garda 

específico para a aula. 

Asimesmo, para a atención do alumnado dentro da aula poderase contar coa colaboración de 

profesionais do centro ou do Equipo de Orientación educativa. 

As persoas responsables da aula de convivencia, a atenderán nas súas respectivas guardias. Con elo a 

aula estará atendida durante todo o horario lectivo, é decir, 30 horas semanais. 
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O equipo directivo terá en conta este feito ó facer os horarios deste profesorado para que non 

coincidan en todalas horas.  

 

Instalacións e material didáctico 

A aula de Convivencia estará situada na actual aula de Integración B. 

A persoa responsable da Orientación no Centro facilitará o material didáctico necesario para traballar 

os diferentes obxectivos da aula e os departamentos didácticos facilitaran os materiais didácticos 

para as actividades formativas do alumnado. 

O titor/a entregará o material de traballo ao profesorado responsables da aula para que éste poida 

atender o alumnado derivado. 

 

3.2. Actuacións para a prevención, detección e tratamento das 
situacións de acoso escolar e ciberacoso. 
 

3.2.1.AC OS O  ESC O LAR .  CRIT ER IOS  D E ACTUAC IÓ N .  
 

De acordo co establecido no artigo 28 da Lei 4/2011, do 30 de xuño, considérase acoso escolar 

calquera forma de vexación ou malos tratos continuados no tempo dun alumno ou alumna por outro 

ou outra ou outros, xa sexa de carácter verbal, físico ou psicolóxico, incluído o illamento ou baleiro 

social, con independencia do lugar onde se produza. Terán a mesma consideración as condutas 

realizadas a través de medios electrónicos, telemáticos ou tecnolóxicos que teñan causa nunha 

relación que xurda no ámbito escolar. O acoso escolar terá a consideración de conduta gravemente 

prexudicial para a convivencia, consonte o establecido no artigo 38 do Decreto 8/2015 de 8 de enero. 

Para a implementación das medidas contra o acoso escolar, seguimos o Protocolo de prevención, 

detección e tratamento do acoso escolar e ciberacoso, publicado en Outubro do 2015 pola 

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, e usaranse os modelos previstos nese 

protocolo para o rexistro escrito das actuacións. 

 
 
PROT OC OL O  ANT E AC OSO  ESC O LAR  
 

Unha vez detectados indicios da existencia no centro dunha posible situación de acoso escolar, é 

necesario coñecer cales son as medidas que deben ser adoptadas, posto que unha intervención 

rápida e efectiva que implique a toda a comunidade escolar (alumnado, familia e docentes) pode 

evitar un agravamento da situación.  O protocolo de actuación ten por obxecto que o profesorado 

dun centro educativo saiba como actuar nos posibles casos de acoso, pois é imprescindible que se 

actúe de xeito inmediato e decidido tanto co alumnado implicado (vítima, agresor ou agresores e 

espectadores) coma coas súas familias. 
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Para favorecer o repartimento de responsabilidades e a coordinación na acción, proponse 

adoptar diferentes fases:  

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

2. fase segunda: recollida de información e rexistro. 

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

4. fase cuarta: seguimento e avaliación das medidas adoptadas.  
 

1.PRIMEIRA FASE.COÑECEMENTO DA SITUACIÓN: IDENTIFICACIÓN E COMUNICACIÓN. 

 

Esta fase aporta pautas sobre que facer cando un alumno ou unha alumna se sinte vítima de acoso 

escolar, ou ben a familia, ou o profesorado ou algún compañeiro ou compañeira detecta unha 

situación deste tipo. 

 

1.1. Comunicación sobre unha posible situación de acoso escolar  
Calquera membro da comunidade educativa (alumnado, profesorado, familias, persoal non 

docente) que teña coñecemento ou sospeitas, por calquera medio, dunha situación de acoso 

sobre algún alumno ou alumna, ten a obrigación de poñelo en coñecemento da persoa ou 

persoas directamente responsables do menor no centro educativo, quen lle trasladará a 

información ao director ou directora. É imprescindible coidar a confidencialidade e a 

discreción nos procesos de comunicación. 

 A continuación, rexistrarase de forma escrita a comunicación desta posible situación 

de acoso escolar. En calquera caso, o receptor ou receptora da información sempre 

informará o director ou directora ou, na súa ausencia, a algún membro do equipo directivo. 

 

1.2. Medidas urxentes de protección á presunta vítima 
Ao mesmo tempo, a persoa responsable da dirección do centro establecerá as medidas 

urxentes oportunas de protección á presunta vítima. Debe primar sempre o interese da 

presunta vítima sobre calquera outra consideración. 

Entre estas medidas urxentes poderán adoptarse as seguintes: 

− Vixilancia específica das persoas indicadas. 

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

− Medidas cautelares que impidan o contacto entre a suposta vítima e a persoa ou 
persoas causante/s da posible situación de acoso.  

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

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

1.3. Designación dunha persoa responsable da atención e apoio á presunta vítima 
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A persoa titular da dirección do centro designará unha persoa responsable da atención á 

presunta vítima entre o profesorado do propio centro. Procurarase, cando sexa posible, que 

a designación recaia sobre unha persoa coa que a vítima garde unha relación de confianza e 

proximidade, tal como recolle o artigo 30.2.c) da Lei 4/2011. No mesmo nomeamento, esta 

persoa será convocada para recibir a información pertinente, reunión da que se redactará a 

acta. 

 

1.4. Primeira comunicación ás familias do alumnado implicado  
Posteriormente, a persoa responsable da dirección do centro, e coa debida cautela, poñerá a 

situación en coñecemento das familias do alumnado presuntamente implicado, para o que 

empregará a vía de comunicación máis rápida posible, transmitindo tranquilidade e buscando 

sempre a colaboración das familias. Paralelamente realizarase esta comunicación por escrito.  

 Nesta comunicación, as familias do alumnado implicado deben ser informadas da 

situación e dos feitos denunciados e, de ser o caso, das medidas iniciais que se están 

adoptando provisionalmente para minimizar os feitos e evitar unha nova situación. Tamén se 

lle comunicará a posibilidade de requirir novamente a súa colaboración para recadar 

información que contribúa a esclarecer os feitos.  

 

1.5. Nomeamento dunha persoa responsable das averiguacións previas, se procede  
A dirección do centro, cando estime que é necesario clarificar os feitos denunciados de cara á 

posible incoación dun expediente, designará unha persoa responsable das averiguacións 

previas, e no mesmo nomeamento será convocada para recibir a información pertinente, 

reunión da que se redactará a acta. Entre a información facilitada nesta primeira reunión 

estará a relativa a:  

− Os supostos feitos e a todos os trámites realizados pola dirección do centro ata o 
momento deste nomeamento. 

− A copia dos partes de incidencia e das medidas correctoras de todo o curso que lle 
afecten ao alumnado implicado. 

− Os datos de absentismo escolar. 

− Informe dos titores deste alumnado.  
 

Esta persoa será a encargada de comunicarse con todos os suxeitos implicados, de recadar a 

información necesaria e comunicarlla nunha reunión, da que se redactará a acta, á dirección 

do centro para proceder, cando así se estime, á incoación do expediente correspondente. 

Esta persoa poderá ser, se procede, a responsable da tramitación do dito expediente. 

A persoa que desempeñe esta función deberá ser nomeada entre o profesorado do propio 

centro e con carácter xeral deberá contar con coñecementos no uso das TIC. O seu 

nomeamento debe ser coñecido polo profesorado titor do alumnado implicado, de forma 

que se facilite a colaboración entre estes e a comunicación de calquera incidencia relevante 

que puidese acaecer con respecto á situación denunciada. 
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Consonte ao establecido no Decreto 8/2015, as averiguacións previas deberán realizarse nun 

prazo máximo de 2 días. A decisión sobre a incoación de expediente deberá tomarse nun 

máximo de 3 días (incluídas as averiguacións previas). 

 

Cando os feitos sexan claros e non se consideren necesarias as averiguacións previas, poderá 

procederse directamente á incoación do expediente. 

 

1.6. Comunicación a outros profesionais educativos e/ou outros axentes externos  
Se se considera necesario e oportuno, e sempre en función da valoración inicial, a persoa 

responsable da dirección do centro poderá requirir a colaboración de calquera membro da 

comunidade educativa e doutras instancias externas ao centro (sociais, sanitarias, 

xudiciais...). Cantas actuacións se desenvolvan realizaranse sempre tendo presente a 

imprescindible confidencialidade de todo o proceso.  

De apreciarse indicios de delito ou falta penal en calquera momento do proceso, notificarase 

ao ministerio fiscal e aos servizos de protección de menores (con traslado á administración 

educativa) para a súa valoración. No caso de iniciarse un proceso penal, o centro suspenderá 

as actuacións en tanto este non se resolva. 

 

 

 

2. SEGUNDA FASE. RECOLLIDA DE INFORMACIÓN E REXISTRO. 

 

O principal obxectivo é  recadar os datos necesarios para dilucidar se os feitos denunciados 

constitúen ou non unha situación de acoso escolar. 

 

2.1. Recollida inicial de información 

A información debe recollerse dun xeito discreto, por escrito e a través de diversas 
fontes e procedementos: observación directa e vixilancia das zonas de risco para 
seleccionar datos sobre as características da interacción do alumnado, agresións 
existentes e situacións nas que se producen..., entrevistas individuais con citas 
previas ao alumnado presuntamente acosado, alumnado presuntamente acosador, 
familia do alumno ou alumna acosado/a e familia do alumnado acosador, titor/a e 
profesorado de aula, compañeiros ou compañeiras e, se é preciso, persoas 
relacionadas co centro (coidadores, monitores de actividades extraescolares...), 
persoas dependentes doutras institucións...  
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Os procedementos empregados nesta fase deberán axustarse á idade e madureza 
dos entrevistados e garantir a confidencialidade da información facilitada, e 
recollerán cando menos: 

a) Datos identificativos do centro e alumnado afectado. 

b) Persoa que recolle a demanda. 

c) Persoa que comunica a situación.  

d) Recollida inicial de datos sobre o tipo e gravidade do acoso denunciado. 

e) Lugares onde se produce o acoso, aínda que se producise fóra das instalacións 
do centro. 

f) Feitos observados. 

 
2.2. Entrevista individual á presunta vítima 

O obxectivo desta entrevista será dilucidar a posible veracidade dos feitos denunciados e, 
polo tanto, a pertinencia de incoación de expediente, así como proporcionarlle apoio e 
protección ao alumno ou á alumna, rachar co illamento social que permitiu a aparición do 
acoso e, ao mesmo tempo, obter a súa información ao respecto. Cando o alumno ou 
alumna entrevistado/a sexa menor de idade, procederá que esta entrevista se produza en 
presenza dun adulto. Será necesario revisar a información dispoñible e ter en conta que 
posiblemente lle custe falar do tema e que incluso o negue. É importante que esta primeira 
toma de contacto se xere nun clima de confianza, polo que, se é necesario, deberá 
repetirse ata que o alumno se encontre en disposición de trasladar o alcance do problema.  

Nesta fase o único obxectivo é dilucidar se existen indicios razoables para a incoación dun 
expediente. As entrevistas con validez no proceso de corrección terán que realizarse previa 
citación formal, tal e como se establece no procedemento xeral de expedientes do proceso 
de corrección.   

 
2.3. Entrevista individual á/s persoa/s posible/s responsable/s do acoso 

O obxectivo desta entrevista será recoller a información dende o punto de vista da persoa 
ou persoas presuntamente agresora/s, amosar a postura do centro de intolerancia cero 
ante as agresións e que tome ou tomen conciencia das consecuencias da súa posible 
conduta para a vítima e para eles ou elas mesmos/as, sen confundir “sermón” con 
entrevista. Cando o alumno ou alumna entrevistado/a sexa menor de idade, procederá, se 
non está acompañado da súa familia, que esta entrevista se produza en presenza dun 
adulto, tal e como se especifica no apartado correspondente á tramitación de expedientes 
do procedemento corrector. 

É conveniente que as entrevistas sexan individuais. Os datos achegados pola/s persoa/s 
presuntamente responsable/s do acoso servirán para constatar os feitos e valorar se 
realmente está ou están exercendo de acosador/es ou acosadora/s. En ningún caso poderá 
utilizarse o que resulte desta entrevista como proba no proceso corrector, de iniciarse 
este. Nesta fase o único obxectivo é dilucidar se existen indicios razoables para a incoación 
dun expediente.   
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2.4. Entrevista individual ás persoas observadoras/espectadoras  

O obxectivo desta entrevista é a recollida de información das persoas 
“espectadoras/observadoras”, que son os membros da comunidade educativa que poden 
coñecer os feitos pero non participan activamente nestes. Cando o alumno ou alumna 
entrevistado/a sexa menor de idade e non se atope acompañado da súa familia procederá 
que esta entrevista se produza en presenza dun adulto.  

Trátase de contrastar a información achegada por estas persoas coa obtida das persoas 
que son presuntamente acosadas e acosadoras, coa finalidade de poder garantir a 
veracidade dos feitos. As entrevistas deben ser realizadas de forma individual. En ningún 
caso poderá utilizarse o que resulte desta entrevista como proba no proceso de corrección, 
de iniciarse este. Nesta fase o único obxectivo é dilucidar se existen indicios razoables para 
a incoación dun expediente.  

 
2.5. Entrevista individual ás familias. Citación para entrevista ás familias da persoa acosada e 

da persoa ou persoas posible/s acosadora/s  

Trátase de dar a coñecer e recoller información sobre os feitos denunciados, se son 
coñecidos polos pais e, de ser o caso, que medidas tomaron ata esa data ao respecto. É 
preciso informar da postura firme do centro sobre a intolerancia absoluta cara ás agresións 
e procurar a colaboración das familias, explicándolles os seguintes pasos da intervención 
para atallar o problema. 

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

   
2.6. Solicitude de asesoramento e/ou apoio técnico ao departamento de orientación do centro  

A persoa responsable da tramitación poderá solicitar asesoramento e/ou apoio técnico á 
persoa que ocupe a xefatura de orientación do centro cando o considere necesario e 
oportuno para o desenvolvemento do proceso. 

 
2.7. Solicitude de asesoramento a outros profesionais educativos e/ou organismos ou axentes 

externos, especialmente no caso de ciberacoso 

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

 

Unha vez rematado o proceso de recollida de información, rexistraranse nun documento todos os 
datos relevantes para proceder á súa análise. 
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3. TERCEIRA FASE.ANÁLISE DA INFORMACIÓN E ADOPCIÓN DE MEDIDAS. 

 

3.1. Análise da información 

Antes de adoptar calquera medida é necesario contrastar a información recollida, na fase 
anterior, de varias fontes. Resulta imprescindible ordenar adecuadamente as actuacións e 
garantirlles a información aos implicados sobre o proceso desenvolvido ata o momento e a 
discreción no tratamento dos datos e da información obtida. Trátase de atopar 
coincidencias e diverxencias entre os datos obtidos das diversas fontes de información.  

Unha vez recadada toda a información sobre os feitos acontecidos, deberá ser comunicada 
polo responsable das averiguacións previas á dirección do centro, quen precisará se a 
situación detectada é ou non un caso de posible acoso e, de ser o caso, acordará as 
medidas provisionais que cómpre adoptar, así como a incoación do expediente, sempre de 
acordo coas previsións recollidas nas normas de convivencia incluídas nas normas de 
organización e funcionamento do centro (NOF), no regulado na Lei 4/2011, do 30 de xuño, 
de convivencia e participación da comunidade educativa e no Decreto 8/2015, do 8 de 
xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e 
participación da comunidade educativa en materia de convivencia escolar, con respecto ás 
condutas contrarias á convivencia e as correccións que correspondan ao seu 
incumprimento. 

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

As actuacións que constitúan acoso escolar considéranse condutas gravemente 

prexudiciais para a convivencia e non poderán ser constatadas e corrixidas sen a previa 
instrución dun expediente. Unha vez iniciada a tramitación deste expediente, a persoa 
titular da dirección do centro notificarallo: 

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

b) Ao servizo de Inspección Educativa correspondente.  

c) Ao profesorado titor do alumnado implicado. 

Cando as situacións conflitivas transcendan dos recursos e competencias do sistema 
educativo ou cando os órganos responsables do centro aprecien indicios de condutas 
penais, poderá solicitarse axuda externa e poñelo en coñecemento dos servizos 
competentes (Policía Nacional, Garda Civil, Fiscalía de Menores, servizos sociais…), aspecto 
este último que será de obrigado cumprimento nos casos de especial gravidade e 
aqueloutros recollidos na lexislación establecida para o efecto, tal como se indica no punto 
6 deste documento, referido a aspectos xurídicos da responsabilidade do centro. 

 
3.2. Adopción de medidas educativas  

 

Con independencia do resultado da instrución do expediente, unha vez rematado este, a 
persoa responsable da dirección do centro, tomando en consideración a información 
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aportada, ditaminará as medidas de mellora educativas que hai que adoptar, para o que, 
se o considera oportuno, poderá solicitar a colaboración do departamento de orientación e 
da comisión de convivencia do centro. 

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

Medidas de protección á presunta vítima 

Con independencia das medidas adoptadas con carácter urxente para protexer a persoa 
presuntamente acosada, referidas na primeira fase, son múltiples as posibilidades de 
protección e variarán en función das necesidades peculiares do alumno ou da alumna 
vítima do acoso, e das posibilidades do centro.  

Algunhas destas medidas poderían ser: 

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

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

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

d) Reorganización do horario de profesorado para unha mellor atención do alumnado 
afectado. 

e) Concertar encontros periódicos para facer seguimento da situación. 

f) Titoría individualizada e grupal da súa clase, proporcionando pautas de 
autoprotección, técnicas de relaxación e control do estrés, adestramento en 
habilidades sociais, mellora do autoconcepto e da autoestima… 

g) Actividades para desenvolver nas titorías do centro enfocadas á mellora das 
habilidades sociais: capacidade para facer amigos, integrarse en actividades de 
grupo, ser asertivos, expresar as propias opinións...  

h) Organización de grupos de axuda entre iguais, formados previamente para 
acompañar a posible vítima, sobre todo nos intres e lugares de maior risco 
(entradas, saídas, corredores...). 

i) De ser necesario, cambio de grupo temporal ou definitivo da persoa ou persoas  
posible/s acosadora/s, logo do oportuno expediente.  

j) Apertura de expediente á persoa ou persoas presuntamente agresora/s . 

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

l) Comunicación ao Ministerio Fiscal se o feito puidese ser constitutivo de delito ou 
falta penal. 
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Medidas reeducadoras e correctoras para a/s persoa/s agresora/s unha vez 
instruído o expediente e confirmado o acoso. 

Medidas reeducadoras para a/s persoa/s agresora/s. Como actuacións complementarias ás 
medidas correctoras concluídas logo do oportuno expediente, é preciso desenvolver coa 
persoa ou persoas agresora/s medidas reeducadoras coma as seguintes:  

a) Elaboración por parte do departamento de orientación de cada centro docente dun 
programa de habilidades sociais. 

b) Desenvolvemento de procedementos conciliados para a resolución de conflitos. A 
opción pola conciliación suspende o inicio do procedemento de corrección da 
conduta, que se retomará no caso de que a conciliación sexa infrutuosa.  

c) Formación de equipos de mediadores.  

d) Formación específica sobre as consecuencias da conduta: pedirlle perdón á vítima, 
participar en programas de mediación, traballos escritos de reflexión e 
concienciación sobre os feitos, as súas consecuencias e o xeito de compensar os 
danos. 

e) Desenvolvemento da capacidade de empatía, poñernos no lugar do outro. Os 
agresores poden coñecer as emocións que sente a vítima, amosan empatía 
cognitiva, pero non son capaces de compadecerse, non amosan empatía emocional 
(sentir cos demais). 

f) Programas de modificación de conduta, axuda personalizada, desenvolvemento 
persoal, comportamentos prosociais, estratexias de resolución de conflitos con 
solucións alternativas á agresión... 

g) Solicitude de colaboración familiar para a vixilancia e control dos seus fillos e fillas. 

h) Derivación a servizos especializados externos para abordar tratamentos específicos, 
se procede. 

Medidas correctoras para a/s persoa/s agresora/s. Unha vez confirmada a existencia de 
indicios suficientes da situación de acoso, requirirase da tramitación do oportuno expediente 
segundo as instrucións e procedementos establecidos con carácter xeral.  

Outras medidas 

 Co grupo-clase e co alumnado espectador/observador. 

a) Campañas de sensibilización, mediación e apoio entre compañeiros e 
compañeiras, programas de habilidades sociais, de comunicación e empatía … 

b) Actividades que posibiliten o rexeitamento e a denuncia explícita de condutas 
violentas na convivencia entre iguais: analizar a diferenza entre a conduta 
solidaria de denunciar a inxustiza e o ser acusón. 

c) Desenvolver estratexias de axuda entre iguais e traballos cooperativos. 

d) Analizar as consecuencias dos comportamentos. 

e) Realizar actividades de adestramento para actuar ante diferentes situacións de 
maltrato. 

 Coas familias. 
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a) 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.  

b) Desenvolver a súa potencialidade como educadores das súas fillas ou fillos. 

c) 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. 

d) Mellorar as condicións afectivas, sociais e escolares que lles faciliten a aprendizaxe 
aos seus fillos e ás súas fillas e un desenvolvemento harmónico da súa 
personalidade. 

e) Ensinanza de habilidades sociais, aprendizaxe cooperativa, ocio de calidade, 
resolución de conflitos sen violencia, eficacia da disciplina e ensinanza de límites, 
prevención do sexismo, evitar a influencia negativa do uso inadecuado da televisión 
e doutras tecnoloxías... 

f) Fortalecer a implicación da familia na vida escolar e a responsabilidade na toma de 
decisións educativas conxuntas sobre os seus fillos e as súas fillas (establecer 
compromisos). 

 Co equipo docente. 

a) Formación para saber como detectar e intervir na aula ante situacións de acoso 
escolar. 

b) Formación específica do profesorado, elaboración de materiais e documentos, 
protocolos de actuación axustados ao propio centro.  

c) Acordar e unificar criterios de actuación. Creación dun código común de formas de 
actuar por parte dos docentes ante problemas de convivencia que incidirá na 
coherencia para abordar un conflito.  

d) Apoiar e facilitar o labor do profesorado titor. 

e) Colaborar coa dirección do centro na xestión dos problemas de convivencia e apoiar 
e facilitar o labor da persoa responsable da tramitación do protocolo e da persoa 
responsable de apoio e atención á vítima, no desenvolvemento das funcións para as 
que foron nomeadas. 

f) Promover a implicación do alumnado na xestión de determinados conflitos (alumnos 
axudantes ou mediadores). 

 

 

4. CUARTA FASE. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DAS MEDIDAS ADOPTADAS. 

 

Unha vez adoptadas as medidas previstas, é necesario continuar levando a cabo, a través 
do director ou directora do centro, ou da persoa na que delegue, un seguimento da 
situación, coa intencionalidade de que non  se volva producir e de observar os cambios 
reais no comportamento individual do alumnado protagonista da situación de acoso, no 
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grupo onde tivo lugar (clima de aula e de centro) e o tempo no que se mantén o efecto das 
intervencións. 

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

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

A dirección debe responsabilizarse de que se leven a cabo as medidas previstas e 
informará á Inspección Educativa do seu grao de consecución, segundo a temporización 
prevista. 

 

3.2.2.  O  C IBERACOS O .  CRIT ER I OS D E ACTUACI Ó N .  
 

O ciberacoso ou ciberbullying é o uso das redes sociais, correo electrónico, blogs e outros ámbitos 

das tecnoloxías da información e da comunicación (TIC) en prexuízo dunha ou máis persoas, ou da 

súa imaxe pública.  

O ciberacoso supón o uso e difusión de información lesiva ou difamatoria (insultos, difamacións, 

ameazas, intimidación, seguimento persistente, envío reiterado de correos a alguén que non 

desexa recibilos, exclusión, boicot, humillacións, spam, distribución de datos e imaxes persoais, 

roubo e suplantación da identidade…) en formato electrónico a través de medios de 

comunicación como o correo electrónico, a mensaxería instantánea, as redes sociais, a 

mensaxería de texto a través de teléfonos ou dispositivos móbiles, a publicación de vídeos e 

fotografías en plataformas electrónicas de difusión de contidos, e calquera outra que poida xurdir 

con características similares. 

 

Normalmente distínguense tres tipos de perigos aos que están expostas as persoas con internet: 

perigos persoais, acceso a contidos inapropiados e adicción. O ciberacoso inclúese no primeiro 

tipo. 

 

Tipos de ciberacoso  

O ciberacoso pode concretarse en: 

1. Fustrigamento: cando se envían imaxes ou vídeos denigrantes sobre unha persoa, virus 
informáticos, mensaxes ameazantes… 

2. Exclusión: cando se usan contornos públicos para mandar comentarios despectivos ou 
rumores difamatorios co fin de provocar unha resposta expansiva, cando se lle nega o acceso 
a foros ou plataformas sociais á vítima… 

3. Manipulación: cando se utiliza información para difundila de xeito inapropiado entre os 



 
 

PLAN DE CONVIVENCIA PÁGINA 40 DE 90 IES POLITÉCNICO DE VIGO

 

membros das redes sociais, cando se accede coa clave doutra persoa e se realizan accións 
que poden prexudicala no seu nome… 

 

Unha vez que se verificou unha posible situación de ciberacoso, o centro educativo deberá 

traballar de xeito inmediato e simultáneo en tres liñas de actuación: valoración, comunicación e 

accións de protección. 

 

Protocolo de actuación  

Ante situacións de ciberacoso será de aplicación o establecido no protocolo de acoso escolar que 

se desenvolve neste documento, para o que se terán en consideración as seguintes 

particularidades: 

− É imprescindible conservar as probas do ciberacoso durante todo o tempo, sexa cal fose 
a forma na que se manifeste. Para esta conservación poderán capturarse pantallas en 
modo imaxe e vídeo, imprimir páxinas, copiar ficheiros... aspecto que deberá realizarse 
antes de iniciar calquera actuación coa posible persoa agresora ou persoas agresoras. 

− Tratar de identificar as posibles persoas autoras do ciberacoso (atopar o seu enderezo IP, 
acudir a especialistas en informática e ás forzas e corpos da seguridade do Estado), pero, 
en todo caso, sen lesionar os dereitos de ningunha persoa. 

− Contactar coa compañía do medio empregado para cometer o acoso (compañía de 
teléfono, propietario do dominio ou sitio web etc.) coa finalidade de coñecer o 
procedemento que cómpre seguir para obter a información necesaria.  

− Se é o caso, denunciar o acoso ás forzas e corpos de seguridade do Estado que dispoñen 
de unidades de delitos informáticos (Policía Nacional, Garda Civil e Policía Autonómica).  

 

Todas estas accións deberán estar enmarcadas na máis absoluta discreción e confidencialidade. 

 

Para valorar este tipo de condutas tomaranse en consideración os seguintes aspectos:  

− Características e natureza das accións analizadas e dos dispositivos tecnolóxicos 
utilizados na comisión dos feitos. 

− Natureza e difusión das accións.  

− Facilidade/dificultade para deter o ciberacoso.  

− Tempo de exposición da vítima ao ciberacoso.  

− Idade e características psicolóxicas da vítima e da persoa ou persoas presunta/s 
agresora/s. 

− Repercusión e impacto na vítima. 

− A información recollida deberá detallar, ademais: 

− Relación co ámbito escolar. 

− Natureza, intensidade, difusión e gravidade da situación coñecida. 

− Efectos producidos. 
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Estratexias preventivas 

Ante situacións de ciberacoso serán válidas moitas das estratexias establecidas no protocolo de 

acoso escolar desenvolvidas no punto anterior, aínda que se indican neste apartado algunhas 

máis específicas e particulares do ciberacoso.  

 

Os profesionais do ensino deben estar atentos á maneira en como utilizan eles mesmos e como 

utiliza o alumnado os medios informáticos e ter claro como actuar en cada situación, como guiar o 

alumnado e como aconsellar as familias, de aí que se deban potenciar as boas prácticas nestes 

tres ámbitos de actuación: 

 

1. Profesorado e centro 
a. Coñecer o funcionamento da web, en especial das redes sociais, para dominar o 

medio e poder aconsellar o alumnado e as familias.  
b. Aplicar medidas de seguridade nos equipos informáticos escolares (controlar o 

software instalado, as contas de usuario, o almacenamento de documentos, quen 
utiliza os equipos en cada hora etc.).  

c. Establecer normas de uso dos equipos na aula (definir que pode e que non pode 
facer o alumnado, como debe organizar o seu material, respectar o material doutro 
alumnado, onde pode ou non pode acceder etc.).  

d. Empregar sistemas de control e filtrado (facer revisións periódicas, monitorizar os 
equipos do alumnado mentres traballan –co seu coñecemento–, filtrar e bloquear 
páxinas, contidos ou programas non desexados etc.).  

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

f. Detección de problemas: documentarse sobre a sintomatoloxía dos problemas e 
estar atento a calquera indicio de ciberacoso ou malas prácticas.  

g. Evidentemente, en aulas que son utilizadas por varios grupos de alumnado, debe 
haber unha boa coordinación entre o profesorado en canto a normas e medidas.  
 

2.  Alumnado 
a. Aconsellar que controlen a súa identificación e a circulación dos seus datos persoais 

(alias, ingreso en grupos etc.). En concreto, algunhas recomendacións habituais son:  
b. Non crear contas en foros e redes sociais cos datos persoais, senón utilizando alias. 

Comunicar a propia identidade de forma privada só a aqueloutros membros cos que 
hai confianza e interesa que nos identifiquen. 

c. Non establecer citas ou outras actividades presenciais con persoas que non 
coñecesen antes persoalmente, isto é, fóra da rede. 

d. Non comunicar o domicilio, datos de contacto, datos bancarios etc.; tampouco datos 
persoais de terceiras persoas. 

e. Sondar periodicamente a rede mediante un buscador, para saber se os seus datos 
persoais ou imaxes figuran nalgunha web. 

f. Consellos para non acosar: aproveitar o papel dos docentes para conciencialos de 
que a web non é o lugar apropiado para resolver diferenzas con outras persoas, e 
que a emisión de mensaxes hostís remata sendo prexudicial para todos. Promover o 
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respecto e a prudencia.  
g. Consellos para non ser acosado: ser prudente e respectuoso ao empregar a web para 

comunicarse cos demais. Moitas veces os conflitos comezan por malentendidos ou 
comentarios inoportunos. Non expoñerse excesivamente aos comentarios dos 
demais contando temas persoais. Pedir axuda inmediatamente a familiares e 
profesorado ante as primeiras evidencias de acoso.  

h. Consellos para non tolerar o acoso: mentalizarse de que o acoso é un problema de 
todos, e non admitir que outros teñan actitudes negativas ou exerzan presión sobre 
terceiras persoas. Mostrarse conciliador e denunciar sen demora calquera caso de 
acoso do que se teña coñecemento.  

i.  
 

3. Familias 
a. Adecuar as medidas de seguridade e control á vulnerabilidade dos seus fillos ou das 

súas fillas, dándolles máis autonomía a cambio de responsabilidade segundo se fagan 
máis maduros ou maduras.  

b. Aceptar internet como un instrumento que pode resultar beneficioso se se utiliza 
ben.   

c. Tratar de non exercer de policías, senón de conseguir que os seus fillos ou as súas 
fillas acepten como natural certo grao de control. O mellor é que acorden 
conxuntamente unha serie de condicións para o uso da web (horario, tipo de 
contidos), tanto mediante os ordenadores coma os móbiles.  

d. Se fose posible, promover que o alumnado non manexe o ordenador pechado no seu 
cuarto, senón en presenza doutros familiares. Evitar forzalo a que nos permita ver a 
pantalla; é moito máis efectivo ter confianza para preguntarlle con quen se comunica 
e  conte de forma natural que é o que fai na rede. O ideal é darlle apoio, implicarse 
nos seus proxectos, ou mesmo facerse membro das mesmas redes sociais.  

e. Estar atentos a calquera síntoma de desacougo, cambios de humor repentinos etc., 
sobre todo se coinciden cos accesos á web.  

f. Sondar periodicamente a rede mediante un buscador para detectar imaxes, datos 
persoais ou comunicacións dos seus fillos ou das súas fillas.  

g. Resulta moi beneficioso manter un contacto profesorado-familia para comunicar 
calquera síntoma de acoso que se detecte no alumnado e tomar medidas canto 
antes. 

 
 

3.3. Protocolo de Absentismo. 
 

A asistencia a clase é un dereito do alumnado e unha obriga a súa garantía por parte das nais, dos 
pais ou das persoas titoras legais ou gardadoras dese alumnado, vinculado ao exercicio mesmo do 
dereito á educación.  
 

1. CONCEPTOS 
Defínese, a continuación, a terminoloxía que se usa neste protocolo. 
 
1.1. Absentismo 
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Tal como establece o artigo 22 do citado decreto 229/2011, do 7 de decembro, absentismo é a 
ausencia ao centro escolar sen causa debidamente xustificada do alumnado en idade de 
escolarización obrigatoria. Para ser considerado absentismo, esta ausencia debe supor un mínimo do 
dez por cento (10%) do horario lectivo mensual. 
 
1.2. Falta de asistencia a clase do alumnado 
 
Considérase falta de asistencia a clase ou ausencia ao centro escolar a non presenza dun alumno ou 
dunha alumna nunha sesión completa de clase. As faltas de asistencia non debidamente xustificadas 
serán as que computen para a cualificación do posible absentismo. 
 
1.3. Falta xustificable 
 
Con carácter xeral, teñen a consideración de xustificables as seguintes faltas de asistencia a clase do 
alumnado: 

 
a) Citacións que impliquen un deber inescusable, sendo xustificable o tempo necesario. 
b) Morte ou enfermidade grave dun familiar de primeiro ou segundo grao. 
c) Tramitación de documentos oficiais, presentación a exames e probas oficiais ou similares, 
sendo xustificable o tempo necesario. 
d) Indisposicións, podendo ser xustificables ata un máximo de 2 días lectivos. 
e) Enfermidade, sendo xustificable o tempo de prescrición médica. 
 

No caso de faltas de asistencia a clase do alumnado non contempladas no apartado anterior, 
quedará a criterio da dirección do centro educativo a consideración das excepcionais circunstancias 
que concorran para a súa xustificación ou non. En todo caso, deberá garantirse o dereito á 
escolarización da alumna ou do alumno. 
 

2. PREVENCIÓN 
 
Dentro das medidas de prevención do absentismo, o centro desenvolve as seguintes: 
 
- Control diario de asistencia a clase do alumnado. 
- Control de incorporación tardía a clase diariamente. 
- Chamada telefónica ao domicilio do alumno/a todolos días antes das 10 da mañán si non se 

incorporou durante a primeira hora. 
- Comunicación das faltas e outras incidencias ás familias a través da aplicación abalar mobil. 
- Control de faltas por parte dos titores/as e comunicación telefónica coas familias, e de ser o caso 

convocatoria ás mesmas para asistir ao centro. 
- Realización de campañas informativas e de sensibilización sobre as causas e as consecuencias do 

absentismo escolar, especialmente naquelas zonas ou con aqueles colectivos de maior risco. 
- Contacto permanente cos servizos sociais do concello de Vigo e coa fiscalía de menores do 

xulgado de Vigo 
 

3. CONTROL DA ASISTENCIA A CLASE E REXISTRO DAS AUSENCIAS 
 
Control da asistencia a clase 
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Todolos días o profesorado pasará lista en clase no momento de entrar, e  a continuación pasará 
as faltas ao XADE. 
 
As faltas de primeira hora da mañán no caso do alumnado da ESO e FPB serán comunicadas á 
Xefatura de estudios mediante a ferramenta informática PIDGIN, para que se poida facer a 
comunicación aos domicilios. 
 
 

Xustificación das faltas de asistencia a clase do alumnado 
 

A xustificación das faltas de asistencia a clase do alumnado realizarase ante o profesorado titor e por 
parte da nai, do pai ou das persoas titoras legais ou gardadoras do alumnado, acompañando, 
segundo proceda: 
 

1. Xustificante médico, no caso de enfermidade propia ou grave dun familiar de primeiro ou 
segundo grao. 
2. Documento acreditativo, no caso de deberes inescusables, presentación a exames ou 
morte de familiares de primeiro ou segundo graos. 
3. Calquera outro documento acreditativo da circunstancia que xustifique a ausencia. 
 

   Rexistro das faltas de asistencia a clase xustificadas 
 
O profesorado titor rexistrará, na aplicación informática de xestión académica (XADE), a xustificación 
das faltas de asistencia a clase do seu alumnado. 
 

Seguimento das faltas de asistencia a clase do alumnado e a súa comunicación 
 

1. O profesorado titor deberá comunicar ás nais, aos pais ou ás persoas titoras legais ou gardadoras 
do alumnado todas as faltas de asistencia a clase de cada mes, dentro dos primeiros cinco días 
naturais do mes seguinte e diferenciando as faltas xustificadas das non xustificadas. 
 
2. Cando as faltas de asistencia a clase do alumnado presenten dificultades para a súa xustificación 
ou cando se incremente de forma significativa o número de faltas sen xustificar, o profesorado titor 
convocará a nai, o pai ou as persoas titoras legais ou gardadoras da alumna ou do alumno a unha 
reunión coa finalidade de analizar a situación que se está a producir e tratar de corrixila, evitando 
que se produza a apertura do expediente de absentismo. Cando se trate de alumnado de educación 
secundaria obrigatoria ou de ciclos de formación profesional básica, a propia alumna ou o propio 
alumno poderá asistir á referida reunión. Desa reunión levantará acta o profesorado titor 
 

4.EXPEDIENTE DE ABSENTISMO 
 

Por expediente de absentismo enténdese o conxunto de documentos nos que se recollen as 
actuacións derivadas da aplicación do protocolo de absentismo. 
O expediente de absentismo custodiarase na secretaría do centro educativo, formando parte do 
expediente da alumna ou do alumno. A ese expediente iranse incorporando, de ser o caso, todos 
aqueles documentos que teñan algunha relación coa súa tramitación ou resolución. 
 
4.1 Procedemento 
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4.1.1. Inicio do expediente 
 
Cando o profesorado titor verifique que unha alumna ou un alumno presenta un número de faltas de 
asistencia a clase sen xustificar superior ao dez por cento (10 %) do horario lectivo dun determinado 
mes proporá, co visto e prace da dirección do centro educativo, o inicio dun expediente de 
absentismo e comunicará a situación á xefatura de estudos. O inicio dese expediente deberá 
realizarse, como máximo, dentro dos sete días naturais seguintes á data na que as faltas de asistencia 
a clase sen xustificar superaron o dez por cento (10 %) do horario lectivo mensual 
 
 4.1.2. Tramitación do expediente 
 
a) Activado o protocolo de absentismo, a xefatura de estudos recollerá información de todos 
osprofesionais que realizan algunha actuación e incorporaraa ao rexistro de contactos indicando: 

· Data da intervención 
· Motivo da intervención 
· Forma de contacto 
· Persoa do centro que realizou a intervención 
· Conclusións da intervención ou resposta da familia 
 

b) Detectada unha situación de absentismo, o profesorado titor convocará a nai, o pai ou as persoas 
titoras legais ou gardadoras da alumna ou do alumno a unha entrevista para analizar e resolver esa 
situación, de ser o caso Desa reunión levantará acta o profesorado titor  
 
c) Se coa intervención do profesorado titor se reconduce a situación, paralizarase o proceso e 
arquivarase o expediente. 
 
d) O profesorado titor informará a xefatura de estudos dos resultados da reunión anterior. No caso 
de que non se producise o arquivo do expediente, a xefatura de estudos convocará a nai, o pai ou as 
persoas titoras legais ou gardadoras da alumna ou do alumno a unha entrevista para analizar a 
situación creada e tratar de buscar unha solución e levantará acta desa reunión De reconducirse a 
situación, paralizarase o proceso e arquivarase o expediente. 
e) A xefatura de estudos cubrirá o rexistro de cumprimento das distintas actuacións establecidas no 
expediente de absentismo (indicando, cando menos: 

· A data na que as faltas de asistencia a clase sen xustificar superaron o dez por    cento (10 
%) do horario lectivo mensual. 
· A data de apertura do expediente de absentismo dentro dos sete días naturais seguintes á 
superación da porcentaxe indicada no apartado anterior. 
· No caso de non cumprir con algunha das actuacións previstas, a xefatura de estudos 
informará sobre as causas dese incumprimento mediante dilixencia no propio rexistro. 
 

f) De non producirse o arquivo do expediente nalgunha das actuacións anteriores, a dirección do 
centro educativo notificarao ao Servizo Territorial de Inspección Educativa correspondente e ao 
Concello de residencia da alumna ou do alumno xunto coa listaxe de faltas de asistencia a clase non 
xustificadas e o rexistro de cumprimento das actuacións e dos prazos nas que se desenvolveron. Esta 
notificación producirase no prazo dos trinta días naturais desde o inicio do expediente de 
absentismo. 
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4.1.3. Documentos que conforman o expediente 
 
O expediente de absentismo conformarano, como mínimo, os seguintes documentos: 

1. Rexistro de contactos do centro educativo coa nai, co pai ou coas persoas titoras legais ou 
gardadoras do alumnado, que elabora a xefatura de estudos. 
2. Acta da entrevista do profesorado titor coa nai, co pai ou coas persoas titoras legais ou 
gardadoras do alumnado, e co propio alumnado, de ser o caso. 
3. Acta da entrevista da xefatura de estudos coa nai, co pai ou coas persoas titoras legais ou 
gardadoras do alumnado, e co propio alumnado, de ser o caso. 
4. Listaxe de faltas de asistencia a clase non xustificadas. 
5. Rexistro de cumprimento das distintas actuacións. De ser o caso, informe da xefatura de 
estudos sobre os motivos do incumprimento dalgunha actuación. 
6. Notificación do expediente de absentismo 
. 

 

NOTIFICACIÓN DOS INDICIOS DE DESPROTECCIÓN 
 

Con independencia da realización das accións previstas neste protocolo, en calquera momento no 
que o profesorado do centro educativo aprecie indicios de desprotección nun alumno ou nunha 
alumna deberá poñelo, inmediatamente, en coñecemento do Concello de residencia do alumno ou 
da alumna,ou ben notificalo a través do Rexistro Unificado de Maltrato Infantil (RUMI) 
https://rumi.benestar.xunta.es. 
 

 

3.4 Actuacións formativas, para o profesorado e a comunidade 
educativa, establecidas nos plans de convivencia. 

 
i. Formación do profesorado (cursos, seminarios, PPFP ) 

 
A complexidade dalgúns casos, a necesidade de integrar ó alumnado nos equipos de mediación, a 

aparición de novas condutas negativas("bullying,", inadecuado uso de Internet e do teléfono móbil...) 

fan necesaria unha formación permanente a través de cursos, talleres ou grupos de traballo que 

sexan útiles e realistas, e nos que se implique a maior parte do profesorado, dirixidos 

fundamentalmente ao fomento da convivencia, á identificación de situacións de acoso e á detección 

precoz de conflitos e a resolución pacífica dos mesmos. 

Neste senso fundamentalmente as actuacións formativas son as ofertadas pola Consellería de 

Educación, en materia de convivencia e tratamento de certas conductas a través do CAFI ou do CFR 

de referencia do centro. 

A maiores o profesorado asiste a charlas de diversas entidades, fundacións… especilaizadas en 

trastornos de conducta, prevención de acoso e ciberacoso etc. 

 

ii. Escola de nais e pais. Creación das escolas de nais e pais para propor 
iniciativas tendentes a previr e resolver conflitos de convivencia, 
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mellorar a convivencia e fomentar o respecto mutuo e a tolerancia no 
centro educativo. As referidas propostas serán elevadas ao consello 
escolar de cada centro e serán recollidas na memoria anual da comisión 
de convivencia. 
 

Co obxectivo de axudar a previr  e resolver conflictos, mellorar a convivencia e fomentar o respecto 

mutuo e a tolerancia no centro educativo, contémplase  en colaboración coa ANPA do centro a 

creación de escolas de nais e país.  

Os obxectivos destas escolas serán: 

a) Proporcionar aos país e nais as estratexias e orientacións necesarias para entender, apoiar e 

dar resposta ós cambios propios do proceso de desenvolvimento integral(social, académico, 

afectivo…) dos seus fillos/as. 

b) Fomentar un clima no que se poidan compartir experiencias, problemas e solucións baixo a 

supervisión dun profesional. 

c) Aumentar as opcións dos pais/nais de dar resposta as necesidades dos seus fillos/as 

d) Incidir sobre a prendizaxe do alumnado a través da acción dos seus país/nais. 

e) Estimular a participación activa dos país e nais na vida escolar. 

f) Ensinar aos pais e nais estratexias de comunicación. 

g) Estimular a construcción positiva das relación familiares. 

h) Mellorar as relación pais/nais - fillos/as de xeito transversal a través da intervención. 

i) Orientar aos pais  e nais na toma de decisións. 

Esta escola fará propostas que a través da comisión de convivencia, serán trasladadas ao Consello 

escolar para o seu debate e aprobación, de ser o caso. Estas propostas aparecerán reflectidas na 

memoria anual da comisión de convivencia. 

 
 
 

3.4. Normas de convivencia do centro. Procedimentos de aplicación 
 

1.AS ISTIR  S EM PR E A  C LASE E C O N  PU NTUA LID ADE  
 

Alumnado e profesores asistirán a todas as clases ou actividades lectivas con regularidade e 

puntualidade; os atrasos ou faltas deberán ser xustificados. 

 

ALUMNADO: 

- En caso de saber que van faltar, comunicalo ao profesor/a e ao titor/a previamente; de 
ser un motivo imprevisto avisar o centro o antes posible. 
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- Entregar ao titor/a o xustificante da falta (a disposición no centro ou na páxina web), 
asinado polos pais/nais, o día que se reincorpora ás clases. 

 

PROFESORADO: 

 

- Anotar diariamente as faltas ou atrasos do alumnnado na aplicación XADE. 
 

- Ante a entrada tarde dun alumno/a de xeito inxustificado ou reiterado atraso, realizarlle 
a advertencia oportuna, e cubrir a "incidencia" correspondente. 

 

- Os titores deben comunicarse, telefonicamente e á maior brevidade  cos pais/nais cando 
saiban que un alumno/a faltou a clase sen xustificación; deben revisar semanalmente os 
partes de faltas e comentalas co alumnado na titoría. 

 

- O profesorado comunicarán a primeira hora da mañán á xefatura de estudios o 
alumnado que falta a clase. O Xefe/a de estudios chamará os pais/nais dos alumnos/as 
comunicándolle a falta a clase dos seus fillos/as 

 

- Cando un alumno/a acumula máis de cinco faltas ou atrasos sen xustificar, o titor/a debe 
comunicalo en xefatura de estudos. 

 

- O profesorado comunicará á xefatura de estudos, coa debida antelación, a súa falta de 
asistencia á clase, ou á primeira hora da mañá se se trata dun imprevisto; achegando a 
documentación xustificativa o mesmo día da súa reincorporación. 

 

- O profesorado de garda anotará no parte correspondente as ausencias ou atrasos do 
profesorado. 

 

2.TRA BA LLAR  ORD ENA DAMENTE E  EN  SI L ENC I O  EN  CLAS E ,  BA IX O  A  DI RECC IÓ N  D O 

PR OFES OR/A .  
 

Durante as clases o alumnado traballará e estudará baixo a dirección do profesor 

correspondente, ou do profesor/a de garda. É imprescindible que o alumnado dispoña do material 

escolar necesario. 

 

ALUMNADO: 
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- Respectar estritamente as normas xerais de convivencia e as establecidas polo 
profesorado para o traballo de clase. 

 

- Seguir con atención e interese o traballo ou a actividade que se está a realizar. 
 

- Obriga de dispoñer do material necesario para o desenvolvemento correcto de clase. 
 

PROFESORADO: 

- Atención a todos o alumnado procurando que todos poidan progresar na aprendizaxe da 
materia, ou aproveitar o tempo de estudo (gardas). 

 

- Manter a orde en clase, corrixindo con diálogo e propostas de actividade positiva aos que 
o perturben. 

 

- Amoestar verbalmente, expresando a posibilidade de adoptar medidas restritivas: non 
saír ao recreo,non participar na actividades extraescolares, tarefas extras, ... 

 

- Se o anterior non produce efecto, enviar o alumno/a a aula de convivencia, coa tarefa 
correspondente. 

 

- En caso de reincidencia o/a titor/a deberá poñerse en contacto cos pais/nais para 
informalos da situación e tomar as medida pertinentes co/a alumno/a. 

  

- En caso de acumular ata 3 amoestacións escritas, a actitude será considerada como 
conflitiva e derivarase o caso á comisión de convivencia. 

 

3.TRA BA LLAR  EN C LAS E E  NA  CASA PARA  ALCA NZAR  OS  N IV EIS  A X EITA DOS  DE 

FORMACI Ó N .  
 

A actividade académica desenvolverase en orde e nas condicións que permitan a 

concentración do alumnado, e centrarase en actividades que concirnan á tarefa didáctica e educativa 

propia das materias que se imparten. 

 

ALUMNADO: 

- Realizar, en clase e na casa, as actividades e tarefas que indica o profesorado. 
 

- Elaborar a información recibida, reflexionar sobre ela, buscar nova información, 
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preguntar dúbidas. 
 

PROFESORADO: 

- Orientar o traballo do alumnado en clase e na casa, tendo en conta as capacidades 
iniciais de cada un, así como as demandas en cada nivel. 

 

- Avaliar e controlar os seus progresos e dificultades; establecer as medidas e actividades 
axeitadas para a súa aprendizaxe. 

 

- Coordinar co equipo docente, baixo a dirección do/a titor/a, esas medidas educativas. 
 

 

4.PERMAN EC ER  NA  AUL A S EMP RE DU RANT E OS PERÍ OD OS L ECTI VOS  
 

 

Durante os períodos lectivos ningún alumno/a debe permanecer fóra das clases, salvo con 

permiso explícito dalgún profesor/a. 

ALUMNADO: 

- Durante o tempo de clase deben permanecer na aula correspondente; non procede pedir 
permiso para abandonar a aula, salvo caso de forza maior. 

 

- En ningún caso poden permanecer nos corredores ou en aulas que non lles 
correspondan, nos servizos, cafetaría, pista exterior, escaleiras, ... Todo alumnado que 
estea fóra da aula debe ter permiso dun profesor ou, no caso de alumnado de ciclos ou 
do réxime de persoas adultas, a non correspondencia da asistencia a clase. 

 

PROFESORADO: 

- Se un alumno/a pide permiso para saír da aula, o profesor/a será o encargado de valorar 
a necesidade e o tempo necesario. 

 

5.ORD E N OS  R ECR EOS E  PR OH IBICI Ó N DE SAÍ R  D O C ENTR O  
 

Os alumnado menores, de ESO e FPB, non poderán saír do centro baixo ningún concepto, 

agás autorización ou compañía dos seus pais/nais ou adulto autorizado. 

 



 
 

PLAN DE CONVIVENCIA PÁGINA 51 DE 90 IES POLITÉCNICO DE VIGO

 

ALUMNADO: 

- Con carácter xeral, durante os recreos o alumnado non autorizado a saír permanecerá 
nos lugares comúns: patios interiores, entrada, cafetaría e biblioteca. No patio estarán 
sempre baixo a vixilancia dos profesores de garda. 

PROFESORADO: 

- Os encargados das gardas de recreo vixiarán que o alumnado teñan unha conduta 
axeitada e comunicarán en xefatura de estudos calquera incidencia que poida acontecer. 

- O/a profesor/a de garda de recreo na porta do centro será o responsable de permitir 
soamente a saída do alumnado autorizado. Non deixará saír alumnado sen a súa previa 
identificación a través do carné de alumno/a do centro, xefatura de estudos ou profesor. 

 

6.RESP ECT O  ÁS I NDICA CIÓ NS  D O PR O FESO RAD O  E  D O  P ERS OA L N O N D OC ENT E  
 

No recinto do instituto calquera profesor/a ou membro do persoal non docente ten 

autoridade para indicar e/ou corrixir ó alumnado unha conduta inadecuada; estes deben acatar as 

indicacións. 

 

ALUMNADO: 

- O alumnado debe acatar as indicacións que reciba do profesorado e/ou persoal non 
docente, sen esixir xustificacións; caso de precisar algunha aclaración, pedirana con 
educación e sen opoñerse a cumprir o que se lles manda. 

- Se consideran que a medida correctora que se lles impón é inxusta ou inadecuada, 
exporán o incidente ao titor/a para que este os someta, durante a hora de titoría á 
consideración do grupo. En caso de que o desacordo sexa importante, formularase caso 
de conflito á "comisión de convivencia". 

 

PROFESORADO: 

- Profesores e persoal non docente han de velar polo cumprimento das normas; polo tanto 
advertirán o alumnado que non as cumpran e daranlles as indicacións ou imporán as 
medidas correctoras que consideren oportunas. 

- Se algún alumno/a se resiste a cumprir estas indicacións porase en coñecemento do/a 
titor/a e/ou de xefatura de estudos. 

- Os titores/as formularán estes incidentes ante o grupo, en hora de titoría, intentando 
chegar a solucións de conciliación e construtivas. 

- En caso de formularse caso de conflito, ditaminará as medidas oportunas a "comisión de 
convivencia". 

 

7.  RESPECTAR  AS  PAUTAS  ESTABLECIDAS  NO  PLAN  DE  CONTINXENCIA  

DURANTE  OS  PERÍODOS  DE  ACTIVIDADE  LECTIVA  NON  PRESENCIAL 
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O desenvolvimento de períodos de docencia non presencial conleva a incorporación de novas 

ferramentas tecnolóxix¡cas ao proceso de ensino-aprendizaxe.Para poder afrontar este período do 

xeito máis formativo e normalizado posible, é necesario que a Comunidade educativa amose unha 

gran responsabilidade. 

Débese ter en conta que o alumnado é titular dos mesmos dereitos e deberes no ensino non 

presencial, e polo tanto está obrigado/a a participar nas clases non presenciais. 

ALUMNADO: 

- Debe presentar as tarefas en tempo e forma. 
- Debe comunicarse co profesorado para poder establecer un seguemento. 
- Debe seguir as instruccións do profesorado e participar  nas actividades propostas. 
- Debe ser respetuoso/a con todolos participantes. 
- Debe identificarse durante as clases virtuais. 
- Non facer uso da imaxe doutra persoa sin o seu consentimento 
- Non compartir datos persoais sen a autorización do profesorado ou dos titores/as do 

alumno/a. 
- Non debe facer uso de actitudes violentas, ameazantes ou discriminatorias hacia calquer 

membro da comunidade educativa 
 
PROFESORADO: 
 

- Debe trasladar ao titor/a ou a xefatura de estudos as incidencias detectadas: falla de 
asistencia, non entrega de actividades… 

- Debe Respectar o horario de clases para que non coincidan varias materias ao mesmo 
tempo 

- As tarefas para o alumnado asemellaranse o máis posible ao sistema presencial 
respectando o dereito do alumnado ao lecer e ao descanso. 

8  .OBS ER VAR  AS P RO HIBICI ÓNS  L EGA IS  D E CO NSUMIR  TABAC O ,  A L COH OL E OUT RAS 

SUBSTA NCIAS PR OHI BI DAS ;  US O I NAD ECUAD O  DE ÚTIL ES  TEC N OL ÓXI COS E AS  N OR MAS 

EL EM ENTAIS  D E EDUC ACIÓ N E S ENTID O C O MÚN (LIM PEZA ,  R ES PECTO ,  UR BA NIDAD E ,  

ETC .)  
 

 

Observarase un estrito cumprimento das prohibicións de carácter xeral que establece a 

lexislación, no concernente ao consumo de tabaco, alcohol e outras substancias prohibidas. 

 

Nun principio, agás se algún profesor autoriza puntualmente o contrario, queda 

terminantemente prohibido ter teléfonos móbiles ou outros aparatos tecnolóxicos acendidos nas 

aulas e corredores de aulas. 
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Deben evitarse condutas que o sentido común entende como inadecuadas para a 

convivencia: as que afectan á limpeza do Instituto; comer en clase, facer xestos ou manter actitudes 

ou posturas inapropiadas; practicar xogos que poidan supoñer un perigo físico para as persoas ou 

provocar deterioración do material. En xeral, deberá evitarse calquera conduta que supoña desprezo 

ou falta de respecto aos membros da comunidade educativa. 

 

ALUMNADO: 

- Non fumar, non consumir bebidas alcohólicas nin outras substancias prohibidas. 
 

- Seguir sempre as pautas de conduta que se consideran lóxicas nun modelo de 
comportamento comunmente como cívico e de respecto aos demais: utilizar as 
papeleiras; falar en actitude, ton e vocabulario axeitado; desprazarse sen carreiras, 
saltos, empuxóns ou golpes que poidan resultar dañinos etc. 

 

- Utilizar teléfonos móbiles ou outros útiles tecnolóxicos en lugares e horarios admitidos, 
nunca nas aulas, salvo excepción que indique o/a profesor/a. Dentro do recinto escolar 
está prohibida a gravación de son ou imaxe sen a autorización expresa das persoas 
correspondentes. 

 

- Acudirase ao centro con roupa de rúa axeitada ás estancias e actividades a realizar.  
PROFESORADO: 

- Todos o profesorado corrixirá no acto estas condutas inadecuadas e establecerá, no seu 
caso, medidas correctoras razoables para que o alumnado reforce unha pauta de 
conduta positiva. 

 

- As condutas inadecuadas, en caso de ser reiteradas, poden ser motivo de expulsión da 
aula e deben ser comunicadas ao titor/a. 

 

- As condutas contrarias ás prohibicións legais de consumo serán sempre comunicadas 
explicitamente á xefatura de estudos e sancionadas, de ser o caso pola "comisión de 
convivencia". 

9.RESP ECTAR  O  M O BIL IARI O  E  INSTA LACI ÓNS  DO  CENT RO ,  ASÍ  C OM O  AS P ERT ENZAS  

DOS  DEMAIS  
 

O mobiliario, instalacións ou material do centro utilizaranse sen producir neles ningún tipo de 

deterioración, salvo o que loxicamente poida derivarse do seu uso. A deterioración intencionada ou 

por neglixencia debe ser reparada ou aboada por quen o causou ou polo grupo responsable da aula 

ou dependencia en que se produciu. Do mesmo modo, hanse de respectar as pertenzas persoais e 

esixirase reparación ou reposición en caso de deterioración ou subtracción. 
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ALUMNADO: 

- Utilizar o mobiliario e o material do centro sen producir danos. 
 

- Non utilizar, nin tocar, baixo ningún concepto, o material escolar ou pertenzas doutros 
compañeiros sen o seu consentimento. 

 

- Non entrar en aulas que non sexan a propia. 
 

- O alumno ou alumna que intencionada ou neglixentemente cause unha deterioración, 
debe aboala; en caso de ser no mobiliario pode esixírselle que o repare; a utilización do 
material escolar, pertenzas que non son propias ou entrar en aulas doutros grupos, pode 
comportar a sanción de aboar as pertenzas subtraídas ou danos causados. 

 

- Se se descoñece o causante dun dano ou subtracción, podería repartirse a reparación 
entre todo o alumnado dun grupo; estes casos de sanción colectiva serán ditaminados 
pola "comisión de convivencia". 

 

PROFESORADO: 

- Vixiarán e corrixirán, se é necesario, o cumprimento desta norma, reforzando condutas 
positivas ao respecto. 

 

- Todo o profesorado, especialmente os titores, comunicarán en xefatura de estudos os 
incidentes de danos, deterioracións ou subtraccións de pertenzas dos que teñan noticia. 
En primeira instancia será o titor ou titora quen se encargue de que se produza a 
reparación e a medida correctora será revisada por xefatura de estudos. 

 

10.NO N EX ERC ER VI OL ENCIA FÍS ICA ,  V ER BAL ,  PSIC OL ÓXICA O U MO RAL S O BR E 

NI NGU NHA  P ERS OA ,  NI N CO NDUTAS  D E I NTIM I DACIÓ N  O U AM EA ZAS  
 

Evitarase toda violencia física, así como agresións e pelexas, insultos, intimidacións, ameazas 

e agresións psicolóxicas ou morais. Todo episodio de violencia será tratado inmediatamente e esixirá 

unha cumprida reparación. Consideraranse circunstancias agravantes o que a agresión, ameaza ou 

acoso non sexa entre iguais ou sexa dun grupo cara a un individuo. 

 

ALUMNADO: 

- Antepoñer sempre o cumprimento da norma de convivencia na propia conduta á escusa 
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ou xustificación de condutas inadecuadas como reacción á dos demais: NON responder á 
agresión, ao insulto, á ameaza, con condutas do mesmo tipo. 

 

- Comunicarlle sempre ao titor/a calquera agresión, intimidación ou ameaza de que se 
sexa obxecto, ou se teña noticia (se o agredido é outro), ou na súa ausencia a calquer 
membro da Comunidade educativa.. 

 

- Esta comunicación, se se considera oportuno, pode facerse de modo non directo, 
utilizando a "caixa de correo de suxestións", situada na entrada. 

 

PROFESORADO: 

- Vixiar calquera síntoma que poida servir para detectar situacións de agresión ou 
intimidación. 

 

- Comunicarlle ao titor/a calquera sospeita ou información referente a este tipo de 
condutas. 

 

- O titor/a aterase no tratamento destes casos aos procedementos previstos no apartado 
referente ao acoso deste "Plan de Convivencia". 

 

11.TRATAR  C O N R ESP ECTO  A T ODAS  AS  P ERS OAS 
 

O respecto a todas as persoas é unha esixencia absoluta e sen paliativos para todos os 

membros da comunidade escolar. Este manifestarase en actitudes construtivas e dialogantes na 

interrelación entre persoas, así como nas formas externas da linguaxe e comportamento. 

 

ALUMNADO: 

- Aceptar as indicacións do profesorado e poñer en práctica as condutas e actividades de 
aprendizaxe e educativas que propoñen, intentando sempre comprender o beneficio que 
iso supón para a súa formación e a convivencia. 

 

- Dialogar razoada e pausadamente cos profesores para expoñer as demandas, suxestións 
e intereses propios e intentar comprender os seus. 

 

- Non intentar nunca, pola forza dos feitos, pola forza física, pola énfase ou ton de voz, 
impoñerlle aos demais o propio punto de vista ou caprichos arbitrarios. 
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- Intentar sempre cooperar para que os demais poidan alcanzar aquilo ao que teñen 
dereito. 

 

PROFESORADO: 

- Vixiar e corrixir as reaccións do alumnado, nas súas relacións con outros compañeiros ou 
co/a profesor/a mesmo, indicándolles pautas positivas de conduta baseadas na 
consideración dos dereitos dos demais e a correcta expresión das emocións. 

 

- Dialogar pausadamente co/a alumno/a na tarefa educativa, razoando con el, propiciando 
o momento oportuno para lograr reforzar condutas positivas. 

 

- Intentar sempre cooperar coa nosa conduta para que os demais poidan alcanzar aquilo 
ao que teñen dereito 

 

- Comunicar ao titor/a as incidencias de falta de respecto. Na hora de titoría, formularanse 
estes incidentes ante o grupo, intentando chegar a solucións de conciliación e 
construtivas. 

 

12.D IAL OGAR  PARA  A  RES OLUC I ÓN  D E C ON FL I TOS  
 

 Todo problema de convivencia será tratado, en primeira instancia, co diálogo entre as partes 

implicadas e o mediador, procurando o cumprimento das normas deste plan e, no seu caso, a 

adopción das medidas indicadas neste. 

 

ALUMNADO: 

- Aceptar o diálogo cos profesores, sen impoñer o momento en que se ha de producir; os 
profesores indicaranlles o alumnado cando procede aclarar a situación ou o incidente, 
posto que durante a clase hai que respectar o dereito dos compañeiros a utilizar o tempo 
en finalidades educativas que incumban a todos 

 

- Todos os incidentes de certa consideración serán tratados entre o alumnado e o/a 
titor/a, e considerados polo resto da clase para atopar unha solución construtiva. 

 

PROFESORADO: 

- Corrixir o alumno ou alumna que incumpra algunha norma ou perturbe a orde de clase, 
indicándolle a conduta correcta ou actividade que debe realizar 
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- En caso de que non acate as indicacións, pospoñer o diálogo con el ao finalizar a clase, 
rebaixando a tensión que se puidese crear co incidente; se isto non é posible enviarao á 
xefatura de estudos co correspondente parte de incidencias. 

 

- Comunicarlle ao titor/a os incidentes producidos para que este os trate co/a alumno/a e 
co grupo. 

 

-   Respecto aos posibles conflitos con outro profesorado, pais/nais, persoal non   docente ou 
alumnado debemos buscar as canles máis adecuadas de diálogo para atopar a mellor solución, 
non descartando a figura dun mediador 

 
 

PROCEDEMENTOS DE ACTUACIÓN PARA PREVIR CONFLITOS E CONSEGUIR UN AXEITADO 

CLIMA DE CONVIVENCIA 

1.PROFE SO RAD O E  TITO RES/AS  

O profesorado é o responsable de manter a orde necesaria e un ritmo axeitado de traballo nas súas 

clases, sen menoscabo das súas obrigas educativas e académicas, aplicando os métodos que 

consideren axeitados ou os consensuados polo equipo docente. 

En relación con incidentes que alteren a orde da clase (interromper, non levar o material 

imprescindible,...) recoméndase: 

 

 Que a intervención do/a profesor/a, por norma, non sexa a de expulsar o/a 
alumno/a de clase e envialo a aula de convivencia ou xefatura de estudos; en 
ocasións, é necesario "perder" uns minutos en establecer, -e mesmo negociar-, 
unhas normas básicas de conduta e impoñer, se é necesario, medidas educativas 
correctoras ao alumnado que cause a desorde. Os incidentes, se o profesorado o 
considera, serán comunicados ao titor/a. Aconsellable, se é posible, resolver os 
conflitos dentro da aula. 

 

 Se se repiten as situacións e/ou as alteracións se repiten con varios profesores, o 
titor/a deberá convocar unha reunión do equipo docente. 

 

- Durante as horas de titoría pode aproveitarse para repasar as incidencias semanais. 
 

- Tras dialogar co alumnado que provoque incidentes e co resto do grupo, o titor/a poderá 
impoñer medidas correctoras, que sería recomendable que fosen consensuadas cos 
pais/nais, o propio alumnado e xefatura de estudos. 

 

2.XEFAT UR A DE  ES TU DO S  
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Unha vez esgotadas as intervencións do profesor e o titor/a, -ou cando a resposta educativa 

inmediata do/a profesor/a sexa imposible-, enviarase ao alumno/a, coa correspondente amoestación 

a xefatura de estudos. Tras a pertinente valoración, a  xefatura poderá adoptar directamente algunha 

medida correctora. 

En caso de que as versións das partes en conflito (profesorado/alumnado)non coincidan, 

poderase remitir o caso á comisión de convivencia, que intentará mediar para encontrar posibles 

solucións e propor as posibles actuacións. 

Mensualmente o/a titor/a convocará unha reunión do equipo docente onde entre outros 

temas se tratará a situación da convivencia no grupo. 

3.DEPA RTAME NTO  DE O RIE NTA CIÓN  

 

O departamento de orientación terá funcións de apoio técnico e asesoramento para mellorar 

a convivencia, entre elas: 

 

- Proporcionar aos titores orientacións e materiais curriculares para que estes poidan 
instruír os alumnado nas habilidades específicas da relación interpersoal e outras 
habilidades sociais, así como na dinámica de grupos. Apoiará e aconsellará ao 
profesorado e titores/as sobre as estratexias e procedementos para a condución da 
clase. 

 

- Intervir no procedemento de resolución de conflitos en casos de alteración da conduta 
ou de acoso. 

 

- Daralle a formación necesaria e organizará a actuación de mediadores e/ou 
compoñentes do equipo de convivencia. 

 

- Intervirá nos casos de alumnado que realmente o necesiten para o seu desenvolvemento 
condutual, emocional, intelectual ou psicopedagóxico. 

 

 

 

CRITERIOS DE ACTUACIÓN PARA A RESOLUCIÓN DE CONFLITOS 

 

Como norma xeral os problemas deben ser resoltos no seu propio ámbito, tendo en conta: 

 



 
 

PLAN DE CONVIVENCIA PÁGINA 59 DE 90 IES POLITÉCNICO DE VIGO

 

a. Que o conflito sexa resolto polo alumnado implicado; aplicables en especial ás 
"incidencias" e que non requiran do concurso de terceiros.  
O/a profesor/a supervisará e intervirá se o considera oportuno. 

 

b. Caso de non ser resolto, interviría o/a titor/a, coa colaboración do resto da clase. 
 

c. Se segue sen atoparse unha solución informarase á xefatura de estudos que 
solicitará a información oportuna para determinar se existe alteración da conduta. 

 

d. Finalmente, logo de información á dirección, a xefatura de estudos decidirá se o 
conflito pasa á comisión de convivencia. 

 

3.5 Establecemento das condutas contrarias á convivencia e das 
correccións que correspondan ao seu incumprimento.  
 

Principios xerais 
 

1.Os procesos de corrección das condutas do alumnado contrarias á convivencia escolar forman 
parte do seu proceso educativo, polo que as correccións que se apliquen polo incumprimento das 
normas de convivencia deben reunir os seguintes requisitos:  

a) Ter carácter educativo e recuperador.  
b) Garantir o respecto dos dereitos de todo o alumnado e procurar a mellora da 

convivencia no centro docente.  
c) Contribuír a que a alumna ou o alumno corrixida/o asuma o cumprimento dos 

seus deberes e mellore as súas relacións con todos os membros da comunidade 
escolar e se integre no centro educativo.  

d) Ser proporcionais á gravidade da conduta corrixida.  
 

2.O diálogo e a conciliación serán as estratexias habituais e preferentes para a resolución de conflitos 
no ámbito escolar.  
 

3.Nos casos en que fose necesario, realizarase a oportuna asistencia e orientación psicopedagóxica 
ás vítimas e ás persoas agresoras.  
 

4.Garantiráselle ao alumnado vítima de situacións de acoso escolar a protección da súa integridade e 
dignidade persoais e do seu dereito á educación, e deberá primar sempre o interese da vítima sobre 
calquera outra consideración no tratamento destas situacións.  
 
Esta protección garantirase mediante medidas cautelares que impidan a ameaza, o control ou o 
contacto entre vítima e causantes da situación de acoso.  
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5.O incumprimento das normas de convivencia será valorado antes da imposición da corrección 
tendo presente a idade e as circunstancias persoais, familiares ou sociais do alumnado corrixido.  
 

6.Ningunha alumna ou alumno poderá ser privada/o do exercicio do seu dereito á educación nin, 

para o caso da educación obrigatoria, do seu dereito á escolaridade. 

 

7.Non poderán imporse correccións contrarias á integridade física e á dignidade persoal do 
alumnado. . 
 

8.Para o caso de alumnado menor de idade non emancipado/a, as persoas proxenitoras ou 
representantes legais deste deberán ter puntual información sobre as correccións de condutas que 
lles afecten, nos termos previstos neste decreto e nas normas de organización e funcionamento do 
centro educativo en que estea escolarizado.  
 

CLASE S  DE CONDU TA S C ONTRA RIAS Á C ONVIVEN CIA  

 

As condutas contrarias á convivencia, tipificadas como faltas, clasifícanse nas seguintes:  
 

a) Condutas gravemente prexudiciais para a convivencia.  
 

b) Condutas leves contrarias á convivencia.  
 

Para o caso de comisión de condutas que deriven en actos que puidesen ser constitutivos de delito 
ou falta penal, a dirección do centro, por instancia propia ou de calquera membro da comunidade 
educativa, deberao pór en coñecemento da Administración educativa e dos corpos de seguridade 
correspondentes, ou do Ministerio Fiscal, sen prexuízo de tomar as medidas preventivas oportunas. 

 
i. Condutas leves contrarias á convivencia, medidas correctoras, 

responsables e procedementos de corrección 

1.CON DUCTAS L EV ES  C O NTRAR IAS PARA  A  CO NV IV ENCIA  

 
Son condutas leves contrarias á convivencia as que se enumeran a continuación:  
 

a) As condutas seguintes contempladas no artigo 15 da Lei 4/2011 que non alcancen a gravidade 

requirida no dito precepto: 
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1. As agresións físicas ou psíquicas, as inxurias e as ofensas graves, as ameazas e as coaccións 
contra os demais membros da comunidade educativa.  

2. Os actos de discriminación grave contra membros da comunidade educativa por razón de 
nacemento, raza, sexo, orientación sexual, capacidade económica, nivel social, conviccións 
políticas, morais ou relixiosas, discapacidades físicas, sensoriais ou psíquicas, ou calquera 
outra condición ou circunstancia persoal ou social.   

 

3.  Os actos individuais ou colectivos de desafío á autoridade do profesorado e ao persoal de 
administración e de servizos que constitúan unha indisciplina grave. 
 

4. Os danos graves causados de forma intencionada ou por neglixencia grave ás instalacións e 
aos materiais dos centros docentes, incluídos os equipos informáticos e o software, ou aos 
bens doutros membros da comunidade educativa ou de terceiros, así como a súa 
subtracción.  

5. Os actos inxustificados que perturben gravemente o normal desenvolvemento das 
actividades do centro, incluídas as de carácter complementario e extraescolar.  

 

6. As actuacións gravemente prexudiciais para a saúde e a integridade persoal dos membros da 
comunidade educativa do centro, ou a incitación a elas. 

 

b) Portar calquera obxecto, substancia ou produto expresamente prohibido polas normas do 
centro que sexa perigoso para a saúde ou integridade persoal do alumnado ou dos demais 
membros da comunidade educativa, ou que perturbe o normal desenvolvemento das 
actividades docentes, complementarias ou extraescolares, cando non constitúa conduta gra-
vemente prexudicial para a convivencia de acordo coa alínea j) do artigo 15 da Lei 4/2011. 

 
c) A falta de asistencia inxustificada á clase e as faltas reiteradas de puntualidade. 
 
d)A reiterada asistencia ao centro sen o material e equipamento precisos para participar activamente 
no desenvolvemento das clases.  

2.MED IDAS  COR REC TO RAS  
 

As condutas leves contrarias á convivencia poderán ser corrixidas coas medidas correctoras que 
se enumeran a continuación:  
 

a) Amoestación privada ou por escrito.  
 

b) Comparecencia inmediata ante a persoa que ocupe a xefatura de estudos 
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c) Realización de traballos específicos en horario lectivo, que non supoñan menoscabo de 
ningún tipo para o/a sancionado/a.  

 

d) Realización, en horario non lectivo, de tarefas que contribúan á mellora e desenvol-
vemento das actividades do centro.  

 

e) Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou complementarias do 

centro por un período de ata dúas semanas.  

f) Cambio de grupo por un período de ata unha semana.  
 

g) Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases por un período de ata tres 
días lectivos. Durante o tempo que dure a suspensión, o alumnado haberá de realizar os 
deberes ou os traballos que se determinen para evitar a interrupción no proceso 
formativo.  

 

h) Suspensión temporal do dereito de asistencia ao centro por un período de ata tres días 
lectivos. Durante o tempo que dure a suspensión, o alumnado deberá realizar os deberes 
ou traballos que se determinen para evitar a interrupción no proceso formativo. 

 

3.RESP O NSA BL ES  DA A PLICAC IÓ N  DAS  M EDIDA S C ORR ECT ORAS  
 

A imposición das medidas correctoras de condutas leves contrarias á convivencia levaraa a cabo:  

a) O profesorado da alumna ou alumno, oído este e dando conta á persoa que ocupe a 
xefatura de estudos, no caso das medidas previstas nas líneas a), b) e c) do anterior 
apartado. 

b) A titora ou titor da alumna ou alumno, oído este e dando conta á persoa que ocupe a 
xefatura de estudos ,no caso das medidas previstas nas alíneas a), b), c) e d) do anterior 
apartado. 

c) A persoa que ocupe a xefatura de estudos, ou a persoa titular da dirección do centro, oídos a 
alumna ou alumno, e a súa profesora ou profesor ou titora ou titor, no caso das medidas 
previstas nas líneas a), c), d), e) e f) do apartado anterior.  

 

d) A persoa titular da dirección do centro, oídos a alumna ou alumno e a súa profesora ou 
profesor ou titora ou titor, no caso das medidas previstas nas líneas g) e h). A imposición 
destas medidas correctoras comunicarase á nai ou ao pai ou á titora ou titor legal da alumna 
ou alumno antes de que estas se fagan efectivas, así como á comisión de convivencia do 
centro. 
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4.SOLIC ITUD E DE REVI SIÓ N  E  EX ECUCI Ó N D E MEDIDAS   

As alumnas ou os alumnos ás/aos cales se lles apliquen as medidas correctoras dunha conduta 
contraria ás normas de convivencia recollidas nas líneas g) e h) ou, de ser o caso, se fosen menores 
non emancipadas ou emancipados, as persoas proxenitoras ou representantes legais destas/es 
poderán mostrar o seu desacordo coa súa aplicación, no prazo de dous días lectivos, mediante 
escrito dirixido á dirección do centro que, logo de analizar e valorar as alegacións presentadas, 
ratificará ou rectificará a medida correctora. 
 

 

ii.Condutas gravemente prexudiciais para a convivencia, medidas correctoras, 
responsables e procedementos de corrección 
 

1.CON DUCTAS GRA VEM ENTE PER XUDICIA IS  PA RA A  C ON VI V ENC IA  

 

Según o artigo 38. Do decreto 8/2015 de 8 de xaneiro, son condutas gravemente prexudiciais para a 
convivencia nos centros docentes as que se enumeran a continuación:  
 

a) As agresións físicas ou psíquicas, as inxurias e as ofensas graves, as ameazas e as coaccións 
contra os demais membros da comunidade educativa.  

 

b) Os actos de discriminación grave contra membros da comunidade educativa por razón de 
nacemento, raza, sexo, orientación e identidade sexual, capacidade económica, nivel social, 
conviccións políticas, morais ou relixiosas, discapacidades físicas, sensoriais ou psíquicas, ou 
calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. 

 

c) Os actos individuais ou colectivos de desafío á autoridade do profesorado e ao persoal de 
administración e de servizos que constitúan unha indisciplina grave.  

 

d) A gravación, manipulación ou difusión por calquera medio de imaxes ou informacións que 
atenten contra o dereito á honra, a dignidade da persoa, a intimidade persoal e familiar e a 
propia imaxe dos demais membros da comunidade educativa. 

 
e) As actuacións que constitúan acoso escolar consonte o establecido polo artigo 28 da Lei 

4/2011.  
 

f) A suplantación de personalidade en actos da vida docente e a falsificación, alteración ou 
subtracción de documentos académicos.  
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g) Os danos graves causados de forma intencionada ou por neglixencia grave ás instalacións e 
aos materiais dos centros docentes, incluídos os equipamentos informáticos e o software, 
ou aos bens doutros membros da comunidade educativa ou de terceiros, así como a súa 
subtracción.  

 

h) Os actos inxustificados que perturben gravemente o normal desenvolvemento das 
actividades do centro, incluídas as de carácter complementario e extraescolar. 

 
i) As actuacións gravemente prexudiciais para a saúde e integridade persoal dos membros da 

comunidade educativa do centro ou a incitación a elas.  
 

j) Portar calquera obxecto, substancia ou produto gravemente perigoso para a saúde ou 
integridade persoal de calquera membro da comunidade educativa. En todo caso, reputa-
rase indisciplina grave a resistencia ou negativa a entregar os obxectos a que se refire o 
punto terceiro do artigo 11 da Lei 4/2011 cando é requirido para iso polo profesorado.  

 

k) A reiteración, nun mesmo curso escolar, de condutas leves contrarias á convivencia.  
 

l) O incumprimento das sancións impostas. 
 

2.MED IDAS CO RR ECT ORAS DAS CO NDUCTA S GRAV EM ENT E P ER X UDICIAIS  PA RA A 

CO NVI V ENC IA  
 

1. As condutas gravemente prexudiciais para a convivencia nos centros docentes poden ser corrixidas 
coas seguintes medidas:  
 

a) Realización, dentro ou fóra do horario lectivo, de tarefas que contribúan á mellora e ao 
desenvolvemento das actividades do centro.  

 

b) Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou complementarias do 
centro por un período de entre dúas semanas e un mes.  

 

c) Cambio de grupo.  
d) Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases por un período de entre catro 

días lectivos e dúas semanas. Durante o tempo que dure a suspensión, o alumnado 
deberá realizar os deberes ou traballos que se determinen para evitar a interrupción no 
proceso formativo.  

 

e) Suspensión temporal do dereito de asistencia ao centro por un período de entre catro 
días lectivos e un mes. Durante o tempo que dure a suspensión, o alumnado deberá 
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realizar os deberes ou traballos que se determinen para evitar a interrupción no proceso 
formativo.  

 

f) Cambio de centro.  
 

2.Aquelas condutas que atenten contra a dignidade persoal doutros membros da comunidade 
educativa que teñan como orixe ou consecuencia unha discriminación ou acoso baseado no xénero, 
orientación ou identidade sexual, ou unha orixe racial, étnica, relixiosa, de crenzas ou de 
discapacidade, ou que se realicen contra o alumnado máis vulnerable polas súas características 
persoais, sociais ou educativas, terán a cualificación de condutas gravemente prexudiciais e levarán 
asociadas como medidas correctoras as establecidas nas líneas e) ou f) do punto primeiro deste 
artigo.  

 

3.A  PR OP OSTA  D E CA M BI O  D E C ENTR O   
 

1. A medida correctora de cambio de centro terá carácter excepcional. 

 

2.Esta medida correctora non poderá proporse ao alumnado que curse a ensinanza obrigatoria cando 
na localidade onde se sitúa o seu centro ou na súa localidade de residencia non exista outro centro 
docente que imparta as ensinanzas que curse.  

 

3.A proposta de cambio de centro poderá supor o cambio de réxime, de modalidade ou de materia.  
 

4.Cando a persoa instrutora dun procedemento corrector propoña á persoa responsable da dirección 
do centro a imposición a unha alumna ou a un alumno da medida correctora de cambio de centro, a 
dirección deberá comprobar que se cumpren os requisitos establecidos nos puntos precedentes 
deste artigo e, logo da comprobación de tales circunstancias, comunicará inmediatamente a 
proposta á xefatura territorial correspondente, con achega do expediente do dito procedemento 
corrector.  

 

5. A xefa ou o xefe territorial correspondente, logo de analizar o caso e tendo en conta o informe da 
Inspección Educativa, autorizará, de ser o caso, mediante resolución, a aplicación da medida 
correctora de cambio de centro. No caso de non ser autorizada a proposta, a dirección do centro 
deberá modificala e aplicar outras medidas correctoras.  
 

4.  APLICAC IÓ N  DAS  M EDIDAS C OR R ECTO RAS   
 

A dirección do centro, por proposta da persoa que instrúa o procedemento corrector, imporá as 
correccións enumeradas no apartado anterior de conformidade cos procedementos previstos no 
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capítulo referido á procedimentos de corrección das conductas gravemente perxudiciais para a 
convivencia do centro 

  
Unha alumna ou un alumno poderá ser readmitida/o nas clases ou no centro antes de cumprir todo o 

tempo de suspensión se a dirección constata que se produciu un cambio positivo na súa actitude e 

na súa conduta, para o cal consignará por escrito no correspondente expediente as razóns ou 

motivos que permitiron apreciar o antedito cambio na súa actitude e na súa conduta. 

 

5.PR OCED IM ENT OS  D E COR RECC I ÓN  DAS  C OND UCTAS G RAV EM ENTE PERXUD ICIAIS  PARA  

A C ON VI VENC IA  
 

A corrección de conductas gravemente perxudiciais para a convivencia require da instrucción dun 

procedemento corrector e poderá realizarse mediante dous procedimentos diferentes: Conciliado ou 

común. 

Usarase un procedimento ou outro dependendo das características concretas da conduta que se vaia 
corrixir, das circunstancias en que se produza e da idade, as circunstancias persoais, familiares ou 
sociais do alumnado e os seus antecedentes en relación coa convivencia escolar.  

Correspóndelle á dirección do centro decidir a instrución e o procedemento que se vai seguir en cada 
caso, logo da recollida da necesaria información.  
 

A dirección do centro informará o profesorado titor/a da alumna ou alumno corrixida/o e ao consello 

escolar das condutas gravemente prexudiciais para a convivencia que fosen corrixidas. 

iii.Determinación do procedimento de corrección 

1. A dirección do centro, unha vez que teña coñecemento dos feitos ou condutas que vaian ser 
corrixidos, se o considera necesario, poderá acordar a apertura dun período de información previa, 
co fin de coñecer con máis exactitude as circunstancias concretas en que se produciu a conduta que 
se vai corrixir e a oportunidade ou non de aplicar o procedemento conciliado. Esta información 
previa deberá estar realizada no prazo máximo de dous días lectivos desde que se tivo coñecemento 
dos feitos.  

2. A dirección do centro, asesorado, de ser o caso, pola persoa que exerza a xefatura do 
departamento de orientación e polo profesorado titor/a da alumna ou do alumno a que se vai 
corrixir, analizará e valorará a conduta producida tendo en conta como se produciu, a idade e as 
circunstancias persoais, familiares ou sociais da/o alumna/o e os seus antecedentes en relación coa 
convivencia escolar.  

3. Ao iniciarse o procedemento ou en calquera momento da súa instrución, a dirección, á vista das 
repercusións que a conduta da alumna ou do alumno puidese ter na convivencia escolar, poderá 
adoptar as medidas correctoras provisionais que considere convenientes. As medidas provisionais 
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poderán consistir no cambio temporal de grupo ou na suspensión do dereito de asistencia a 
determinadas clases, actividades ou ao centro por un período que non será superior a tres días 
lectivos.  
 

4. Á vista das conclusións obtidas na valoración, a dirección do centro determinará o procedemento 
de corrección máis adecuado para cada caso, tendo presente que, sempre que concorran as 
circunstancias necesarias, se propiciará a corrección das condutas gravemente prexudiciais para 
a convivencia mediante o procedemento conciliado. Así mesmo, sempre que sexa posible, 
deberá intentarse a conciliación entre a alumna ou o alumno e os outros membros da 
comunidade educativa cuxos dereitos fosen lesionados, e a reparación voluntaria dos danos 
materiais ou morais producidos 
 

 

iv.Criterios para a elección do instrutor (Procedemento común/mediadores 
no Procedemento Conciliado). 
 

Independentemente do procedemento de corrección que se vaia utilizar, a dirección do centro 
educativo designará unha persoa docente para que actúe como instrutora ou instrutor do 
procedemento corrector.  

A dirección do centro educativo encomendará a instrución dos procedementos correctores ao 
profesorado según os seguintes criterios: 

- Que teña un bo coñecemento do centro e da súa comunidade educativa( preferentemente 
profesorado con destino definitivo no centro)  

- Que teña experiencia ou formación en convivencia escolar, mediación e resolución de conflitos 
no ámbito escolar. 

-  A persoa designada non poderá ser profesor/a do alumno/a a quen se lle abriu expediente. 
 

- A persoa designada non poderá ser membro do Consello escolar 

5. A persoa instrutora terá as seguintes funcións:  

a) Practicar cantas dilixencias considere pertinentes para a comprobación da conduta do 
alumnado e para determinar a súa gravidade e o seu grao de responsabilidade.  

b) Custodiar os documentos e efectos postos á súa disposición durante a instrución.  

c) Propor á dirección do centro a adopción das medidas provisionais que considere 
pertinentes, as medidas correctoras que se vaian aplicar e, se proceden, as medidas edu-
cativas reparadoras referidas no artigo 35 deste decreto.  
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d) Propor á dirección do centro o arquivamento das actuacións se logo das indagacións 

realizadas considera que non procede corrixir a conduta. 

 

v.Gradación das medidas correctoras (art.34) 
 
Para a gradación das medidas correctoras previstas nos artigos 39 e 43 do decreto 8/2015 de 8 de 
xaneiro tomaranse en consideración especialmente os seguintes criterios:  
 

a)O recoñecemento espontáneo do carácter incorrecto da conduta e, de ser o caso, o cumprimento 

igualmente espontáneo da obriga de reparar os danos producidos. 

 

b)A existencia de intencionalidade ou reiteración nas condutas.  
 

c)A difusión por calquera medio, incluídos os electrónicos, telemáticos ou tecnolóxicos, da conduta, 
as súas imaxes ou a ofensa.  
 

d)A natureza dos prexuízos causados.  
 

e)O carácter especialmente vulnerable da vítima da conduta, de tratarse dunha alumna ou dun 

alumno, en razón da súa idade, da recente incorporación ao centro ou calquera outra circunstancia 

que se considere propiciadora desta vulnerabilidade. 

 

vi.Procedemento conciliado (Cap. IV - sección 2º) 

1. O procedemento conciliado pretende favorecer a implicación e o compromiso do alumno ou 
alumna corrixido/a e da súa familia, ofrecer a posibilidade de que a persoa agraviada se sinta 
valorada, axudar a consensuar as medidas correctoras e facilitar a inmediatez da corrección 
educativa.  

2. O procedemento conciliado poderá aplicarse de se cumpriren os seguintes requisitos:  

a) Que a alumna ou o alumno responsable dalgunha das condutas gravemente prexudiciais 
para a convivencia recoñeza a gravidade da súa conduta, estea disposta ou disposto a 
reparar o dano material ou moral causado e se comprometa a cumprir as medidas co-
rrectoras que correspondan.  

b) No caso de que haxa outros membros da comunidade educativa afectados pola súa 
conduta, que estes mostren a súa conformidade a acollerse ao dito procedemento.  
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3. O procedemento conciliado non procederá nos seguintes casos:  

a) Cando se aprecie que a conduta presenta unha especial e notoria gravidade.  

b) Cando a persoa agraviada ou, para o caso de alumnado menor de idade non emancipado/a, as 
persoas proxenitoras ou representantes legais deste non comuniquen a súa disposición a 
acollerse ao procedemento conciliado.  

c) Cando a alumna autora ou o alumno autor da conduta ou, de ser menor de idade non 
emancipada/o, as persoas proxenitoras ou representantes legais desta/e non comuniquen a 
súa disposición para acollerse ao procedemento conciliado.  

 

d) Cando xa se fixese uso deste procedemento de corrección durante o mesmo curso escolar, 
coa mesma alumna ou co mesmo alumno, para corrixir unha conduta semellante. 

 

Desenvolvemento do procedemento conciliado  

1. Cando a alumna ou o alumno ou, de ser menor non emancipada/o, as persoas proxenitoras ou 
representantes legais desta/e opten por corrixir a conduta polo procedemento conciliado, a 
dirección convocará a persoa docente designada como instrutor/a do procedemento corrector e as 
persoas afectadas a unha reunión, no prazo máximo dun día lectivo contado desde o remate do 
prazo para a comunicación da opción elixida.  

2. Na reunión, a persoa instrutora recordaralles ás afectadas e aos afectados ou, de ser menor 
non emancipada/o, ás persoas proxenitoras ou representantes legais destas/es que están a participar 
nun procedemento conciliado a que se someteron voluntariamente, e que iso supón acatar o acordo 
que derive deste. Tamén advertirá a alumna ou o alumno e, de ser o caso, as persoas ou 
representantes legais desta/e que as declaracións que se realicen formarán parte do expediente do 
procedemento corrector no suposto de que non se alcance a conciliación.  

3. Posteriormente, a persoa instrutora exporá e valorará a conduta que é obxecto de corrección 
facendo fincapé nas consecuencias que tivo para a convivencia escolar e para os demais membros da 
comunidade educativa e, oídas as partes, proporá algunha das medidas correctoras para aquela 
conduta. A continuación, a persoa instrutora dará a palabra á alumna ou ao alumno e ás persoas 
convocadas para que manifesten as súas opinións sobre a conduta que se pretende corrixir e realicen 
as consideracións oportunas sobre a súa corrección.  

4. A petición de desculpas por parte da alumna ou do alumno será tida en conta como circunstancia 
que condiciona a súa responsabilidade, á hora de determinar a medida correctora que se vaia 
adoptar.  
 

5. Finalmente, as persoas participantes no procedemento deberán acordar a medida correctora que 

consideren máis adecuada para a conduta da alumna ou do alumno e, se procede, as medidas 
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educativas reparadoras referidas no artigo 35 deste decreto. Deberá quedar constancia escrita da 

conformidade coas medidas correctoras fixadas por parte do alumno ou da alumna autor/a da 

conduta e da persoa agraviada ou, de ser menor non emancipado/a, das persoas proxenitoras ou 

representantes legais deste/a. 

 

6. O incumprimento por parte da alumna ou do alumno das medidas correctoras acordadas dará 
lugar á corrección da súa conduta mediante o procedemento común.  

7. O procedemento conciliado finalizará unha vez obtido o acordo entre as partes. No caso de que 
non se logre o acordo, continuarase a corrección polo procedemento común desenvolvido conforme 
o previsto no artigo 53 deste decreto.  

Intervención dunha persoa mediadora no procedemento conciliado  

1. No procedemento conciliado actuará unha persoa mediadora na forma que se estableza nas 
normas de organización e funcionamento do centro.  

2. A persoa mediadora non substituirá a instrutora do procedemento, senón que colaborará con 
ela para lograr o achegamento entre as persoas afectadas e o seu consenso na medida correctora 
que se vaia aplicar.  

3. As funcións que poderá desempeñar a persoa mediadora neste procedemento serán as 
seguintes:  

a) Contribuír ao proceso de conciliación.  

b) Axudar a que cada unha das persoas afectadas comprenda cales son os intereses, necesidades 
e aspiracións das outras partes para chegar ao entendemento.  
 

a) Apoiar o adecuado cumprimento do acordado no procedemento conciliado 

 

vii.Procedemento común. 
 

1.O procedemento común de corrección de condutas gravemente prexudiciais para a convivencia do 

centro utilizarase cando a alumna ou o alumno ou, de ser o caso, as persoas proxenitoras ou 

representantes legais desta/e opten por el, ou cando non sexa posible desenvolver o procedemento 

conciliado. 

 

2. O procedemento común require da instrución dun procedemento corrector, de acordo co 
previsto neste decreto.  
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Desenvolvemento do procedemento común  

1. A persoa responsable da tramitación deste procedemento corrector será unha persoa docente 
do centro designada como persoa instrutora.  

2. A persoa instrutora deberá precisar no expediente o tipo de conduta da alumna ou do alumno, 
así como a corrección que corresponde en función dos feitos probados, das circunstancias 
concorrentes e do seu grao de responsabilidade.  

A persoa instrutora disporá de cinco días lectivos para a instrución do procedemento corrector, 
contados a partir da súa designación.  

3. Finalizada a instrución do procedemento, a persoa instrutora formulará a proposta de 
resolución e dará audiencia á alumna ou ao alumno e, se fose menor de idade non emancipada/o, ás 
persoas proxenitoras ou representantes legais desta/e, convocándoos a unha comparecencia que 
terá lugar no prazo máximo de tres días lectivos contados a partir da recepción da citación. Na 
referida comparecencia poderán acceder a todo o actuado e do resultado expedirase acta.  

Resolución do procedemento de corrección, reclamacións e execución de medidas  

1. Á vista da proposta da persoa instrutora, a dirección do centro ditará a resolución escrita do 
procedemento de corrección, que considerará polo menos os seguintes contidos:  

a) Feitos probados.  

b) De ser o caso, circunstancias que reduzan ou acentúen a responsabilidade.  
 

a) Medidas correctoras que se vaian aplicar. 

c) Posibilidade de solicitar ante o consello escolar, no prazo de dous días lectivos desde a 
recepción da resolución, a revisión da medida correctora imposta.  

2. A dirección do centro notificaralle por escrito á alumna ou ao alumno ou, de ser menor de 
idade non emancipada/o, ás persoas proxenitoras ou representantes legais desta/e a resolución 
adoptada no prazo dun día lectivo a partir da recepción da proposta da instrutora ou do instrutor, e 
remitiraa á xefatura territorial correspondente.  

3. As correccións que se impoñan por parte da dirección do centro en relación coas condutas 
gravemente prexudiciais para a convivencia poderán ser revisadas polo consello escolar por instancia 
das alumnas ou dos alumnos ou, de ser o caso, das persoas proxenitoras ou representantes legais 
destas/es, de acordo co establecido no artigo 127.f) da Lei orgánica 2/2006, para os centros públicos, 
e o artigo 57.d) da Lei orgánica 8/1985, do 3 de xullo, reguladora do dereito á educación para os 
centros concertados.  
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4. Arbitraranse medidas para o seguimento dos causantes da situación de acoso que impidan a 
continuación de eventuais condutas acosadoras. 
 

5. As correccións que se impoñan por este procedemento serán inmediatamente executivas. 

 
 

viii.Prescrición de condutas e de correccións (art. 56). 
 

1. As condutas gravemente prexudiciais para a convivencia nos centros docentes, tipificadas neste 
decreto, prescriben aos catro meses da súa comisión e as condutas leves contrarias á convivencia, ao 
mes.  

2. O prazo de prescrición comezará a contar desde o día en que a conduta se leve a cabo, salvo 
cando se trate dunha conduta continuada, caso en que o prazo de prescrición non empezará a 
computar mentres esta non cese.  

3. En caso das condutas gravemente prexudiciais para a convivencia, interromperá a prescrición a 
iniciación, con coñecemento do interesado ou da interesada, do procedemento para a corrección da 
conduta, e reiniciarase o cómputo do prazo de prescrición no caso de producirse a caducidade do 
procedemento.  
 

4. As medidas correctoras previstas para as condutas gravemente prexudiciais para a convivencia 

nos centros docentes prescriben ao ano da firmeza en vía administrativa da resolución que as impón. 

As medidas correctoras das condutas leves contrarias á convivencia prescriben aos catro meses da 

súa imposición. 

 
 

3.6. Normas específicas para o funcionamento da comisión de 
convivencia do centro. (composición, funcións e periodicidade das 
reunións). 

 
A comisión de convivencia constituirase no seo do seu consello escolar. Terá carácter consultivo e 
desempeñará as súas funcións por delegación do consello escolar, para facilitar o cumprimento das 
competencias que este ten asignadas en materia de convivencia escolar e velará pola correcta 
aplicación do disposto no plan de convivencia e nas normas de convivencia do centro.  
 

A comisión de convivencia, na súa composición, integrará o principio de igualdade entre mulleres e 
homes de todos os sectores da comunidade educativa. Estará composta polas persoas 
representantes do alumnado, do profesorado, das familias e do persoal de administración e servizos, 
todas elas na mesma proporción en que se encontran representadas no consello escolar do centro. 
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Será presidida pola persoa titular da dirección do centro e unha das persoas integrantes actuará 
como secretaria ou secretario, quen levantará a acta das súas reunións. O nomeamento das persoas 
integrantes da comisión de convivencia nos centros educativos corresponde ao director ou á 
directora por proposta dos colectivos representados. Os seus membros poden coincidir cos do 
consello escolar, pero non teñen que ser os mesmos necesariamente. 
 

A composición da Comisión de Convivencia é a seguinte: 

- EQUIPO DIRECTIVO: Director/a e Xefe/a de estudios 

- ORIENTADORA:  

- ALUMNADO: un representante do alumnado 

- PROFESORADO: Un representante do profesorado 

- PAIS/NAIS: Un representante dos país/nais  

- RESPONSABLE DE IGUALDADE:  

- TITORA LGTB:  

- PAS: Representante dos PAS 

 

O réxime de funcionamento, composición e o desenvolvemento das funcións da comisión de 

convivencia do centro concrétase no plan de convivencia, de conformidade co establecido para os 

órganos colexiados na Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da 

Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia e, en todo caso, manterá tres 

reunións anuais de carácter ordinario, unha por trimestre, e con carácter extraordinario cantas veces 

sexa convocada pola súa presidencia, por iniciativa propia ou por proposta de, polo menos, unha 

terceira parte dos seus membros. 

 

3.7. Mecanismos de coordinación e colaboración interna no centro, 
coas familias e con outros centros educativos ou organismos do 
contorno.  

 

A través da Dirección do centro e do departamento de Orientación, establecense mecanismos de 
coordinación e compartición de información sobre necesidades do alumnado, situacións de 
emerxencia social, delincuencia, malos tratos etc  coas seguintes Institucións: 
 

- Centros de primaria adscritos, a travé de diversas reunións realizadas cos titores/as, 
xefatura de estudos e departamento de orientación para detectar alumnos/as con 
necesidades educativas, adaptacións curriculares, ou calquer outra circunstancia. 

- Departamento de servizos sociais do concello de Vigo, naqueles casos de expedientes de 
absentismo e outros que afectan a alumnado do centro. 

- Fiscalía de menores, realizando informes sobre os casos  que demanden.  
- Servizo de familia e infancia da Consellería de servizos sociais. 
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3.8. Estratexias para realizar a difusión do plan de convivencia.  
 
 
Con respecto as medidas previstas para a difusión do plan de convivencia, adoptaranse as seguintes: 

a) No mes de abril convócanse aos pais/nais do alumnado de 6º de primaria dos colexios adscritos, aos 

cales entre outros temas facilítaselles información sobre o plan e as normas de convivencia do centro. 

b) No mes de Setembro, temos un calendario de recepción a alumnos/as e país/nais e titores dos 

distintos niveis educativos. Nestas reunión dáselle a coñecer o plan de convivencia e as normas que o 

desenvolven. 

c) Na recpeción de setembro ao profesorado novo e aos titores/as dos cursos, facilitaselles unha carpeta 

de documentación, donde entre outras cousas incluese o Plan e as NOF. 

d) O plan de Convivencia está a disposición de toda a comunidade educativa na páxina web do Instituto 

 
 

3.9. Procesos de seguimento, avaliación e propostas de mellora do 
plan de convivencia.  

 
 

 Unha vez aprobado o presente plan debe contar coa participación de toda a comunidade 

educativa; para iso difundirase entre todos os sectores desta, utilizando todos os medios dispoñibles: 

edición escrita, publicación na páxina web do centro, charlas de principio de curso cos pais/nais, 

difusión por parte dos titores/as ante pais/nais, alumnado, etc. 

 O seguimento, coordinación e avaliación do Plan corresponde á "comisión de convivencia", 

equipo de orientación e ao equipo directivo. 

 O equipo de dinamización da convivencia reunirase trimestralmente e sempre que sexa 

necesario para analizar as incidencias producidas, as actuacións realizadas e os resultados 

conseguidos en relación a aplicación do Plan e as medidas que vaian tomando. 

 Trimestralmente realizará un informe para á CCP coas actuacións, resultados obtidos, 

actividades futuras e medidas a tomar. 

 Ao finalizar o curso escolar elaborarase unha memoria para o consello escolar, na que se 

recollerá: 

- Actividades realizadas 
- Recursos utilizados 
- Formación relacionada coa convivencia 
- Asesoramento e apoio técnico recibido (orientación, servizos externos,...) 
- Resumo das correccións adoptadas relativas a condutas conflitivas, tipoloxía destas e 

medidas aplicadas; casos de acoso... 
- Valoración de resultados, propostas de continuidade e de mellora. 
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ANEXO 1:     PARTE DE INCIDENCIAS 

 Recolle a versión dos implicados nun conflito (profesor-alumno/a) e a posible medida 

correctora proposta polo profesor. De non haber acordo, o caso deberá pasar á "comisión de 

convivencia" que tomará as medidas oportunas. 

 

PARTE DE CONVIVENCIA 

 

Profesor/a:………………………………………………………………………………. 

 

(a cubrir polo profesor/a) (a cubrir polo alumno/a) 

Alumnado implicados  

1…………………………. Grupo:……… 

2…………………………. Grupo:……… 

3…………………………. Grupo:……… 

4…………………………. Grupo:……… 

 Estou de acordo coa versión do profesor/a 

 Teño unha versión distinta dos feitos 

Lugar:……………………………………. 

Data:…………………. Hora:…………… 
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Relato dos feitos: 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

Relato dos feitos: 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

Tipificación provisional da falta: 

 

 LEVE     GRAVE    MOI GRAVE 

 Estou de acordo coa proposta inicial do 

profesor 

 Teño outra proposta distinta 

Proposta inicial do profesor: 

 Acudir ó Servizo de Mediación 

 Amoestación 

 Sen recreo: ………….. días 

 Traballos de reparación: ………….. días 

 Tarefas escolares: …………………. días 

 Expulsión de clase: ………....…….. días 

 Expulsión do centro: ……....……... días 

 Outra: …………………………………. 

 Considero resolta esta incidencia sen 

necesidade doutra intervención. 

Proposta inicial do alumno/a: 

 Acudir ó Servizo de Mediación 

 Amoestación 

 Sen recreo: ………….. días 

 Traballos de reparación: ………….. días 

 Tarefas escolares: …………………. días 

 Expulsión de clase: ………….…….. días 

 Expulsión do centro: ……….……... días 

 Outra: ………………….………………. 

 Considero resolta esta incidencia sen 

necesidade doutra intervención. 

 

 

 

Asdo.: O/A profesor/a 

 

 

 

Asdo.: O/A alumno/a 
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ANEXO 2:     NORMAS DO PROGRAMA XOGA NO RECREO 

 

NORMAS DE PARTICIPACIÓN 

 

1. Todos aqueles xogos que se deban realizar por equipos estarán formados por igual 
número de rapaces e rapazas. Esta paridade deberase manter durante a participación do 
xogo. 

2. Terán prioridade na participación das actividades do patio o alumnado da ESO e da 
FP Básica. No caso de que haxa disponibilidade para máis equipos, poderán participar o resto 
de alumnado por esta orde de preferencia: FP Grao Medio, Bacharelato, FP Grao Superior. 

3. Non poderá participar ninguén que tivera recibido máis de unha amoestación nos 
últimos 15 días, ou máis de tres no último mes, do tipo que for. Durante ese tempo de 
“exclusión” deberán traballar co alumnado “Coordenador” realizando tarefas de 
organización, recollida e control do material  que os compañeiros lles encomenden. 

4. Estará totalmente prohibido calquera tipo de agresión verbal ou física, así como 
bulras ou outro tipo de vexación a membros do propio equipo ou do contrario, alumnado 
coordenador, expectadores ou calquera outra persoa. Nestes casos, ademais de ser 
trasladado á Xefatura de Estudos, a persoa non poderá participar durante un mes nas 
actividades do patio. 

 

RECOLLIDA DE MATERIAL 

 

1. Nomearase un grupo de “Coordenadores” de 5 alumnos e 5 alumnas que serán os 
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responsábeis de entregar e recoller todo o material relativo aos xogos que hai no patio (pás 
de ping-pong, fichas para o futbolín ou outros xogos de mesa, bólas, trompos, cordas…).  

2. Deberán ir á conserxaría, deixar o seu carnet e recoller o material necesario. 
3. Antes de finalizar o recreo deberán recoller o material, comprobando que estea todo 

e lévalo de novo á conserxería. 
4. Realizaranse quendas para esta función, fixando cada día quen serán os encargados. 

USO DA PISTA CENTRAL 

 

1. O uso da pista central estará regulado polas seguintes normas.  
2. Os deportes quedarán fixados para os torneos establecidos. 
3. O día “Patio Libre” será para xogos tradicionais e populares. Calquera infracción 

desta norma poderá implicar a non participación nos torneos. 
4. Os xogos que non impliquen uso do patio poderán ser usados calquera día da 

semana. 
 

XOGOS DE MESA 

 

1. Na conserxaría poderase acceder a xogos de mesa variados. Para o seu uso deberase 
deixar o carnet de estudante. 

2. Se algún alumno observa que o xogo está deteriorado ou non está completo deberá 
polo en coñecemento da vicedirección, ou ben deixalo na conserxaría. 

3. Na cafetaría haberá xogos de mesa a disposición libre do alumnado. Haberá mesas 
reservadas durante o recreo para poder xogar con eles. 

4. Antes de finalizar o recreo, os xogos deberán estar recollidos e gardados, revisando 
que están completos. 

 

 

Para que estas actividades poidan funcionar e ter continuidade cómpre lembrar que se deben 

respectar as normas establecidas e coidar o material. Todos temos responsabilidade en facelo e 

observar que o fagan os nosos compañeiros e compañeiras, só así poderemos continuar desfrutando 

dos xogos. 
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ANEXO III:  PROGRAMA DE ALUMNADO AXUDANTE IES POLITÉCNICO DE VIGO 
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10. PROPOSTA DE ACTUACIÓN 

11. ORGANIZACIÓN: EQUIPO,COORDINADORES,ESPACIOS 

12.EVALUACIÓN 

13.BIBLIOGRAFÍA 

14.ANEXOS 

 

 

1.Xustificación 

Actualmente, os centros escolares están sometidos a un constante replanteamento das súas líneas 

pedagóxicas e de convivencia co fin de adaptarse a un entorno en constante cambio. Os plans de 

convivencia meramente punitivos quedan cortos para fomentar un sentimento de pertenza á 

comunidade educativa que implique un compromiso real co seu futuro.  

Así, este proxecto nace coa intención de sentar as bases dun cambio global na visión da convivencia 

no IES Politécnico de Vigo, onde tódolos e cada un dos membros son importantes e fundamentais.  

Esperamos que o programa de alumnado axudante se converta nunha nova linea de traballo que 

sustente o proxecto educativo do noso centro.  

É sabido que os problemas de convivencia son o día a día das nosas aulas. Como en tódolos centros, 

sexa nas aulas ou no patio, ocorren conflitos ou danse casos de rapaces e rapazas que teñen 

problemas de relación e integración. Por este motivo, os nosos docentese departamento de 

orientación, como profesionais, non podemos deixar de lado este contido e por iso o traballaremos 

de forma máis explícita a través deste programa.  



 
 

PLAN DE CONVIVENCIA PÁGINA 81 DE 90 IES POLITÉCNICO DE VIGO

 

O modelo de alumnado axudante permítenos utilizar estratexias de axuda entre iguais, conseguindo 

mellorar o clima do centro, o desenvolvemento persoal e social dos axudantes e dos axudados e, 

como consecuencia, unha maior dispoñibilidade para a aprendizaxe.  

2. Descrición do programa de alumnado axudante: 

A figura do alumnado axudante basease no proceso natural de responsabilidade cara os 

demais, e o desenvolvemento da empatía e o apoio emocional que o alumnado mostra 

naturalmente nas súas interaccións cotiás. 

O modelo de axuda entre iguais trata de crear un grupo de alumnado que, tras recibir una 

formación en técnicas de comunicación, desenvolvemento da empatía e traballo en equipo, 

axude aos compañeiros e compañeiras con dificultades de relación.  

Este sistema constrúese a partir dos grupos clase, introducindo o papel do “alumnado 

axudante” dentro da organización da aula, a quen se lles asigna unha serie de tarefas 

específicas de forma cotiá. A diferenza do delegado de curso, esta figura non está 

regulamentada polos Regulamentos Orgánicos do Centro e non actúa como representante 

oficial do grupo, as súas intervencións son actos estritamente voluntarios cuxo propósito é a 

mellora na calidade das relacións. As actuacións do alumnado axudante non se centran na 

defensa de intereses nin na mediación de conflitos, senón no acompañamento daqueles que o 

precisen.  

3. Obxectivos do Programa 

Obxectivo xeral: 

Reforzar o modelo de cultura da paz propio da nosa comunidade educativa. 

Obxectivos específicos: 
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Favorecer e guiar a participación directa do alumnado na prevención e resolución de conflitos. 

Aumentar de forma significativa as ferramentas emocionais do alumnado, incrementando así 

a súa motivación cara a aprendizaxe. 

Crear e desenvolver un espazo específico con identidade propia e especializado en 

convivencia.  

   

4.Perfil do alumnado axudante: 

É una persoa que da confianza, que lle gusta escoitar e intentar axudar os seus compañeiros e 

compañeiras, coñece os recursos do centro para resolver problemas importantes, informa da 

existencia de conflitos e deriva os problemas que exceden a súa competencia.  

Este pefil concrétase nas seguintes características:  

− Inspira confianza. 

− Escoita e responde. 

− Observa e actúa. 

− Traballa en equipo. 

− Ponse no lugar dos demais. 

− Relaciónase cos demais de forma positiva. 

− É imparcial, non xulga e é discreto. 

− Axuda a reflexionar. 

 

5. Funcións do alumnado axudante 
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− Observan o que sucede o seu arredor para detectar posibles situación de conflito. 

− Actúan e axudan aos seus compañeiros e compañeiras cando teñen un conflito ou 

precisan que alguén lles escoite ou lles preste atención.   

− Participan no equipo de alumnado axudante.  

− Sensibilizan a outros compañeiros e compañeiras sobre a existencia deste   programa. 

− Propoñen actividades para a mellora da convivencia no centro. 

− Acollen e acompañan ao novo alumnado no grupo clase. 

− Colaboran co titor, informándolle das situación que afectan ao clima de convivencia 

na aula.  

 

6. Beneficios para o alumnado axudante: 

 

− Desenvolven habilidades comunicativas, empatía e traballo en equipo 

− Séntense identificados cun equipo de alumnado con fins e metas compartidas.  

− Incrementan a súa autoestima ao percibir a valoración de destrezas que habitualmente 

escapan á avaliación académica. 

− Relaciónanse con alumnado de distintos cursos, afianzando a percepción de 

seguridade e pertenza ao centro 

 

 

 

7. Selección do alumnado axudante: 
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No curso 2019-2020 fíxose a selección do alumnado axudante, despois dunha charla informativa e 

dinámica para o alumnado de 1º da ESO, pedíronse voluntarios/as e déuselles formación para o 

desenvolvemento do seu rol como alumnado axudante a 10 alumnos e alumnas de este curso, esta 

formación foi impartida por Alicce.  

Para realizar esta selección fíxeronse unha serie de dinámicas que ponen en xogo as habilidades de 

comunicación sobre emocións e conceptos, e tamén dotes de liderazgo. 

 

DINÁMICA “O SEGREDO” 

A mediadora de Alicce utiliza esta dinámica para motivar ao grupo clase sobre a importancia da 

convivencia e os beneficios de contar con axuda cando se ten un problema. 

As cuestións plantexadas ao grupo son as seguintes: É importante contar con alguén cando necesitas 

axuda? As veces non queremos pedir axuda aos demáis, Por que? É mellor calarse un problema ou 

solicitar axuda? Poden axudarse en algo unhas alumnas e alumnos a outros? 

Se lles comenta que este curso vaise crear un grupo de alumnos e alumnas que formarán parte do 

equipo de convivencia do centro coa función de axudar as compañeiras e compañeiros que por 

algunha razón o estean pasando mal. 

Convén aclarar que este alumnado NON son POLICÍAS NIN CHIVATOS. 

A continuación se realiza a dinámica “ O segredo” . Tras la sesión se lles invita e anima a entrar no 

programa de Alumnado Axudante, deixandolle claro en todo momento que é voluntario. Se están 

conformes falaráse coas familias nunha charla presentación do Programa e estas darán o 

consentimento para a formación do alumnado axudante. 
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Posteriormente nunha sesión de titoría se lle comunica a todo o grupo o nome dos elexidos e ao 

resto da comunidade educativa. 

 

8. Plan de formación do alumnado axudante 

A través do Contrato Programa na liña da convivencia se contacta con Alicce para que o alumnado 

reciba unha formación especializada en habilidades de comunicación e cultura de paz. 

Esta formación se realiza en horario extraescolar en el instituto Politécnico de Vigo. 

O Plan de Formación consiste nunha serie de dinámicas que favorezan a cohesión do grupo nun 

ambiente de distensión. 

Dinámicas para traballar a empatía, a comunicación e o traballo en equipo. 

Teoría sobre conflitos 

Supostos prácticos 

 

9. Condicións para a posta en marcha do Programa 

Para establecer o punto de partida do Programa , realizamos un análisis DAFO, co seguinte 

resultado: 

          Debilidades Ameazas 

Falta de tempo  

Desmotivación do profesorado                 

Falta de apoio das familias                 

Relación social do alumnado fóra do 
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Alumnado con imaxen de “chivatos” 

Medo a sanción 

Debilidades do propio equipo 

                                                

instituto. 

Contexto social e económico 

Novas tecnoloxías 

 

      Fortalezas Oportunidades 

Gañas e motivación 

Esforzo e tempo adicado 

Apoio do equipo directivo 

Apoio do equipo docente 

Apoio das familias 

Alumnado satisfeito coa formación en “axuda 

entre iguais” 

Alumnado que quere formar parte. 

Maior sentido do equipo. 

Potenciar e comunicar o observado. 

 

Red de traballo con todos os equipos 

Apoio das familias 

Coñecer outros equipos de axuda entre 

iguais e mediación. 

 

10. PROPOSTA DE ACTUACIÓN 
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PRIMEIRA FASE 2019-2020 

Nesta primeira fase levouse a cabo a selección do alumnado axudante durante o primeiro 

trimestre e a formación deste alumnado durante o seguindo trimestre. 

Por motivo do COVID 19 non se poido realizar ningunha actividade durante o terceiro trimestre 

coa susopensión das clases. 

SEGUNDA FASE 2020-2021 

Elaboración do Programa Axuda entre Iguais no mes de setembro. 

Primeiro trimestre: 

Unha reunión semanal de coordinación do equipo de convivencia e alumnado axudante. 

Defusión e sensibilización ao alumnado do centro e proposta de concurso de carteles ( última 

semana de outubro). 

Defusión e sensibilización ás familias: Consello Escolar e Reunión de titores. 

Selección alumnado novo para o equipo de convivencia. 

Resolución do Concurso de Carteles e presentación do equipo de alumnado axudante. 

  Segundo trimestre: 

      Sesións quincenais de coordinación do equipo de convivencia e axuda entre iguais. 

      Formación de alumnado novo para o equipo de axuda entre iguais impartido por Alicce 

     Avaliación intermedia do programa de alumnado axudante. Información ao equipo                     

directivo, CCP, equipo docente, alumnado e familias. 

Terceiro trimestre: 
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   Sesións quincenais de coordinación do equipo de convivencia e axuda entre iguais. 

   Valoración Programa e Cuestionario de alumnas e alumnos, xornada de despedida. 

   Valoración do programa e realización Memoria Contrato Programa. 

 

11. Organización : Equipo, Coordinaciones, Espacios 

Realizaranse reunións periódicas para coordinar o traballo en equipo e ver en que condicións se 

atopa a convivencia nas aulas. 

As reunións  do equipo convivencia e axuda entre iguais realízarase de maneira semanal durante o 

primeiro trimestre e quincenal a partir do segundo, nun espacio todavía por determinar a causa da 

excepcionalidade deste curso polo COVID 19. 

O equipo de convivencia terá tamén reunións co equipo directivo coa finalidade de informar a 

evolución do programa, dos protocolos de actuación e cambios producidos no clima de convivencia 

no centro. 

O equipo directivo informará ao consello escolar e comisión de convivencia da implantación deste 

programa. 

Unha vez formado o equipo de axuda entre iguais celebraráse un concurso de carteles e logotipo 

para buscar a imaxen que reflexe o espíritu do equipo e permita a súa defusión e recoñecemento 

inmediato. O cartel gañador será colocado nos pasillos do centro. 

A partir das primeira reunión tomaránse decisións sobre trasmisión de información a través da web 

do instituto para sensibilizar ás familias do funcionamento e progresos do programa de convivencia 

de alumnado axudante. 
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A través dos buzones instalados nos pasillos do centro se permitirá á comunidade educativa a 

entrega de mensaxes de xeito anónimo con suxerencias para a mellora da convivencia no centro e do 

funcionamento do equipo, información sobre a existencia de problemas de convivencia, etc. 

12.Avaliación 

A avaliación do programa de alumnado axudante é un aspecto clave para a súa mellora e expansión, 

e dicir para a calidade do seu funcionamento. 

Avaliar, permite tomar mellores decisións e reaxustar aspectos do programa que non estean 

funcionando axeitadamente. 

Ao inicio do curso, na primeira reuinión co alumnado axudante, realizaráse unha pregunta abierta, 

para que valoren o clima de convivencia nas aulas do seu nivel de 0 a 10, e abrirase un debate para 

expresar as súas opinións. 

Na primeira reunión de titores co departamento de orientación se solicitará que resuman o clima da 

súa aula. Unha vez recollidos tódolos datos, na seguinte reunión de convivencia falaremos sobre eles. 

Estes datos servirán de punto de partida do plan de acción a realizar durante o curso. 

Posteriormente cada trimestre realizarase unha autoavaliación. 

Terminaráse cun cuestionario de valoración da formación do alumnado axudante adxunto no anexo 

2. 

Propoñerase unha actividade lúdica decidida entre todos como gratoficación ao esforzo e implicación 

no proxecto. 
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