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1.- INTRODUCIÓN 

 

Esta realidade tan cambiante como inaprehensible na que vivimos, onde a violencia, o 

desarraigo, o racismo, o machismo, a marxinalidade, o paro... conviven con éxitos aparentes, 

con borracheira adolescente e consumismo feroz,  supón un enorme desafío para a maioría da 

sociedade, e polo tanto tamén para os centros educativos e todas as persoas que traballamos 

neles para acertar na reposta  ao que nos demanda un alumnado diverso no sexual, no 

lingüístico, no cultural, no socioeconómico; uns adolescentes nativos dixitais, sobreestimulados 

ás veces, outras desmotivados por una falta de expectativas; adolescentes afeitos a formas de 

consumo, comunicación e ocio menos pausadas e algo máis compulsivas que reflexivas. 

Un alumnado e unha realidade que nos reta a deseñar estratexias que debuxen un espazo, un 

terreo de convivencia propio para o seu desenvolvemento persoal, emocional e académico.  

Este é o obxectivo do noso plan de convivencia, facer do IES Praia Barraña unha comunidade 

educativa que posibilite e facilite a formación do noso alumnado e traballe en prol da educación 

activa. 

O noso plan de convivencia alónxase  das pedagoxías tradicionais sancionadoras que non dan 

resposta á realidade das nosas aulas e pretende inicdir nas medidas preventivas e na pedagoxía 

do comportamento para  xerar dinámicas no cotiá  a prol dunha convivencia positiva.  Cremos 

firmemente en que se conseguimos facer da escola unha comunidade real a convivencia será o 

punto de partida para o desenvolvemento das nosas pedagoxías e non un fin en si mesmo.   

 Por iso, pensamos nun plan co que a) lograr un maior cumprimento das normas de convivencia; 

b) dotar á comunidade educativa dunha maior capacidade para levar a outros a cumprir as 

normas; c) mellorar a capacidade para concertar acordos; d) mellorar a capacidade de 

comunicación da comunidade educativa por medio de actividades e medidas culturais, de 

recreación e do deporte. 

En definitiva, deseñamos un plan de convivencia para dotar de ferramentas coas que practicar 

no centro e experimentar na sociedade. Ferramentas que permitan a esta cidadanía 

adolescente xestionar conflitos e frustracións que non impidan o seu desenvolvemento 

académico, persoal e social. 
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2.- ANÁLISE DA CONVIVENCIA 

 

Aínda que podamos afirmar que no noso centro convivimos sen grandes problemas  que 

deterioren o noso día a día, si é certo que existen algunhas dinámicas que, sendo máis ou 

menos habituais en todos os centros, non deixan de  determinar o clima e funcionamento do 

instituto. 

As conclusións que abaixo sinalamos son derivadas de distintas ferramentas que utilizamos para  

análise da convivencia no noso centro. Estas son: 

1)dúas enquisas realizadas no centro durante os anos académicos 2013–2014 e 2015–2016. 

1a) o cuestionario de convivencia no que participaron todos os membros da 

comunidade educativa (profesorado, alumnado, familias e persoal de administración e 

servizos) efectuado pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta 

de Galicia. 

1b) o screenning do uso problemático de internet entre as/os adolescentes, no que 

participou o alumnado escolarizado na etapa de Educación Secundaria Obrigatoria (ESO) 

realizado pola Universidade de Santiago de Compostela (a través da Unidade de 

Psicoloxía do Consumidor e Usuario), en colaboración co Valedor do Pobo. 

2) análise dos partes de conducta. A análise das condutas contrarias ás normas ofrecen datos 

reais e contextualizados. Dende xefatura de estudos  xestionamos a maioría das incidencias e 

concluimos que entre setembro de 2017 a maio de 2018 no IES Praia Barraña recollemos  116 

partes. 

De entre estos, as medidas reparadoras aplicadas temos que te ren conta que a maioría delas 

desenvólvese despois dunha expulsión de aula por parte do profesorado de referencia nese 

momento. Despois en xefatura de estudos póñenese en marcha outras- por orde de maior a 

menor- 

1. tarefas escolares para a convivencia dentro do horario lectivo. 

2.  quedarse sen recreo. 

3.  tarefas curriculares 

4.  expulsión da aula en materias ne concreto. 

5. expulsión do centro. 

6. outras 
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* A falta dunha Aula de convivencia inclusiva, Programas de mediación, e actividades como 

Prácticas restaurativas, así como a falta de disponibilidade horaria e a  desconfianza  de parte 

do claustro por este modelo dificulta enormemente desenvolvemento desta pedagoxía. 

 

3) observación directa. Como ferramentas básicas para a detección e denuncia da conflitividade 

do centro neste curso escolar contamos  especialmente con: 

–a xunta de delegados e delegadas convocadas mensualmente e que supuxeron un referente 

básico e fundamental para a detección e denuncia da conflitividade. 

–reunións de coordinación de equipos de estudantado voluntario.   

–sesión de coordinación das titorías. 

–conversas co profesorado que impón un parte. 

–entrevistas co alumnado ao que se lle impón un parte. 

 

Destas mecanismos de observación extráense evidencias da tendencia disruptiva de parte do 

alumnado, resistencia ao cumprimento das normas e de conflitividade entre iguais.  O 

alumnado sinala algunha dificultade de comunicación  entre o profesorado- alumno. 

Doutra banda, a detección dunha baixa participación do alumnado na dinámica do centro 

supón, ao noso xuízo, un factor de risco de condutas contrarias ás normas de convivencia: 

ausencia ou baixo dinamismo nas xuntas de avaliación, no deseño das normas de convivencia, 

etc.. 

Sen dúbida, O resto de órganos de xestión do Centro (Comisión de Coordinación Pedagóxica, 

Claustro, Consello Escolar) achegan datos igualmente interesantes neste aspecto. 

 

Das ferramentas anteriores concluímos as seguintes situacións conflitivas máis salientables: 

 

Conflitos entre o estudantado. Segundo a análise de partes o 30 % das condutas 

contrarias á convivencia derivan de  conflitos entre iguais por burlas, insultos a unha 

compañeira ou compañeiro e pelexas con maior ou menor grado de violencia; que na 

amaioría dos casos son arrastrados e iniciados en 5º e 6º de Primaria e e, que nalgunha 

ocasión, están determinadas ou influídas por tensións  entre familias. A esto sumamos 

outros conflitos como:  falta de integración, illamento, desmotivación ante o estudo, 

medo a perder amigas/os, sentido do ridículo, sensación de intimidación, medo. 
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A detección dos conflitos entre o alumnado é complicada pola dificultade de chegar a 

elas/es( de feito así o explicitan) e o seu medo a comentar as situacións conflitivas que 

se están a sufrir ante as posibles consecuencias que puidesen producirse. 

Neste sentido sería interesante poñer en marcha un programa de mediación que 

implicase ter máis observadores que nos permitisen detectar e participar destes 

conflitos. 

Nesta dirección, na de asegurar a integración, o centro ten en marcha actividades de 

pedagoxía activa  ( recreactivos, actividade complementarias dentro do horario lectivo e 

tamén fóra,  entre outros) que xeren espazos e tempos de convivencia. 

Conflitos entre alumnado e profesorado. Desafíos verbais, falta de respecto, 

desobediencia, chegar tarde a clase, non sacar o material, negarse a realizar tarefas, 

impedir a tarefa docente. 

Aproximadamente un 50% dos  partes deste curso 2017-2018  son motivados por 

coductas disruptivas reiteradas e por desafíos a autoridade con maior ou menor grado 

de violencia.   

Moitas destas condutas son explicadas polo entorno socicultural no que se se educa 

parte do estudantado; unha familias economicamente solventes pero sen apego ao 

cultura e ao colectivo, que conviven con o outras con situacións case socioeconómicas e 

culturais difíciles, en ocasións casi marxinais. 

Conflitos entre profesorado e familia. Non sendo maioritaria,  a pouca implicación das 

familias na comunidade educativa determina unha fría e desconfiada relación entre 

profesorado e familias, que deriva en ocasións en queixas,  discrepancias e  un  apoio 

incondicional á/ao filla/o . 

Conflitos entre o profesorado. Críticas, descualificacións, incompatibilidades, 

discrepancias na aplicación das normas. Quizais o maior conflito vén na falta dun sentido 

de pertenza a un grupo unido que traballa para un mesmo fin; pode que algunhas 

persoas se sintan cómodas no traballo individual, pero outras, que prefiren o traballo en 

equipo, atopan enormes dificultades en facelo xa que non contamos con horario 

explícito para poder coordinarnos. Urxe atopar eses tempos e espazos de conversas, 
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coordinación e reflexión,  pero esta vez non depende de nós, se non da Administración 

Pública. 

Algúns dos conflitos anteriores adoitan ser habituais e poden afectar notablemente ao 

desenvolvemento normal da convivencia no centro. Entre eles pódense destacar: 

Condutas disruptivas. Son os comportamentos non agresivos que deterioran ou 

interrompen o proceso de ensinanza e aprendizaxe na aula tales como: chegar tarde á 

clase, levantarse sen permiso, desobedecer ao/á profesor/a, interromper, molestar e 

non deixar dar clase. 

É un dos principais problemas de convivencia escolar no centro que afecta 

principalmente aos primeiros cursos da ESO, especialmente ao alumnado que perdeu o 

interese polos estudos. Esta conduta vai desaparecendo nas etapas posteriores (terceiro 

e cuarto cursos de ESO e Bacharelato). 

 O aumento do número de alumnado por aula incide directamente no aumento desta 

conduta ao dificultar a atención individualizada e o seguimento personalizado por parte 

do profesorado. 

 Incumprimento das normas. 

-  Limpeza e coidado do entorno. Consideramos que existe un problema grave sobre a 

relación que ten o alumnado    co material que non lle é propio e tamén co tratamento 

do lixo e desperdicios. Urxe unha solución na que traballamos. 

  - Tabaquismo e outras adicións. Detectamos que gran parte do noso alumando 

presenta un grave problema de consumo de tabaco e outras drogas. Uns hábitos que se 

fan visiblemente preocupantes xa en 1º de ESO. Máis alá do que acontece fóra do centro 

- algo sobre o que debemos traballar- parte do noso estudantado desafía as normas 

fumando dentro do recinto e presentando manifestacións de consumo de drogas. 

- Absentismo escolar. Urxe romper coa dinámica, instalada no centro, especialmente na 

etapa de Bacharelato, na que os estudantes deciden non asistir a unhas clases e quedar 

para estudar ou pasar o rato. 

- Permanencia no centro nos recreos. A norma vixente inclúe a prohibición de 

permanecer nas clases e nos corredores durante os recreos.  Pero as condicións 
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metereolóxicas así como a escasez de espazos onde poder estudar, reunirse ou xogar 

dificulta o cumprimento da normas. 

- Saídas do centro. O alumando de bacharelato adoita querer saír do centro durante os 

recreos. E a apesar da norma do centro, da instrución dada dende inspeción e as gardas 

específicas para iso resulta dificultoso retelos. Urxe buscar unha solución. 

- Uso de móbiles. No centro restrinximos o uso do móbil. Pero nos resulta imposible 

estar de costas á realidade de fóra das aulas.  Reflexionamos sobre isto para definir unha 

norma axeitada á realidade. 

•Rexeitamento á aprendizaxe. É un problema de convivencia escolar que aparece en todos os 

cursos da ESO, pero que afecta principalmente ao primeiro e segundo cursos de dita etapa. Son 

comportamentos que afectan ao proceso de ensino–aprendizaxe proposto para o grupo–clase 

tales como: non realizar tarefas propostas en clase ou para a casa, falta de estudo e traballo 

persoal, acumulación de faltas de asistencia inxustificadas e, non traer ou negarse a usar os 

materiais de traballo. Urxe reflexionar sobre as novas metodoloxías e para iso poñermos en 

marcha grupos de traballo, seminarios, contratos programa, participación en proxectas. 

• Baixa participación do alumnado e das súas familias na dinámica do centro. Esto supón, ao 

noso xuízo, un factor de risco de condutas contrarias ás normas de convivencia. O divorcio entre 

familias e centro escolar é evidente se pensamos na escasa participación da ANPA e nas poucas 

actividades que se organizan para a sú a inclusión. De feito a resposta a actividade de acollida 

para 1º de ESO celebrada ao inicio de curso tivo unha gratificante concorrencia. 

O mesmo ocorre co estudantado, parte contempla o instituto como un espazo aburrido, co 

único interese de estar nel para sacar un tíitulo.  Outro sector do alumando ( os de 1º de Eso e 

os de Bacharelato) require explicitamente de espazos e  tempos para a participación . 

Por iso,  a xunta de delegados e delegadas é un importante órganos de participación do 

alumnado e se esta é dinámica e activa, ademais, supón un referente básico e fundamental para 

a detección e denuncia da conflitividade do centro. 

Nesta dirección tamén  contamos con outras medidas tal como os Recreactivos, os concursos 

de convivencia e os ColeACtivos para o alumando e o Programa CoEduca para as familias que 

abaixo explicamos. 

•Trato inadecuado.  Son os comportamentos relacionados coa falta de respecto ás normas de 

urbanidade ou ás formas de relación social que se consideran aceptables tales como: 
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desconsideración verbal ou xestual cara as/aos compañeiras/os ou profesorado e, falar a 

destempo ou nun ton improcedente. 

O trato inadecuado é especialmente frecuente nas relacións entre o alumnado, sendo causa 

habitual de conflitos entre elas/es. 

•Machismo e discriminacións de carácter sexual. A pesar de que no noso centro convivimos 

harmonicamente persoas que visibilizan con naturalidade diferentes preferencias sexuais e que 

incluso contamos con estudantes en procesos de tránsito, sentimos a necesidade  de seguir 

dando resposta  ás mostras dun machismo naturalizado nos insultos, nos comentarios e nas 

relacións afectivas e sociais de moitos deles e delas, especialmente nas etapas de ESO. 

•Condutas agresivas. Son os comportamentos que se levan a cabo intencionalmente para 

causar dano a unha persoa ou ás súas propiedades tales como: 

−agresións entre iguais: resolver os asuntos de modo violento. 

−roubo, vandalismo: roubar pertenzas doutras/os compañeiras/os do centro, 

realizar pintadas, romper de forma intencionada materiais ou mobiliario. 

Esporadicamente aparecen condutas de acoso e agresión, que se intentan resolver 

fundamentalmente co diálogo ou con algunha medida disciplinaria de carácter menor 

(suspensión do dereito de asistencia á clase ou ao centro durante un período non 

superior a tres días). Queremos traballar en outras medidas reparadora como os 

programas de mediación e as prácticas restaurativas. 

 O roubo de diñeiro, material escolar e aparellos electrónicos está a converterse en algo 

habitual entre todo o alumnado do centro, feito polo que xa se ten estudado a 

posibilidade de pechar as aulas responsabilizando a cada grupo–clase da custodia da súa 

aula. 

•Acoso escolar. Existe acoso escolar cando unha/un alumna/o se ve exposta/o de forma 

repetida e deliberada a un maltrato verbal, físico, social e/ou psicolóxico por parte dunha/dun 

compañeira/o ou grupo de compañeiras/os, co obxecto de sometela/o e amedrentala/o, 

atentando contra a súa dignidade e integridade física ou moral, ben directamente ou a través 

das redes sociais (ciberacoso). 

Os casos que se poden tipificar como acoso escolar son moi escasos, aínda que con frecuencia si 

que se observan condutas que, de non intervirse, poderían rematar constituíndo episodios de 

acoso, de aí a importancia da realización dunha boa labor de prevención. 

•Conclusións. Na actualidade no IES Praia Barraña non se observan problemas de convivencia 

graves, pero si se producen, en ocasións, algúns desaxustes e condutas contrarias ás normas 
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que é necesario corrixir porque ademais de interrompen o normal desenvolvemento das 

actividades lectivas, ou o bo uso das instalacións, materiais e recursos do centro; manifestan 

dinámicas, hábitos e condutas perxudiciais. 

Segundo as enquisas nas que se basea esta análise da convivencia no centro, pódense sinalar as 

seguintes porcentaxes de recoñecemento por parte do alumnado da práctica de certas condutas 

contrarias á convivencia: 

Un 10 % do alumnado recoñece presentar condutas disruptivas. 

Un 18 % recoñece incumprir as normas do centro. 

Un 5 % rexeita a aprendizaxe. 

Un 20 % recoñece presentar en algún momento un trato inadecuado coas/os compañeiras/os. 

Un 7 % recoñece presentar en algún momento un trato inadecuado co profesorado. 

Un 9 % di cometer acoso, agresións e faltas de respecto. 

Un 21 % considera que sufriu acoso, agresións, faltas de respecto por alguén (e destes, nun 65 
% dos casos, por alguén da propia clase). 

Un 30 % recoñece danar as instalacións e materiais do centro. 

Un 40 % afirma tirar lixo ao chan. 

E un 39 % recoñece o roubo de diñeiro ou material en algunha ocasión. 

 Os espazos do centro nos que se producen máis problemas de convivencia son a aula (45 %), 
os corredores e os arredores do centro (35 %), internet (25 %), producíndose durante a clase, 
nos cambios de sesións e á entrada e saída do centro. 

O 95 % do alumnado escolarizado na etapa de ESO do centro está rexistrado nalgunha rede 
social. O 10 % sentiuse ameazado ou acosado a través de internet no último ano e o 10 % 
recoñece que ameazou ou acosou a alguén a través da rede. 

 O 48 % do profesorado considera que a formación en xestión da convivencia axudaría moito a 

mellorar a convivencia no centro. 

 O 80 % das familias apoia as decisións que toma o profesorado–titor en relación ao 

comportamento da/o súa/seu filla/o. 
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3.- OBXECTIVOS ESPECÍFICOS 

 

Como dixemos na introdución traballamos para facer da nosa escola unha comunidade real 

onde cada elemento, non so o alumnado, participe da súa construción. Cremos  que o sentido 

de pertenza activa na comunidade facilitará a convivencia positiva e eliminará condutas 

discriminatorias de calquera natureza. Por iso, algún dos nosos principais obxectivos son: 

1. Lograr un maior cumprimento das normas de convivencia e educar no rexeitamento 

e corrección de condutas discriminatorias de calquera natureza.  Coas dinámicas e 

programas para a convivencia deseñados traballamos a prevención. Co talante 

reeducador de calquera medida pensamos as sancións. 

2.Dotar á comunidade educativa dunha maior capacidade para levar a outros a 

cumprir as normas. Para iso para a o alumnado contamos co iniciativas, actividades e 

medidas que explicamos máis abaixo ( RecreActivos, ColeActivos, programas de 

mediación...). 

Para o profesorado ademais destes mesmos proxectos nos que poderán participar, 

insistimos na importancia de mellorar a nosa formación.  Consideramos indispensable 

ofertar actividades de formación que incidan en diferentes liñas que revertirán na 

mellora da convivencia. Formarse en novas metodoloxías, en outras pedagoxías.., por 

exemplo,  incidiría positivamente na diminución de coductas disruptivas e de absentismo 

escolar. 

3.3.  Mellorar a capacidade para concertar acordos. Cremos que o  consenso e non as 

medidas impositivas con xerarquías ríxidas facilita o desenvolvemento de cada nova 

medida. Por iso traballamos para creación de espazos e tempos para a reflexión e o 

debate horizontal. Máis alá dos órganos determinados pola administración é importante 

fomentar o diálogo e a toma de decisións conxuntas. 

 4.  Mellorar a capacidade de comunicación da comunidade educativa por medio de 

actividades e medidas culturais, de recreación e do deporte. Máis alá da tecnoloxías e 

das dinámicas convencionais para xerar comunicación, cremos que nas artes, na cultura 

e no deporte como ferramentas para acabar coas pedagoxía tóxicas e posibilitar espertar 

a emoción e o interese por aprender.   
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 4. ACTUACIÓNS, MEDIDAS  E PROGRAMAS PARA A CONVIVENCIA 

 

4.1  MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

Entre as estratexias e medidas de prevención o centro desenvolverá como mínimo as seguintes: 

promover a participación na elaboración e revisión dos documentos organizativos 

do centro. 

favorecer a participación e a comunicación entre todos os sectores da comunidade 

educativa. 

nomear unha persoa docente responsable da coordinación da convivencia escolar 

no centro.   

atribuír  a unha persoa representante do alumnado no Consello escolar  a 

potestade de ser portavoz e coordinadora da convivencia escolar no centro. 

programar reunións periódicas entre as persoas representantes da coordinación da 

convivencia e xefatura de estudos. 

constituír a comisión de convivencia escolar no seo do Consello escolar do centro e 

reunila de forma periódica ao longo do curso. 

difundir este documento entre todos os sectores da comunidade educativa e 

garantir que todos os seus membros coñezan os seus dereitos e deberes. 

estudar ao principio de curso, coa colaboración do departamento de orientación, - 

que terá información do que aconteceu en etapas anteriores- unha organización e 

distribución do alumnado nos distintos grupos–clase que favoreza a convivencia e a 

prevención de conflitos. 

elaborar horarios de clases que favorezan o proceso de ensinanza-aprendizaxe 

priorizando as necesidades do alumnado. 

asignar profesorado de garda durante os recreos aos corredores dos diferentes 

andares do centro, así como ao patio exterior e pistas deportivas e ir convenciendo 

ao resto do profesorado da corresponsabilidade neste asunto. 

crear un grupo de alumnado axudante e profesorado implicado na mellora da 

convivencia a través do Programa de mediación. 

consolidar os RecreActivos, actividades educo-lúdicas desenvolvidas 

voluntariamente nos recreos e supervisadas por profesorado voluntario e 

coordinadas polo propio alumndo participante.   
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Poñer en marcha os ColeActivos, grupos de intención socioeducativa de diferente 

prioridade( ecoloxistas, feministas...) formado por  alumnado voluntario e 

coordinado dende xefatura de estudos e/o dende profeosorado voluuntario. 

organizar charlas informativas e actividades, a cargo de expertas/os, dirixidas ao 

alumnado, familias e profesorado. 

deseñar un Plan de Formación do Profesorado que responda as necesidades do 

claustro e que incida en asuntos de mellora da convivencia  e en novas 

metodoloxías. 

participar en programas de prevención dirixidos especialmente ao alumnado, 

organizados por institucións públicas ou privadas. 

deseñar un Plan de acción titorial que garanta a consecución dunha serie de 

obxectivos comúns en cada etapae guíe ao profesorado titor na súa labor dunha 

forma coherente e común. 

deseñar un banco de recursos co que complementar o Plan de acción titorial e 

facilitar así a posibilidade de contar con material para gardas e horas lectivas con 

dinámicas menos convencionais. 

asesorar dende o departamento de orientación ao profesorado–titor sobre a 

detección e comunicación de posibles casos de acoso escolar. 

programar reunións periódicas entre o profesorado titor, o departameneto de 

orientación e xefatura de estudos para traballar o seguimento do Plan de acción 

titorial e as incidencias e preocupacións percibidas. 

 

 4.1.1 Plan contra o acoso escolar. 

•Definición e identificación do acoso escolar. 

 Considérase acoso escolar calquera forma de vexación ou malos tratos continuados no tempo 

dunha alumna ou alumno por outra, outro ou outras/os, 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. 

Para poder considerar un comportamento como acoso escolar deben cumprirse tres criterios 

diagnósticos, que deben darse simultaneamente, prescindindo da personalidade da posible 

vítima: 
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A existencia de intención de facer dano. Debe existir unha vítima concreta, 

indefensa e unha persoa agresora que lle fai dano conscientemente. 

A repetición das condutas agresivas. 

A duración no tempo, co establecemento dun esquema de abuso de poder 

desequilibrado entre a vítima e a persoa ou persoas agresoras. 

 

O acoso pode manifestarse de moi diversas formas: maltrato verbal ou físico (contra a persoa 

vítima ou os seus obxectos persoais), intimidación, illamento ou exclusión social e marxinación 

social. Algunhas destas manifestacións poden exercerse a través das novas tecnoloxías da 

información e comunicación dando lugar así ao ciberacoso, que será igualmente sancionable 

dende o centro aínda que non se produza neste. 

 

•Protocolo de actuación ante un posible caso de acoso escolar. 

Aínda que os modelos preventivos de carácter xeral no ámbito de centro e de aula son a mellor 

vía para que os problemas de convivencia se reconduzan de xeito positivo e se garanta unha 

axeitada convivencia escolar, en ocasións, xorden episodios graves coma o acoso que precisan 

dunha intervención moi particular. 

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. Para isto, é conveniente ter establecido un 

claro plan de actuación onde se recolla un conxunto de medidas destinadas a frear e paliar a 

situación de acoso. 

 

Neste sentido, o IES “Praia Barraña” actuará empregando o protocolo para a prevención, 

detección e tratamento do acoso escolar e ciberacoso publicado pola Consellería de Educación 

e Ordenación Universitaria en outubro de 2015. 

 

Este protocolo, ao igual que calquera outro, precisa da corresponsabilidade da comunidade 

educativa na xestión dos conflitos, o que supón a revisión e optimización das canles de 

información, comunicación e participación, a revisión e actualización dos documentos 

institucionais e o fomento das relacións con outros axentes sociais (servizos sociais, sanitarios, 

policiais, xurídicos...). 
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Para favorecer o repartimento de responsabilidades e a coordinación na acción, proponse 

adoptar diferentes fases, tal e como se recolle nos esquemas seguintes: 

 

 

 Primeira fase_  

Coñecemento, identificación e comunicación da situación  

   

 Comunicación á dirección e rexistro desta comunicación 

(por parte de calquera membro da comunidade educativa) 

 

 Modelo 1  

  

Adopción das primeiras medidas 

   

     

Medidas 
urxentes de 
protección á 
presunta vítima 

 

Designación 
dun 
responsable de 
atención á 
presunta vítima 

 

Comunicación  
ás familias do 
alumnado 
implicado 

 

Designación dun 
responsable das 
averiguacións 
previas 

 

Comunicaci
ón a outros 
profesionais 
educativos 
e/ou 
axentes 
externos 

 Modelo 2 Modelos 3 e 4 Modelo 5 Modelo 6 

 

 Segunda fase:   

Recollida e rexistro da información  

  Modelo 7   

   

Adopción das 
primeiras medidas 

 

   

   

Entrevi
sta 
individ

 
Entrevista 
á/s 
persoa/s  

 
Entrevista ás 
persoas 

observadoras/ 

 
Entrevista ás 
familias 

implicadas 

 
Solicitude de 
asesoramento  
e/ou apoio 
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ual á 
presunt
a 
vítima 

presuntam
ente 
responsabl
e/s 

espectadoras técnico 

Depto. de 
Orientación 

 

Outros 
profesionais 
educativos 
e/ou 
axentes 
externos 

  

Modelo 8 Modelo 9 
Model
o 10 

Modelos 11 
e 12 

Mod
elo 
13 

Modelo 14 

 

 

 

 Terceira fase:  

Análise da información e adopción de medidas  

  Modelo 15  

  

Comunicación á dirección da información recadada 

   

 Apertura de expediente (se procede)  

   

   

 Non  Si 

  
  

 

Adopción de medidas educativas 

(con independencia do proceso corrector) 
 

Medidas 
reeducadoras 
para a/s 
persoa/s 
agresora/s 

 

Medidas 
provisionais 
para a/s 
persoa/s 
agresora/s 

   

Protección e 
apoio á 
presunta 
vítima 

 

Outras medidas 

 

Ver modelos 
normalizados 

 

Alumnado Familias 
Equipo 
docente  

 

Modelo 16 Modelo 16  
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 4.1.2. Plan contra o machismo e as discriminacións sexuais, de xénero e de  sexualidade. 

Sabemos que a Consellería está a traballar nun protocolo de coordinación e cooperaciòn 

institucional contra a violencia machista do que nos facemos eco pero O IES Praia Barraña. 

Tendo en conta o mesmo, deseñamos unha serie de actividades propias que, adoptando unha 

perspectiva feminista, concreta algunha das medidas determinadas pola Xunta e insisten no 

carácter preventivo da violencia machista. 

O noso plan estrutúrase en duas vías que son vertebradas polo programa de alumnado 

voluntario: 

 a) pedagóxica-divulgativa. O obxectivo é reeducar e reflexionar sobre os 

comportamentos machistas e discriminatorios adquiridos pola sociedade e que se 

manisfestan no día a día.  Traballamos en diferentes liñas: 

       - na linguaxe inclusiva. 

       - na cartelería.   

       - na información. 

       - na formación. 

b) sancionadora-correctora. A correción e sanción de manifestacións sexistas e/ou 

discriminatorias máis ou menos graves. Loitamos por converter o noso centro cun 

espazo libre de condutas machistas. 

 

 4.1.2.1 Recursos e accións concretas. 

•Banco de recursos audiovisuais: Contamos cun banco de recursos de contidos 

vinculados a educación cotra a discriminación sexual e de xénero aos que os profesorado 

ten acceso. Están graduados por idades e bloques temáticos. 

•Actividades de titoría deseñadas e graduadas en niveis de complexidade para traballar 

nas diferentes etapas educativas. Trátanse de actividades deseñeadas dende  o  plan de 

acción titorial para realizar dentro do horario de titoría e que nalgún casos poden 

abarcar tarnsversalmente a outras materias. 
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•Actividades complementarias e extraescolares.  Dende xefatura de estudos en 

coordinación co departamento de orientación e con outros organismos da comarca ( 

Muchachas, Asociación Feminista do Barbanza; Rabudas en loita...) deseñamos unha 

serie de actiivdades de re-educación dende unha perpectiva de xénero.  Algúnhas serán 

dentro do horario lectivo e outras a modo de actividade extarescolares e 

compelmentarias ( murais, cartelería, obradoiros, charlas, mesas redondas...) 

•O programa de mediación. Estamos iniciando o procerso de deseño do programa da 

mediación que traballe na resolución de coflictos e que implica a toda a comunidade 

escolar.  Trátase dun proxecto a longo prazo e que supón unha ennorme constancia e 

compromiso. . A medida que se vaia consolidando o grupo intentaremos buscar persoas 

mediadoras especializadas en coflictos de distintas natureza. Un destes subrupos será 

especializado en agresións de natureza sexual, de xénero ou de sexualidade.   

•O grupo de debate. Os Recreactivos filosóficos adquiriron un carácter transfeministas 

do que xurden ideas para festexar algún dos días que establece o calendario e reivindicar 

certas accións.  Estas actividades poden vincularse a outras . 

•Bibliotecas. A biblioteca conta cunha sección específica vinculada ao feminismo. 

•A lupa.  Trátase dun grupo de estudantes e docentes que conformarán un Observatorio 

contra a violencia machista. Vinculada a idea da educación activa e a necesidade de 

crear espazos propios deseñamos un rincón de información e reflexión feminista. 

 

 

4.1.2.2 Condutas discriminatorias. Clasificación. 

  No IES Praia Barraña queremos distinguir entre dous tipos de condutas discriminatorias no 

eido do sexual e da identidade de xénero. 

•Discriminacións leves. Non estamos só a falar de micromachismos no sentido popular 

senón de aquelas manifestacións discriminatorias que aparecen na linguaxe e nos 

comportamentos do día a día.  Actitudes ás veces inconscientes ou non que atentan 

contra á igualdade. 
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Para iso contamos con A Lupa, observatorio contra o machismo. que traballa en dúas     

liñas de acción: 

a) activa. Trátase de poñer en marcha iniciativas coas que invitar a unha reflexión ao 

resto da comunidade educativa. Nesta liña  o grupo de debate e calquera das actividades 

propostas e incluídas na Programación Anual Xeral e no Plan de acción titorial. 

b) reactiva. Formada por medidas e intervencións que se porán en marcha cando se 

detecta algunha actitud o feito, que sen ser calificado de violento, incorre nunha 

discriminación sexual. 

•Discriminacións graves. Son ás discriminacións ou/e agresións de natureza sexual ou de 

identidades de xénero manifestadas non só no ámbito da parella se non en calquera 

relación persoal dalgún do noso estudantado deselvovida no ámbito académico ou 

famliar . 

 4.1.2.3 Protocolo de actuación. 

Distinguimos tres fases: investigación, intervención e seguimento. 

 Os axentes deste protocolo son: 

–O  equipo formado por tres estudantes do Programa de Mediación + xefatura de 

estudos+ departamento de orientación+ unha persoa docente formada no programa de 

mediación 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Detéctase a mala conduta. 

2. Ponse en coñecemento do Equipo de Traballo. 

3. O Equipo realiza unha observación sistemática. 

4. O Equipo reúnese para analizar a situación e elabora unha diagnose da situación.  ( DOCUMENTO) 

       

 

Opción (b): 

 decídese intervir. 

 clasifícase a infracción: 

Infracción leve/Infracción grave? 

Primeir fase: Investigación 

Opción (a): 

cancélase intervención 
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 -   

 

Funcións do Departamento de Orientación durante o Plan. 

1.Coordinar do Plan de intervención. 
2.Ter o consentimento dalgún familiar da víctima. 
DOCUMENTO 6: consentimento familiar 
3. Contactar telefonicamente co Centro da Información á Muller e cos servizos sociais do concello para localizar 
unha persoa interlocutora. 
4.Comunicarse por correo electrónico coa persoa interlocutora para entregarlle unha copia do Plan. 
5. Garantir o cumprimento das accións establecidas. 
6.Solicitar unha cita para unha reunión presencial que permita facer o seguimento da coordinación e facilitar o 
proceso de toma de decisións. 
 

Funcións de Dirección. 

1.Trasladar da información á Comisión de convivencia. 
2.Contactar telefónicamente co Servizo territorial de Inspección Educativa. 
3. Remitir por vía telemáticamente do informe correspondente. 
4.contactar coa inspección correspondente ao centro. 
5.Trasladar a información á Fiscalía. 

 

Terceira fase: Seguimento do Plan. 

Funcións do departamento de orientación 

1.Solicitar  información necesaria e requerida ás persoas implicadas nas  accións. 
2.Verificar os cambios reais. 

 
1. O Equipo reunúnese coa persoa/s afectada/s para ir deseñando a medida de corrección e decidir entre unha 

corrección consensuada ou imposta. 

2. O Equipo redacta un docuemento que relate o proceso e as conclusións 

3. O Equipo directivo aproba ou desaproba a medida proposta.   

 

 

  1. O Equipo reúnese para poñer en marcha o Plan de intervención personalizado. 

   

2. O Equipo nomea a una persoa acompañante da víctima. Esta persoa ten que firmar   un  contrato de 

confidencialidade. 

* O Plan de intervención personalilizado é coordinado polo departamento de orientación e nel participan o 

profeosrado titor e/ou calquera que pouda aportar información relevante . 

Segunda fase(B) : Interverción por Infración grave 

Segunda fase (A) : Interverción Infración leve 
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3. Determinar e eficacia das medidas adoptadas. 
4. Pogramar encontros periódicos especialmente coa alumna /o que sofre a violencia. 
 

Funcións de Dirección. 

Informar á inspección educativa 

 

•Posibles medidas para contemplar no plan de intervención 

a) Contactar e derivar ao alumnado ao CRI, especialmente tendo en conta que este 

recurso     está activo en horario non lectivo (sábados, domingos e en horario de tarde). 

b)Tipoloxía de recursos que se requiren ou se identifican dende o centro para abordar a 

situación existente (por exemplo, requírese asesoramento ao equipo directivo, 

identifícase a necesidade de que a alumna que se atopa na situación de violencia de 

xénero reciba atención psicolóxica especializada, etc.) 

•Recomendacións a ter en conta ao longo do procedemento 

1. Garantir a protección da alumna. 

2. Preservar a súa intimidade e actuar confidencialmente coas familias ou responsables 

legais. 

3.  Actuar de maneira inmediata. 

4. Xerar un clima de confianza básica. 

5.  Recoller todo tipo de probas e indicadores da agresión. 

6. Non duplicar intervencións e evitar dilacións innecesarias. 

•Algunhas medidas preventivas 

Establecemento das medidas de protección que sexan necesarias para garantir a integridade 

física, psicolóxica e seguridade da alumna/o: 

1  Asignación dunha persoa MEDIADORA  de apoio e atención á alumna para acompañar 

á alumna nos lugares e momentos de maior risco (entradas, saídas, corredores, etc.). 

2. Reorganización do horario lectivo do profesorado para unha mellor atención da 

alumna.Decisións relacionadas cos cambios necesarios ou pertinentes na aula (tanto da 
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moza como do mozo) traslado temporal ou definitivo a outro grupo, reestruturación ou 

colocación da aula, establecemento de regras ou normas, seguimento especializado 

sobre o grupo, etc. 

• Medidas correctoras 

Poderán adoptarse medidas disciplinarias ou correctoras ao alumno/a agresor establecidas    

polo centro: 

a) Expulsión temporal ou permanente do centro. 

b) Participación en programas específicos de modificación de conduta, axuda 

personalizada, desenvolvemento persoal, comportamentos pro sociais, estratexias de 

resolución de conflitos con solucións alternativas á agresión, roles e estereotipos de 

xénero, nova masculinidade, etc. 

c) Deseño e posta en marcha dun programa socio educativo para o alumno. 

4.1.3. Plan contra o consumo de drogas. 

Estamos traballando no deseño dun proxecto de investigación para concretar datos sobre os 

hábitos do noso estudantado. Aínda así, a análise dos partes de incidencia deste curso 2017-

2018 así como a observación directa e as conclusóns derivadas das reunións con parte do 

alumando representante, do profesorado,  da Unidade de Atención a Drogodependencias de 

Riberia, do Movemento Galego da Saúde Mental , do  Observatorio Español sobre Droga e 

dalgún dos documentos editados pola  da Asociación de Técnicos para el Desarrollo de 

Programas Sociales  obríganos a  reflexionar con urxencia nun Plan de prevención onde 

involucrar a diferentes axentes da comunidade educativa e da comarca. Remitiremos ao Plan de 

Acción Titorial. 

4.1.3.1 Patróns xerais de comportamento dos adolescentes. 

A falta dun estudo concreto sobre os noso estudantado,  consideramos importante 

deixar constancia dalgúns datos e afirmacións extraídas do estudo realizado por ADES 

(Asociación de Técnicos para el Desarrollo de Programas Sociales) para adolescentes de 

entre 14 e 19 anos.  O patrón xeral presenta estas características-  habendo realidades 

individuais máis e nada preocupantes. 
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◦Suxeitos que se inician no consumo de drogas a idades temperás. 

◦Adolescentes máis ou menos estruturados que realizan algunha actividade normalizada 

(estudan ou traballan). 

◦ Conviven e dependen da súa familia. 

◦ Realizan un uso social das substancias. 

◦Consumo intimamente ligado aos seus contextos de lecer, á súa maneira de divertirse e 

ao grupo. 

◦Consumo centrado na fin de semana que busca acompañar e ampliar as súas 

actividades recreativas neste período de tempo (máis vitalidade, “máis marcha” e/ou 

maiores alteracións perceptivas), para unha vez pasado este espazo de tempo, retornar 

ás súas actividades rutineiras entre semana, aos seus estudos e/ou ao seu traballo. 

◦Maioría de policonsumidores; consumo simultáneo de varias drogas, pero sobre todo 

de alcol, cannabis, e/ou estimulantes (drogas de sínteses e cocaína (os menos) e tamén 

consumos minoritarios de ácidos. ( MDMA) 

◦Con pouca percepción de risco das substancias que toman (sobre todo do alcol e do 

cannabis). Tampouco se percibe risco por un consumo ocasional doutros tipos de 

drogas: pastillas, ácidos, cocaína… Aínda que perciben certos riscos nestas últimas, 

algúns están dispostos a asumilos, porque na súa particular balanza “riscos/beneficios”, 

os beneficios que esperan, superan os custos que o seu consumo pódelles deparar. 

◦ Percepción de control ao tratarse dun uso centrado na fin de semana e non diario. 

Pensan que esta pauta de consumo non xera dependencia e a percepción doutro tipo de 

riscos é moi baixa. 

◦ Percepción do uso de drogas como masivo e algo moi estendido na súa xeración 

(todos os mozos/ as toman algo cando saen os “ findes”), o cal 

autoxustifica o seu propio consumo. 

◦Para a maioría dos adolescentes  habitual é que ao longo da semana non se consome 

practicamente nada de alcol, pero chega o venres e o sábado e o consumo dispárase, 

buscando intencionadamente alcanzar a embriaguez. Segundo datos da última enquisa 
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realizada pola Delegación do Goberno para o Plan Nacional sobre Droga dirixida a 

Poboación Escolar (estudantes de 14 a 18 anos), o alcol xunto co tabaco son as 

substancias máis consumida polos menores escolares: 

◦un 76% tomou bebidas nalgunha ocasión e un 58% reali- 

 za un consumo habitual (nos últimos 30 días). 

◦así mesmo, o 39,7% dos adolescentes escolares afirma haberse emborrachado algunha 

vez. 

◦Con relación ao tabaco, o 29% dos escolares declárase fumador na actualidade e o 

30,5% fuma tabaco de forma habitual. O consumo abusivo de alcol durante o fin de 

semana adoita ir acompañado por un número de cigarros moi superior aos do resto da 

semana. 

◦Aínda que para o 58,5% que consome alcol o fin de semana predominan as 

motivacións de carácter lúdico, diversión e pracer , emerxen con certa forza outras 

razóns vinculadas á evasión ou a superación de certos problemas (esquecer problemas 

persoais 15%, sentir emocións novas 12,9%, superar a timidez e relacionarse 11,2%). 

◦Segundo os datos da citada enquisa, o 31,2% dos estudantes de 14 a 18 anos 

consumiron cánnabis algunha vez na súa vida e tamén o consumo habitual desta droga 

(últimos 30 días) é significativo; o 19,4% fumouno nos últimos 30 días, é dicir, un de cada 

cinco adolescentes destas idades consómeo habitualmente. 

◦Os datos da enquisa escolar do PNSD indican que o consumo de psicoestimulantes 

estabilizouse no seu conxunto e teñen unha presenza minoritaria entre os menores: 1 de 

cada 20 experimentou con estas substancias e unicamente un 2,5% realiza un consumo 

de forma habitual. Empeza a evidenciarse nalgúns adolescente un consumo máis 

problemático, tanto polas cantidades, frecuencias e substancias consumidas, como polos 

problemas que comezan a aparecer: trastornos de conduta, diminución do 

rendemento escolar, conflitos familiares, relacionales… 

◦Existen adolescentes que realizan un consumo sistemático de diferentes substancias 

todas as fins de semana e nalgúns casos tamén entre semana, sobre todo de cánnabis, 
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que se incorpora á vida cotiá do menor entre semana sen a percepción de que este 

consumo poida interferir nas súas actividades diarias. 

 

4.1.3.2. Factores de risco. 

A explicación pola que a similares factores de risco/protección ambientais, uns adolescentes 

non presentan problemas e outros en cambio se o fan, débese a que os primeiros adoitan 

dispoñer de importantes factores protectores que amortecen ou reducen a influencia dos 

factores de risco, mentres que os segundos carecen deles. A clave está na presenza ou ausencia 

de factores protectores no individuo e as súas contornas. Así, un menor atópase en situación de 

risco cando ten múltiples e importantes características de risco e escasas condicións de 

protección. 

4. 1.3.2 Obxectivos. 

Desde esta perspectiva, minimizar os factores de risco e sobre todo fortalecer ou “o máis 

posible os factores de protección, resulta un obxectivo fundamental para calquera tipo de 

intervención cos menores, tamén da nosa. 

No IES Praia Barraña traballamos en diferentes liñas que quedan reflectidas no plan de acción 

titorial pero dende aquí queremos insistir en tres. 

1.Prevención.  No IES PraiaBarraña estamos dando os primeiros pasos na elaboración 

dun plan que ten como idea fundamental a prevención das drogas a partir de 

alternativas de ocio estimulantes para os adolescentes. Dende dentro ofertamos 

actividades pero precisamos ampliar os tempos e a colaboración doutros organismos e 

asociacións públicas e privadas. Por agora contamos coa complicidade do Clube de 

atletismos de Pobra do Caramiñal e a Unidade de Atención a Drogodependencias de 

Ribeira. 

2. Continuidade: non podemos traballar o tema das drogas de maneira irregular, 

inconstante e desigual. 

3.  Acción/ Intervención.: É imprescindible traballar coa contorna, asociacións e, 

especialmente familia para achegar información, organizar charlas con expertos, visitar 
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centros especializados, realizar campañas informativas/formativas para traballar a toma 

de decisións, discusión e debate. 

4.2. MEDIDAS PARA FORMENTAR A CONVIVENCIA. 

4.2.1. RecreActivos 

 A idea xurdiu da necesidade  de buscar alternativas a certos hábitos  sancionables do noso 

alumnado (uso excesivo do  teléfono móbil, tabaco, saídas do centro, principalmente), tamén 

para de dar posibilidades de integración a aquelas persoas con dificultades emocionais e sociais 

e, por suposto, para traballar no deseño dunha escola de aprendizaxes integrais que vai máis alá 

dos contidos curriculares e que busca crear espazos para a realización persoal do noso 

alumnado 

Trátase dunha medida de convivencia que se realizará nos recreos e na que participan todo 

aquel alumnado que o desexa. A idea é ofertar actividades de diferente natureza para que o 

estudantado teña alternativas de ocio nos seus recreos.  Contamos xa con diferentes 

recreactivos: Deportistas, Lóxicos, Plásticos, Retóricos.. 

O funcionamento dos Recreactivos 

O procedemento é así: 

1º. Algún membro da comunidade educativa ( profesorado ou alumnado) deseña unha 

actividade (ANEXO: Proposta recreactivos) que achega á Vicedirección. 

 2º. Vicedirección reúnese co Equipo directivo a para conversar sobre a adecuación, 

calendario e organización. 

 3º. A Vidirección reúnese coas persoas implicadas para informar da conversa e , de ser 

aceptada,  das normas de centro ás que se debe acoller. 

 4º Se actividade sae adiante o profesorado que a propón encargarase da súa xestión. 

Unha xestión que poderá ir delegando a unha alumna/o que así o asuma: o obxectivo é 

que o grupo sexa cada vez máis autónomo e responsable.  

4.2.3 Ecobanda. 
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A idea xorde ao detectar un problema de malos hábitos na relación do alumnado co entorno ( 

roubos, desperfectos, suciedade, luces encendidas, falta de reciclaxe...). 

Por iso pensamos que sería boa idea contar cun grupo de estudantado voluntario de 1º,  2º de 

ESO e da aula específica que vestidos cuns chaleos verdes estarán adicados durante os recreos, 

e/ou sempre que se requira, ao control, á concienciación e á supervisión da limpeza,  

sostenibilidade do instituto e normas de convivencia, así como da súa estética e decoración. 

4.2.4 Ubuntu 

Ubuntu  é o nome que lle damos ao progarma de mediación do IES PraiaBarraña.A función dos 

ubuntus é traballar para observar e intentar resolver conflitos entre iguais. 

O colectivo será formado por alumnado voluntario de todos os niveis que tras recibi unha 

formación determinada en mediación, e axustándose  a una dinámica  e a unhas normas 

concretas traballará para a mediación entre iguais. 

Esta dinámica esta explicada no apartado() Programa de mediación. 

4.2.5 A leonera 

O colectivo estárá formado por aquel alumnado que voluntariamente participe na coordinación 

e desenvolvemento da biblioteca. Dende o clube de lectura ata o deseño de propostas de 

dinamización lectora. 

NO IES Praia Barraña pensamos que no equipo de biblioteca que normalmente está formado 

por profesorado, participen alumnado voluntario. Serán os Leóns e as Leonas. 

4.2.6. LUPAS. 

Conscientes das condutas discriminatrorias de parte da comunidade educativa, 

comportamentos que despois derivan en comportamentos e accións de agresividade e violencia 

tan intolerables como evidentes, decidimos orgamizar un observatorio contra as discrimancións 

de sexo, sexualidade e de orientación sexual. 

Por iso, vinculado a grupo de mediación, contamos cun grupo de alunmado voluntario que 

terña como obxectivo observar e traballar contra os machismos e calquera outra forma de 

discrminación desta natureza. 

4.2.7Aula C 
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A LEI 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa, no artigo 

19 sinala que os centros crearán aulas de convivencia inclusiva, non estabeis e con vocación de 

substituír o tempo de expulsión, con apoios e formación específica, que busquen reincorporar o 

alumnado á súa propia aula no menor tempo posible.   No IES Praia Barraña queremos poñer en 

marcha esta ferramenta, pero coidándonos de non  convertila nunha aula de explusión sen 

máis. 

4.2.7.1 Finalidade 

 
A aula de convivencia é o eixo vertebrador da convivencia no centro. Un espazo de reflexión 

para o alumnado, que non ten un comportamento adecuado na aula, co profesor/a e os seus 

compañeiros/as. É unha aula inclusiva, pensada para ensinar a convivir onde o profesor/a 

realiza unha atención personalizada, durante as gardas, para axudar e orientar cara ao 

compromiso do alumno/a para a mellora de actitudes. 

Contemplámola como unha alternativa reeducadora á expulsión da aula, non a única. Para isto 

hai que ter clara os motivos de expulsión de aula: 

1.pelexas e/ou ameazas entre compañeiros/as. 

2.fatas de respecto ao profesor/a e aoscompañeiros-as. 

3.interromper constantemente. 

4.non facer caso ao profesor/a. 

5.non traballar, non traer o material de forma reiterada. 

6.saír da clase sen permiso. 

7.danar materiais do centro. 

8.manipular o móbil fóra do uso académico. 

9.comer na clase. 

4.2.7.2 Obxectivos xerais 

•Mellorar o clima de convivencia do IES Praia Barraña en todos os espazos (aula, 
corredores, patio…) 

•Crear un espazo para aprender a resolver os conflitos de maneira pacífica, reflexiva, 
dialogada e transformadora. 

•Participar no proceso educativo con principios solidarios. 

•Xerar confianza nos medios alternativos á permisividade violenta e á expulsión. 
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4.2.7.3 Obxectivos específicos 

•Educar o alumnado a traballar nun clima de harmonía, participación e respecto mutuo. 
Educar, en definitiva, para a vida, para a integración satisfactoria na comunidade. 

•Ensinar a reflexionar ao  alumnado que foi expulsado da aula. 

•Ofrecer unha resposta educativa ao alumnado que pola reincidencia das súas condutas 
contrarias ás normas, debe ser privado de asistencia á clase durante determinadas 
horas, materias ou días. 

•Xestionar de xeito coordinado os conflitos do centro ofrecendo respostas adaptadas ao 
grupo-clase, ao historial previo e, ás condicións socio-familiares. 

•Axudar o profesor/a a poder realizar o seu traballo nun clima de aula adecuado. 

•Manter relación eficaz co profesorado,profesorado  titor e Equipos Educativos. 

•Colaborar, aportando información e opinión, coa Xefatura de Estudos, Titoría de 
Mediación e o Departamento de Orientación. 

•Analizar os datos que xera a aula de convivencia, cuantitativa e cualitativamente, tanto 
no alumnado, individualmente, como por grupos e niveis. 

 

4.2.7.4 Características 

Nesta aula deberá haber unha serie de recursos didácticos, deseñados polos 

respectivos Departamentos Didácticos, nos que se detallen tarefas a realizar polo 

alumnado que alí se atopen para que poda seguir a materia. Este material é 

complementario das tarefas que o estudante teñan encomiadas polo profesor/a que o 

expulse.. 

Nela haberá un libro de rexistro do alumnado que acude á aula de convivencia e que 

será cuberto polo profesorado de garda. 

 Nela haberá unha ficha de reflexión que deberá cubrir cada estudante  e que será 

arquivada polo profesorado de garda. De non facela, o profesorado de garda refelctiráo 

no libro de rexistro. 

É Importante determinar con claridade o motivo de traslado á aula de convivencia. 

 

4.2.7.5 Funcionamento e coordinación 

 
Equipo Directivo nomea unha persoa  coordinadora (entre o Departamento de Orientación e o 

Equipo Directivo) que se encarga de recoller os datos, incidencias e suxestións que xorden: 
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realizar informes de actualización para que os profesorado titor as poida acceder a eles con 

facilidade: informar e colaborar cos Equipos Directivos durante as avaliacións; colaborar coa 

Xefatura de Estudos e co Departamento de Orientación; acudir ás reunións da Comisión de 

Convivencia cando sexa requerida. 

A aula de convivencia permanecerá aberta todo o horario escolar e será atendida polo 

profesor/a de garda dispoñible (en caso de non haber profesor/a de garda, será o Equipo 

Directivo quen se ocupe). O profesor/a esperará na aula de convivencia polo alumno/ que por 

problemas de conduta non pode permanecer na aula. 

O profesorado encargado entrevistarase co alumno/a e faralle cubrir unha ficha de reflexión. Se 

é posible, tras un acordo co alumno-a, este volverá á clase (aula de convivencia reflexiva). A 

realización da ficha será tomada como atenuante ou agravante segundo corresponda. 

▪Comprobará que a alummna/o ten tarefas encomiadas polo profesorado da aula de referencia. 

Se non é así o estudante terá que regresar á aula de referencia, sempre acompañada/o. 

▪O profesor/a que o expulsa deberá informar ao profesorado titor, á familia e a Xefatura de 

estudos, onde entegará o parte correpondente. 

▪O número de alumnos da aula de convivencia non deber ser superior a tres, xa que doutra 

maneira se perdería o sentido da expulsión e se reforzaría a conduta negativa do alumnado. Se 

o número de candidatos/as a aula de convivencia excede o máximo permitido, o estudante 

regresará á aula de referencia buscando unha  alternativa sancionadora deseñada polo 

profesorado de referencia da aula. 

▪Para que se tome aplique esta medida con un/una alumno/a será necesario que o/a mesmo/a 

acumule un mínimo de dous partes amarelos impostos polo profesorado que vaia  decidir a 

expulsión a aula de convivencia. Se non hai parte amarelo previo, non poderá acder a aula de 

referencia. 

▪O número de veces que un/unha alumno/a poderá ser derivado/a á aula de convivencia 

inclusiva será de tres veces por trimestre por materia e profesor/a, agás que a persoa titular da 

Dirección do centro ou a Xefatura de Estudos consideren o contrario. 

▪A/o alumna/o acudirá á aula con material curricular actualizado, que será revisado e avaliado 

polo profesorado da materia. 

▪A profesora/- que expulse deberá cubrir o parte correspondente onde explique  o motivo da 

expulsión, entregalo en Xefatura de estudos . 

▪A profesora/- que expulse deberá informar ao profesorado titor correspondente 

▪A profesora/- que expulse deberá informar a familias ou representantes legais. 
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▪A profesora/- que expluse deberá incluír no XADE a expulsión a aula de convivencia ( “norma 

contraria a convivencia”). 

▪Se o estudante non chega a aula C con traballo específico regresará a aula de referencia. 

▪A alumna/o expulsado/a permancerá na aula C o tempo que dure a sesión na que foi expulsado, 

agás se a Xefatura considera que o tempo ten que ser ampliado. 

▪ A presenza continuada dun alumno/a na Aula deberá ser discutida nunha reunión da Xunta de 

Profesorado do Curso e a Dirección do centro, e comunicada aos/ás pais/nais do/a alumno/a.   

▪O profesorado de garda será o responsable da aula, contando coa axuda do Equipo Directivo e 

o Departamento de Orientación, se este está ocupado. 

▪A persoa titular da Xefatura de Estudos serán os encargados de decidir se a presencia na aula 

de convivencia ten que ser complementada cunha mediada sancionadora diferente. 

  4.2.7.6 Protocolo de actuación 

O alumnado cuxa conduta imposibilite seguir impartindo clase con normalidade  poderá ser 

sacado da aula, sempre que se teña previsto como atendelo. Cando  ocorra unha conduta deste 

tipo, débese actuar da seguinte maneira: 

1.Escribir, da maneira máis clara e descritiva que ocorreu e os datos do alumno/a nun parte que 

entregará en Xefatura. 

2.Translado á aula de convivencia do alumno/a, acompañado do delegado/a. Aquí, coa axuda do 

membro do Equipo Directivo de garda, canalizarase a conduta ao lugar que se considere máis 

oportuno: 

▪Reflexión na aula de convivencia. 

▪Mediación entre iguais ( cando dispongamos dunha) 

▪Xefatura de Estudos. 

▪Comisión de convivencia. 

3. Deixarase constancia da asistencia e do lugar onde se translada ao alumno/a na Xefatura 

(parte de garda, co obxectivo de obter datos sobre o número de condutas contrarias ás normas 

de convivencia e do grao das mesma). 

4. O profesor/a que manda ao alumno/a á aula de convivencia será quen informe do incidente 

ao titor-a e á familia. 

5. O profesorado coordinador da aula de convivencia será o que recabe información da sanción 

e do tratamento dado para a Comisión de Convivencia. 
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4.2.7.7 O perfil do alumnado que acode á aula de convivencia. 

 Alumnado que interrompe reiteradamente o desenvolvemento da clase facendo caso omiso 

das advertencias. 

Alumnado que, en determinado momento, agrede física ou verbalmente aos/ás 

compañeiros/as. 

Alumnado que, tras presentar faltas reiteradas ás normas de convivencia do centro, foi 

apartado do dereito de asistencia ao centro e para o que se considera conveniente polas súas 

circunstancias familiares e sociais que cumpra a sanción dentro do propio centro. Neste caso, a 

sanción será cumprida nun aula de traballo diferente para evitar que o/a alumno/a se relacione 

durante o tempo da súa sanción cos outros alumnos que acoden puntualmente á Aula de 

Convivencia. 

 Non é motivo para enviar un/ha alumno/a á Aula de Convivencia non traer o material ou 

chegar tarde á clase, agás que sexa reincidente. 

 

4.2.7.8 Tarefa do alumnado que é derivado á aula de convivencia 

 Deberá presentarse, acompañado por un compañeiro/a elixido/a aleatoriamente, co traballo 

encomendado polo/a profesor/a correspondente ao/á profesor/a que está de  garda na Aula de 

Convivencia. Se non trae tarefas encomendadas o estudante regresará acomañado/a á aula de 

referencia. 

A realización ou non da tarefa será avaliada polo profesorado que expulse. Non é 

correspondencia do profesorado de garda nin da persoa encargada de xefatura de estudos. 

Deberá cubrir a ficha de reflexión que lle propinará o profesorado de garda. De non facela, 

quedará reflectida no libro de rexistro como un “agravante”. 

Será considerada como unha falta grave contraria ás normas de convivencia do centro, por 

incumprimento da sanción imposta, non presentarse ao Profesorado de Garda ou non acceder á 

Aula de Convivencia. 

 

4.2.8. Programa de mediación. 

4.2.8.1  Que é a mediación 

A mediación consiste  na  intervención  dunha persoa neutral  nun  conflicto leve de convivencia 

escolar  coa intención de  buscar  unha  resolución  pacífica, dialogada  e comprometida.Dita 

mediación ten como obxectivo mellorar o ambiente  de  convivencia no  centro e fomentar  a  
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participación  activa e  responsable  do  alumnado. Todo isto vén  de  resultar na  prevención  de  

conflictos graves. 

A mediación é un proceso voluntario solicitado por unha ou ambas partes  involucradas no  

conflicto ou  ben  solicitada  por  un observador  pero  aceptada  polas  partes implicadas. 

O traballo en mediación escolar como forma alternativa de abordar os conflitos conta cunha 

longa traxectoria no ámbito educativo. Desde finais dos anos oitenta ata os nosos días, moitos 

foron os centros e equipos de profesores/ as que puxeron en marcha servizos de mediación 

escolar, implicando neles aos alumnos e alumnas e tamén a pais e nais. Un dos elementos crave 

para a implementación da mediación foi a formación de todos aqueles e aquelas que ían 

exercer como mediadores. Só desde unha formación inicial adecuada, completada con 

actividades de formación continuada ao longo dos cursos, foi posible o éxito obtido nas 

actuacións de mediación . Por iso o que aquí expoñemos é o punto de partida para a 

implantación dun Programa de mediación, non o programa de mediación en si. Precisamos de 

tempo e moita refllexión para que a medida non se quede nunha opción entusiasta con data 

de caducidade. 

 

4.2.8.1.Requisitos  para a implantación dun programa de mediación. 

1. Análise da sitiuación da convivencia. Ë necesario que conozcamos o noso centro para ver si 

este programa pode ser de utilidade. 

2. Ferranenta para un necesidade cocreta. É imprescindible que o clasutro do centro sinta que 

esta medida é unha reposta podsible a un tipo de problema da convivenia concreto. Neste 

sentido cremos que no IES Praia Barraña a mediación pode ser válido para especialmente 

mellorar a agresividade verbal na maioría, física nalgúns casos, que caracteriza a relación 

entre o alumnado. Unha porcentaxe elevada de partes son derivados destas condutas. 

3. Sensibilización do profesorado.   

▪Equipo directivo. A xefatura de estudos e a dirección, como cargos singulares sobre os 

que recaen o mantemento da convivencia do centro, deben entender e apoiar 

activamente os obxectivos do programa, tanto pola súa vertente educativa como pola 

súa capacidade de dar novos enfoques aos problemas de convivencia. 
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▪Profesorado. É imprescindibel contar cun pequeno grupo entusiasta que funciones 

ocmo motor desta medida e que a través de campañas de sensibilización convenza e 

anima ao outros membros da comunidade educativa de participar na medida. 

▪O Departamento de Orientación xogará un papel fundamental pola súa  vinculación 

tanto co profesorado (responsable das titorías) como co alumnado (mediador e 

mediado) 

4. Sensibilización do alumnado. A través das sesións de titoría pódense establecer os primeiros 

contactos do alumnado co tema. Neste punto, a función será tanto informativa como formativa. 

O noso obxectivo é dobre: que o alumnado se familiarice co servizo e espertar interese entre 

aqueles e aquelas que poidan constituír as futuras candidaturas a alumnado mediador. É 

aconsellable tratar o tema da mediación nas reunións de delegados e delegadas, facéndolles 

partícipes do propio servizo e por tanto da súa difusión entre o alumnado. 

5. Sensibilización alumnado. As familias constitúen un alicerce fundamental nos centros 

educativos, polo que deben ser informadas de todas aquelas actividades nas que os seus fillos e 

fillas participan ou daqueles servizos que o centro lles ofrece para favorecer o seu 

desenvolvemento persoal. Por iso, é recomendable enviarlles ás familias unha carta informativa 

sobre que é a mediación a principio de curso. 

6. Formación específica. A formación dos axentes implicados é indispensable e inegociable. Nun 

principio será o profesorado implicado quen reciba unha formación concreta para que despois 

pouco a pouco comecen a formación o resto do personal implicado.  Optamos por unha 

formación externa para o profesorado e mixta para o alumnado. 

7.Presencia transversal. O programa de mediación terá que estar presente no deseño das NOF e 

do Plan de acción titorial, especificamente. 

◦NOF: Antes de poñer en marcha o programa debemos  de tomar decisións sobre a 

forma en que a mediación se relaciona coas Normas de Organización e Funcionamento, 

nos casos nos que concorra con condutas contrarias ás normas de convivencia ou 

gravemente prexudiciais. Temos que decidir que tipo de centro escolar somos en 

relación co a”cultura da mediación” 

a)  acudir a mediación é en si mesmo  unha medida sancionadora. 
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b) o alumnado pode acudir a mediación, pero terá unha sanción disciplinaria  por alterar 

a convivencia do centro. 

c)mediación ofrécese desde xefatura de estudos e supón unha atenuante da sanción se 

se cumpren os acordos. 

* Neste último caso, é necesario garantir a voluntariedade real das partes, pois poden 

verse tentadas a aceptar o proceso co fin de librarse dun sanción. 

•Plan de acción titorial. A mediación nunca pode ser unha oferta illada dentro do centro; 

por iso, a acción titorial debe incluíla como tal, como unha ferramenta básica para o 

alumnado, para facer uso dela non só no ámbito do centro escolar senón tamén fose do 

mesmo, no seu día a día.  Por iso, para poder traballar este punto, consideramos 

necesario explicar aos responsables das titorías nas súas reunións semanais en que 

consiste o proxecto e cal é o seu papel dentro do mesmo. Posteriormente, poderán 

dedicar unha sesión ao comezo do curso para explicar a todo o alumnado en que 

consiste a mediación, realizar dinámicas de grupo para a captación e selección deste 

alumnado e reforzar o programa durante o curso nas horas de titoría.. 

4.2.8.2 Características do persoal implicado no Programa de mediación. 

A xestión da mediación implica a definición dun protocolo de actuación que asegure unha 

coherencia en todo o proceso e co que debe familiarizarse toda a comunidade educativa. 

 QUEN PODE SER MEDIADOR. Un  equipo  de  mediación debería estar  

composto como mínimo por   

1.  Unha persoa coordinadora. O equipo impulsor da mediación do que viñemos falado 

desde o inicio deste manual, debe estar dirixido por unha persoa coordinadora. Un dos 

elementos centrais para garantir o éxito da medida é, sen ningunha dúbida, a realización 

dunha boa coordinación o que implica unha esmerada selección desta figura. 

Perfil da persoa coordinadora: 

 Formada en temas de resolución de conflitos, convivencia, mediación esco lareira... 

. Capacitada para coordinar e organizar desde a colegialidad. 

. Con facilidade para a dinamización de grupos. 
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 Dotada de liderado positivo tanto entre o profesorado como entre o alum nado. 

. Próxima e á vez con autoridade cara ao alumnado. 

. Paciente, dialogante, empática. 

. Creativa. 

     As funcións da persoa coordinadora: 

Coordinar e dinamizar o servizo de mediación. 

• Dirixir as reunións de seguimento co alumnado mediador. 

 Programar e impulsar a formación continua do alumnado. 

 • Xestionar o programa de sensibilización. 

 • Fomentar a cohesión de grupo do equipo de mediación. 

 • Coordinarse cos responsables da convivencia escolar. 

• Responsabilizarse da avaliación continua do servizo, informar periódica mente aos 

órganos de xestión e participación do centro. 

2.Profesorado voluntario e formado. ( tres docentes como mínimo) 

A participación no programa de mediación é absolutamente voluntaria. Xa wue para que 

a ferramenta funcione requírese dun forte compromiso que incide na específica 

formación e na posterior dedicación.  

Sabemos que inicialmente a idea parte dun grupo pequeno de profesorado que xa 

experimentou con éxito esta alternativa na resolución de conflictos. A éste se lle 

encomenda a tarefa de poñer ne marcha o proxecto. Puidendo seguir os seguinte pasos: 

- aproximación ao proxecto inicial para ver adecuación ou non do proxecto de 

mediación para o nosos IES:  

- reunións para tomar decisións sobre o deseño efectivo e motivador dun 

programa de mediación adecuado. 

- campaña de sensibilización para toda a comunidade educativa, especialmente  

entre o profesorado e o alumnado.  
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- formación externa específica para a posta e marcha do programa.  

Pouco a pouco iremos conformando un equipo de mediación que irá sumando a outro 

compañeiros e compañeiras.  

3.Alumnado voluntario ( catro como mínimo; dous na ESO e dous no Bacharelato) A 

selección do alumnado mediador é un labor enormemente delicado posto queremos 

transmitir a idea de que todos podemos colaborar na vida do centro e participar de 

maneira activa; así como garantir un certo éxito, seriedade e compromiso do servizo de 

mediación. Todo o alumnado é benvido nun principio, poden participan noutras 

actividades relacionadas coa medida como acompañar ao alumnado novo, deseñar e 

crear materiais, neutralizar o conflito e derivalo a mediación, etc.; aínda que non todos 

poderán realizar mediacións. 

 

 

Perfil do alumnado : 

 Ser sensible ante os conflictos dos demáis e ter unha actitude positiva ante eles. 

 Saber escoitar activamente. 

Ter empatía. 

Comprometerse a respetar a confidencialidade e neutralidade na xestión do conflicto. 

 Ter capacidade para soportar situacións de tensión emocional. 

Non é  preciso  que  o  alumnado  mediador  sexa  un  alumnado  de  boas calificacións  

académicas . 

Se  houbera  que  facer  unha  selección  de  alumnado,  a persoa coordinadora  do  equipo  de  

mediación  poderá  entrevistarse  co `profesorado  titor  do  alumnado que  solicita  selo  ou  con  

compañeiros/as se  fose  necesario. 

A selección do alumnado. A nosa proposta  baséase nun proceso secuenciado en seis 

pasos: 
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 1. Campaña de sensibilización, información e divulgación: o alumnado debe coñecer 

ben de que trata o servizo dunha maneira atractiva sen eludir a importancia de esforzo e 

compromiso que se require. 

2. Proba escrita de Mediación  enfocada a valorar os seguintes aspectos entre outros: 

a) Os seus motivos para formar parte do proxecto. 
b) As súas calidades como mediadores e mediadoras. 
c) O seu coñecemento da medida. 

d) O seu grao de compromiso. 

e) A súa postura ante os conflitos. 
f) O seu desexo de axudar aos demais. Para esta proba convocamos ao alumnado 
durante un recreo valorando así o seu esforzo e interese desde o primeiro momento. 

             3. Recollida de información. A información obtida nesta proba compleméntase con: 

a) A opinión do equipo educativo a través do profesorado titor. 

b) A cantidade e tipoloxía de amoestacións que xefatura de é 

tudios ten deste alumnado no caso de que as houbese. 

c) A participación e implicación do alumnado na vida do cen tro. Desta forma 

favorecemos a implicación do resto da comunidade educativa e acórdase a elección do 

alumnado. 

Toda esta información é recollida nunha táboa e analizada polo equipo responsable de 

mediación. 

4. Entrevista persoal. Cando estimemos oportuno ampliar a información sobre algún 

candidato ou candidata faremos entrevistas individuais nas que se valore o seu nivel de 

madurez, de implicación, a súa motivación, a súa dispoñibilidade, etc. 

5. Reunión do alumnado seleccionado. Na que se establecen as súas función, obrigacións 

e acláranse as súas dúbidas. Non só teñen que mediar, senón que son un referente para 

seguir polos seus compañeiros e compañeiras. Ademais, como membros dun grupo, 

esiximos o seu compromiso e responsabilidade para asistir á súa formación e ás sesións 

de seguimento, así como a súa participación activa nas tarefas do equipo  Deben asinar 

un acordo que recolle todos estes compromisos e responsabilidades (Contrato de 

mediación). 
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6. Carta de felicitación e benvida como punto final do proceso coa que ademais 

informamos as familias e facémolas partícipes do proxecto. Isto, á súa vez, outórgalle un 

carácter máis formal. 

A formación do alumnado. 

- Optamos por unha formación mixta. Unha parte impartida por axentes externos que xa 

experimentaran esta experiencia da mediación. E unha formación  interna impartida 

polo profesorado do centro. 

- A formación realizarase fóra do horario lectivo xa que garantimos a si o criterio de 

compromiso. Terá un duración mínima de 25 horas.  A dispoñibilidade das tardes facilita 

sesións máis longas e por tanto máis produtivas. Cúmprese, ademais, un dos requisitos 

esixidos na selección do alumnado mediador: o compromiso. 

- Dentro da temporalización do curso escolar recomendamos realizar esta formación 

unha vez finalizado o período de sensibilización e selección do alumnado 

 

 

4.2.8.3 Unha proposta de PROTOCOLO DE  MEDIACIÓN 

 Cando se solicita 

Unha ou ambas das partes envoltas nun conflito menor  teñen  o  desexo  de resolvelo  e  

pedir  a  mediación  dunha  persoa  neutral,  que  polo  tanto  non deberá  ser  un  

membro  do  equipo que  teña  vinculación  afectiva  con algunha  das  partes  en  

conflicto. 

Un  observador  dun  conflicto considera  que  a  mediación  entre  as partes pode  evitar  

un  conflitto  maior.  Neste  caso  o  mediador é quen  de entrevistar as  partes  e  

propoñer  que  soliciten eles a mediación. 

 Cómo e  onde  se solicita 
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A  mediación  ha  de  ser  solicitada  por  escrito  cubrindo  un  documento específico que  

deberá  ser  entregado  en  man  polo  interesado  a  un  membro  do equipo  mediador 

ou  ,no  caso  de que  o  houbera, ou  deixalo  no  buzón  de mediación. 

O  impreso  pode  ser solicitado  a  calquera  membro  do  equipo de  mediación, quen  

dende  o  momento da  solicitude  do  impreso,  debe  gardar  a confidencialidade  do  

proceso. 

No  impreso,  a  persoa  solicitante  debe por  en  orden  de  preferencia  quen quere  

que  sexa  o  seu  mediador./a 

 Cómo, onde e cando se  desenvolve. 

1. Unha  vez  recibida  a  solicitude  pola persoa  coordinadora  do  equipo, que será 

quen  de  custodiala,  asignarase ao alumno/a mediador/a  segundo a  orden de 

preferencia  do  solicitante  e  sempre  que  o/a mediador/a  non  teña  vinculación 

afectiva  con  ningunha  das  partes . 

2.  A persoa  mediadora  debe  entrevistarse coa parte  implicada  que  non  haxa 

solicitado  a  mediación ,  poñer  no  seu  coñecemento a  solicitude unha  vez  que firma  

o  documento  de  confidencialidade  segundo  o  documento  e  propor  a mediación. 

Ambas  partes  deben  firmar  no  mesmo  documento se  aceptan  ou non a  mediación. 

3. Unha  vez  aceptada e  firmada a  mediación,  acordarase  unha  hora para  levala  a 

cabo. O  mais  axeitado  é  que  sexa  durante  un  recreo (sabendo que existirán ocasións 

onde a mediación ocupará mási tempo,)  no  espacio  habilitado (para tal8pensamos en 

habilitar un departamento e acondicionalo para que reulte  cómoddo para desenvolver o 

proceso)A persoa mediadora  escoitará  a  ambas  partes  e  intentará  que  cheguen a un 

acordo  dialogado  de  resolución, escoitará  as  propostas  de ambas  partes e  intentará  

que  adopten  unha  postura  comprensiva . 

4. A persoa   mediadora escribirá  no  documento pertinente os  posibles  acordos  ou 

compromisos  e  as  partes  en  conflicto deben  asinalo. Se  a  mediación  non  fose 

posible,  a persoa  mediadora  pode  propor  a  participación  de  outro  mediador/a  ou 

trasladar  o  conflicto á  dirección  do   centro. Se  os  implicados asinaron  un 

compromiso ,  poden  solicitar  a  sua  revisión  co  mediador  nun  prazo  acordado . 
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4.2.8.4 A avaliación  do plan. 

 A lo menos  unha  vez ó  trimestre  o  equipo  de  mediación  reuniráse  para  valorar a  eficacia 

da  mesma e  plantexar posibles  modificacións que  podan  mellorar o  proceso. 

Nesas reunións  as persoas mediadoras  deben  aportar soamente  a  información  que 

repercuta  na  mellora  do  plan, cinguíndose  os  mais  posible  a  confidencialidade das 

mediacións  realizadas. 

 Apostamos por unha avaliación continua, centrada no proceso e na que participasen todos os 

axentes involucrados no programa. É importante que se valoren non só datos cuantitativos 

senón tamén os resultados cualitativos que revelen os cambios de actitudes ou a concienciación 

da comunidade educativa, así como o impacto que a longo prazo causase a cultura da 

mediación na contorna educativo.  

 

4.2.9 Plan de acción titorial. 

Remitimos ao documento específico . 

 

 

 

 

4.2.10  Actividades extraescolares e complementarias. 

O Equipo directivo e en particular, a Vidirección, traballa no deseño de actividades que 

posibiliten espazos e tempos para a convivencia entre os diferentes membros da comunidade 

educativa, e nalgún caso, tamén dos centros escolares e outras organizacións da contorna. 

 O programa de actividades varía curso tras curso pero de forma xeral axústase a un calendario 

marcado polas festas e acontecementos populares. 

As actividades complementarias son propostas tamén dende diferentes departamento e  

incluídas na Programación Xeral Anual. 

*Para coñecer as normas xerais e e outras cuestións de carácter organizativo e económico 

remitimos ao apartado 5 no que se desenvolven as NOF 
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4.3. MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA A CONVIVENCIA 

4.3.1 . Actividades de acollida para o alumnado 

4.3.1.1. Para o alumnado que se incorpora a 1º de ESO. 

A idea é realizar unha primeira aproximación ao centro que lles acollerá. 

Antes do periodo de reserva o Equipo directivo manterá unha reunión co Equipo 

directivo dos centros de primaria e secundaria que están adscritos ao noso. O obxectivo 

desta reunión é: 

- coñecer unha aproximación xeral do alumnado que se reincorporará. 

- adiantar algún caso concreto para remitir ao departamento de orientación. 

- iniciar unha coordinación entre os departamentos ou áreas de ambos centros. A idea 

é que o profesorado vinculado a unha mesma área teña unha información sobre os 

contidos tratados e así poder garantir o punto de partida real no proceso de ensinanza-

aprendizaxe  que inician. 

Rematado o período de reserva de praza nos centros de primaria adscritos, o 

departamento de orientación organizará diferentes reunións: 

 

 a) a primeira aproximación. Nesta reunión explicaráselles a organización académica da 

ESO   (cursos, materias, promoción,…) e o funcionamento do instituto (normas de 

convivencia, transporte escolar, comedor, …), respondendo ás preguntas que poidan 

xurdir. 

 b) Outras reunións. Ademais, coa finalidade de facilitar o coñecemento do alumnado e 

organizar a  súa integración no instituto, o departamento de orientación realizará as 

seguintes reunións: 

-  cos departamentos de orientación dos centros de primaria para recibir 

información do alumnado con necesidade específica de apoio educativo. 

 coas titoras e titores do alumnado de primaria para recoller toda a 

información que consideren relevante de cada un dos alumnos/as. 
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 coa xefatura de estudos para organizar os grupos de 1º de ESO tendo en 

conta os criterios seguintes: 

 -atención ás indicacións dos titores e titoras de 6º de EP sobre as 

relacións, as necesidades e as capacidades de cada alumno/a. 

 procurar, na medida do posible, que ningunha alumna ou alumno quede 

sen compañeiros/as do seu grupo de referencia. 

 reparto equilibrado de repetidores e a nivel de xénero. 

 reparto, se é posible, do alumnado que precisa medidas de atención á 

diversidade. 

Nas primeiras sesións de titoría realizaranse actividades de dinámica de grupos e de 

coñecemento entre o alumnado, que favorezan a integración de todo o alumnado no 

centro e de coñecemento das normas, previo á elaboración das normas da aula (se a 

titora ou titor o considera oportuno). Estas actividades están incluídas no Plan de acción 

titorial. 

 

 

4.3.1.2Para o alumnado de 1º Bacharelato e 1º de ESO: 

•Antes da  formalización de matrícula o equipo directivo manterá unha reunión co 

departamento de orientación do  IES A Cachada coa finalidade de darlle a coñecer as 

materias que se ofertan e  unha breve descrición das mesmas. 

•  Será o profesorado de cada unha das materias as persoas encargadas de elaborar o texto 

descritivo-informativo. 

• Esta descripción estará colgada na páxina web do centro. 

•Nos primeiros días de setembro o equipo directivo organizará o recibimento do alumnado 

no primeiro día do curso escolar fixando un horario para as acollidas. É imprescindoble facelo 

naqueles cursos que supoñen a incorporación a unha etapa nova, isto é 1º de ESO e 1º de 

bacharelato. 
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•O alumnado asistirá no salón de actos a un encontro de benvida co profesorado titor e 

membros do equipo directivo. Explicaránselles algunhas normas xerais de funcionamento e 

os detalles relativos ao seu curso. A continuación distribuiranse os grupos nas aulas coas 

respectivas titorías, que se farán cargo dos mesmos ata a hora fixada de saída. 

Na reunión co seu grupo, o titor ou titora realizará as tarefas establecidas no documento 

organizado dende o Departamento de Orientación que, como mínimo, serán as seguintes: 

 comprobar o listado do alumnado do grupo. 

 comprobar a matrícula en materias optativas e pendentes de cursos 

anteriores de cada alumno e alumna. 

comprobar o listado de alumnado usuario dos servizos de transporte 

escolar 

 transmitir e explicar o horario semanal do grupo. 

no caso de 1º de ESO guiará ó alumnado nunha visita polas instalacións 

que vai usar. 

A titoría tomará nota de todas as incidencias e anomalías que detecte nos listados e 

comunicarallas ao persoal administrativo e ao equipo directivo. 

 

 

 

 

4.3.1.3.  Para o alumnado de incorporación tardía ó centro. 
 

•Iniciamos o proceso cunha entrevista inicial entre a familia e o departamento de orientación e 

xefatura de estudos. O obxectivo é intercambiar e recoller información sobre o nivel académico 

do alumno, idioma, situación persoal e familiar, .. e proporcionarlles os datos necesarios sobre o 

funcionamento do centro.  Ás veces esta primeira conversa non é suficiente, e o departamento 

de orientación fará as pesquisas precisas para ter un debuxo o máis aproximado posible á 

alumna/- de nova incorporación. 

• Despois da entrevista e a través do departamento de orientación a alumna/- o será 

presentada á  súa titora/-    que será dende ese momento a persoa que principalmente revisará 

e atendará ás necesidades que vaian xurdindo. 

• Como non noso centro non adoitamos a recibir novo alumnado  xa iniciado o curso, non 

contamos, aínda, co programa de "estudante acompañante"; así que, de consideralo necesario, 
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buscaremos a algunha alumna/o voluntaria para que faga ese papel de guía-anfitrión durante as 

primeiras semanas.  Será responsabilidade da persoa titora o seguimento desta integración. 

 

4.3.1.4.- Para o alumnado inmigrante. 

Aínda que o  procedemento a seguir é moi similar ao descrito para a acollida de alumnado de 

tardía incorporación, nestes casos contamos con dúas variables tan importantes como 

determinantes para  de decidir o nivel no que incoprar á persoa recén chegada: 

    1. A competencia curricular e o nivel de coñecemento das linguas oficiais da nena/- e 

    2. O coñecemento  do sistema educativo que ten a súa familia. 

Para cada un deles seguiremos  o procedemento establecido na Orde do 20 de febreiro de 2004 

pola que se establecen as medidas de atención específica ó alumnado procedente do 

estranxeiro. 

Unha vez asignado o grupo e os apoios, de seren necesarios, procederase como no punto 

anterior; incluso no relacionado coa posibilidade do "estudante acompañante", que nestes 

casos é especialmente importante. 

 

 

 

 

4.3.1.5- Para o alumnado con necesidades educativas especiais. 

   O proceso de acollida será igual cos demais, facendo especial fincapé na integración do 

alumno/a na aula de apoio, de ser necesario.  No caso de incorporación tardía dalgún alumno 

ou alumna con NEAE seguirase o mesmo procedemento aquí establecido. 

 
4.3.2.- Actividade de acollida ás familias. 
 
4.3.2.1.-Para as familias do alumnado que se incorpora a 1º de ESO. 

•Despois de coñecer a reserva de praza, consideramos interesante convocar unha charla 

informativa dirixida ás familias do alumnado de 6º de primaria.  Será entre os meses de maio e 

xuño e a súa organización correrá  a cargo do departamento de orientación, quen concertará 

cos colexios colindantes ( Praia Xardín e Santa Baia) os mecanismos de comunicación da 

convocatoria. 

•A reunión  terá lugar no salón de actos, onde serán recibidos pola dirección, xefatura e o 

departamento de orientación. Explicaranse todos os detalles relativos á matrícula, servizos que 
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oferta o instituto, horarios, normas de funcionamento…, respondendo as dúbidas que xurdan. A 

continuación ofreceráselles unha visita guiada polo centro. 

 

4.3.2.2.- Para as familias do alumnado que se incorpora a 1º de Bacharelato. 

Similar á que se describe no punto anterior, tamén sobre as mesmas datas, terá lugar unha 

reunión dirixida ás familias do alumnado que se incorpora por primeira vez ó Bacharelato. 

  

4.3.2.3.- Reunións informativas coas familias. 

Unha vez iniciado o curso, no mes de outubro a dirección convocará unha reunión entre as 

titoras/es e as familias de todo o alumnado. Non se trata, tanto de coñecer o fucionamento do 

centro, que para iso está a reunión que explicamos arriba, como de aproximarse á realidade do 

curso e da aula. 

Facilitáremoslles como mínimo a seguinte información: 

- Información xeral do centro. 

- Horario e profesorado do grupo. 

- Características do grupo. 

- Horas de recepción das familias por parte do profesorado. 

- Criterios de promoción e titulación na ESO. 

- Sistema abalar 

- Páxina web 

 

4.3.2.4.- Entrevistas co profesorado titor. 

 O profesorado titor de cada grupo contará cunha hora semanal de atención ás familias e 

manterán entrevistas periódicas de xeito individual, segundo as necesidades. Nestas entrevistas 

compartirase información sobre o alumno ou a alumna. 

 

4.3.3- Actividades de acollida ao profesorado. 

 A xefatura de estudos será a encargada de facilitarlle toda a información relativa ao seu posto 

de traballo á nosa nova compañeira/o. Despois de completar os trámites administrativos da 

toma de posesión, a xefatura de estudos entregará á profesora/-  un lápis electrónico que 

conterá, como mínimo, a seguinte documentación: 

-  Ficha de datos persoais (que deberá devolver cuberta á xefatura de estudos). 

(Anexo ) 
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- Calendario escolar. 

- Horario do centro. 

- Horario persoal. 

-  Listados de grupos ós que impartirá clases. 

-  Medidas e actuacións sobre a convivencia. 

- Normas de convivencia. 

-  Plano do centro. 

No caso de que teña que encargarse dunha titoría facilitaráselle ademáis toda a informació 

necesaria para realizar as funcións propias da mesma e, se fose necesario, poñeráo en contacto 

co departamento de orientación. 

A xefatura de estudos tamén guiará ao novo profesorado nunha primeira visita ás dependencias 

máis usuais do instituto (sala do profesorado, departamentos, aulas específicas, cafetería, …). 

Finalmente, poráo en contacto coa xefatura do departamento no que se integra. 

 

4.3.4.- Actividades de acollida ao persoal de administración e servizos. 

 Será a secretaría do centro quen lle facilitará a persoa que se incorpore  toda a información 

relativa ao seu de traballo e quen a guiará nunha primeira visita ás dependencias nas que 

desempeñará o seu posto de traballo e ás de uso común. 

 

 Despois de completar os trámites administrativos da toma de posesión, a secretaría entregará 

ao  traballador/a, como mínimo, a seguinte documentación e información: 

Ficha de datos persoais (que deberá devolver cuberta á secretaría).(Anexo ) 

Calendario escolar. 

Horario do centro. 

 Horario persoal. 

Plano do centro. 

 

4.4. MECANISMOS DE COORDINACIÓN PARA FAVORECER A CONVIVENCIA. 

Sabemos que para que facer do noso instituto un espazo de convivencia para unha cidadanía 

libre, crítica, solidaria e responsable  é imprescindible a implicación de toda a comunidade 

educativa (profesorado, alumnado, familias, Concello e outros organismos e asociacións e 

colectivos) tanto no deseño e elaboración do plan (con propostas de actuación para a 
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prevención e resolución de conflitos, desde distintas perspectivas) como na súa aprobación, 

posta en práctica e respecto. Para iso establécense os seguintes mecanismos de colaboración e 

coordinación:   

 

4. 4.1. Coordinación coas familias: programa Co-Educa. 

 Vimos detectando unha especie de divorcio entre os docentes e as nais, pais ou representantes 

legais que inflúe negativamente no proceso de ensinanza aprendizaxe do noso alumnado. Unha 

distancia determinada por unha mala dinámica de hai tempo e unhas características 

socioculturais propias da nosa contorna. 

   Por iso, dende o IES Praia Barraña propoñemos un plan de mellora de comunicación para 

conseguir un proceso formativo conxunto famlia-escola que redunde nunha mellor 

comunicación. Ao programa chámamoslle Co-Educa e , unha vez mais intégrase na liña da 

educación activa que vimos defendendo. Non é fácil nin rápido. Por iso definimos unha serie de 

medidas concretas: 

Reunión-acollida ao principio do curso coas familias do alumnado novo no centro 

(1º curso de ESO e 1º curso de Bacharelato) para informar sobre a existencia do Plan 

de Convivencia e recoller propostas de actuación. Información sobre as 

características do centro, instalación, recursos que oferta … Visita guiada polo 

centro. 

Reunión-presentación de curso do profesorado–titor coas familias para dar a 

coñecer o Plan de Convivencia e implicación das mesmas na formación dos/as 

seus/súas fillos/as, dando especial relevancia á importancia de educar en valores de 

respecto e igualdade; á importancia do diálogo como medio para resolver os 

conflitos: da necesidade dunhas normas axeitadas de convivencia; do fomento do 

esforzo e interese cultural e da contorna; dun ambiente favorable de traballo En 

definitiva, incidir no seu papel como axentes activos no proceso de formación 

dos/as seus/súas fillos/as. 

Reunións periódicas co profesorado–titor. Todo o profesorado conta cunha hora 

semanal para a atención ás famiilias e/ou representantes legais. 

•As familias recibirán atención en grupo ou individualmente, segundo as circunstancias, 

mediante: 

•Entrevistas individuais previa cita, sempre que algunha das partes o solicite. 
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•Conversas telefónicas sempre que o profesorado titor o decida e poida.   

•Nalgúns casos, e sempre que as dúa as partes así o consensen, a comunicación poderá 

realizarse a través do correo corporativo da xunta. 

Entrevistas co profesorado do departamento de orientación. O alumnado, a súa familia ou 

representantes legais e/ou o seu titor poden solicitar unha reunión coa persoa orientadora. 

A persoa orientadora informará por escrito ao titor sobre as cuestións e conclusións acadadas. 

Finalmente, se así o considera a persoa titora e/ou o departamento de orientación concertarase 

unha reunión informativa co resto do profesorado da alumna/o intervido. 

 Páxina web. Contamos cunha páxina web actualizada que funciona de canle para todas as 

novidades e cuestións académicas e organizativas do centro. Así mesmo a Asociciación de Nais e 

Pais conta cun espazo propio para o que requira ( o enlace) . 

Abalar. A Xunta de Galicia, coa finalidade de aumentar o achegamento entre o profesorado e 

as familias, ofrece abalarMóbil. Trátase dunha aplicación que permite ás familias consultar a 

información dos seus fillos a través do teléfono móbil dende calquera lugar, de forma cómoda e 

rápida. 

No noso instituto por decisión de Claustro decidimos que o profesorado faga uso desta 

ferramenta de comunicación coas familas. 

Xornadas de acollida. Como explicamos máis arriba parécenos importante organizar 

actividades de presentación do curso. Actividades que explicamos no apartado anterior. 

Outras actividades. Queremos ir traballando na formación do claustro para crear dinámicas de 

participación das familias en actividades lectivas e nonn lectivas do centro. 

É un traballo que require tempo e convencimento.   

 

4.4.2. O Consello escolar. 

   Trátatase dunha medida determinante para o funcionamenteo do centro ao ser o  órgano 

central na proposta e toma de decisións. Dende o IES PraiaBarraña consideramos indispensable 

trasmitir esta importancia a todos os membros da comunidade escolar. O  marco legal que 

regula o Consello Escolar é: 

Decreto 92/1988, do 28 de abril, polo que se regulan os órganos do goberno dos centros 

públicos de ensino non universitario. 

Decreto 324/1996, do 26 de xullo, polo que se aproba o Regulamento orgánico dos institutos de 

educación secundaria. 

http://www.espinheira.es/sites/default/files/Curso1617/ConselloEscolar/decreto_92_1988.pdf
http://www.espinheira.es/sites/default/files/Curso1617/ConselloEscolar/decreto_92_1988.pdf
http://www.espinheira.es/sites/default/files/Curso1617/ConselloEscolar/D324_1996_REGULAMENTO_IES.pdf
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 RESOLUCIÓN conxunta do 26 de setembro de 2016, da Dirección Xeral de Centros e Recursos 

Humanos e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, 

pola que se establece o calendario para a celebración de eleccións de membros dos consellos 

escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos. 

Membros do Consello escolar. ( bienio 2017-2019) 

 

Presidencia.  

Xefatura de estudos.  

Secretaría.  

Representantes do profesorado.  

  

  

  

  

  

  

Representantes dos responsables de alumnado.  

  

  

Representantes do alumnado.  

  

  

  

Representante do persoal de administración e 
servizos. 

 

Representante do Concello.  

 

Comisións  específicas do Consello escolar. ( bienio 2017-2019) 

   Dentro do Consello Escolar contamos con comisións específicas: 

 Comisión económica, preme aquí. 

 Comisión de convivencia, preme aquí. 

 Comisión da biblioteca, preme quí. 

 Comisión de seguimento do estado das instalacións, preme aquí. 

 

4.4.3 . Coordinación para o alumnado. 

   Consideramos indispensable garantir espazos e tempos de coordinación e convivencia co 

alumnado. Por iso traballamos   

http://www.espinheira.es/sites/default/files/Curso1617/ConselloEscolar/Resolucion_26_setembro_Eleccion_Consello_Escolar.pdf
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesxunqueira2/node/302
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesxunqueira2/node/176
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesxunqueira2/node/303
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesxunqueira2/node/418
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A elaboración colectiva e consensuada dun Plan de Convivencia que favoreza as 

relacións con toda a comunidade educativa e dunhas normas de actuación para a 

resolución de conflitos. 

Equipo de mediación. Crear un equipo de mediación, perfectamente identificado 

que sexa parte activa na resolución de conflitos. Alumnado con máis habilidades 

sociais, con máis experiencia no centro, que axude a outros/as a resolver conflitos, a 

dar información sobre as normas de convivencia, protocolos de actuación, 

información ao alumnado novo de distintos aspectos do funcionamento do centro, 

dos recursos, distintos espazos . 

Os RecreActivos. Actividades programadas dende diferentes departamentos para 

que sexan desenvolvidas durante os recreos. 

Os ColecActivos. Grupos de alumnado voluntario que traballan a prol dunha 

convivencia positiva. 

Páxina web. Será unha ferramenta de comunicación e tamén de expresión propia. 

Os rapaces contarán cun espazo virtual propio. 

Reunións periódicas. Relacións periódicas do equipo de mediación, do 

profesorado–titor e da xefatura do departamento de orientación na busca de novas 

propostas ou actualización das mesmas, que leven á resolución pacífica dos 

conflitos. 

Entrevistas co profesorado.O profesorado titor  ( agás en 2º de Bacharelato) conta 

cunha hora semanal para atender ás necesidade grupais e/oun individuais dos seus 

titorandos. Durante esta hora combinarán a resolución cocreta de conflictos coa 

realización de tarefas deseñadas dende o Plan de acción titorial. 

O alumnado tamén poderá demandar unha entrevista  individual co profesoradotitor e/ou 

con calquera dos seus docentes. 

 Entrevista co orientador. 

-  Dentro do Proxecto de Orientación académica contamos cunha serie de sesións 

periódicas e grupais  por niveis que se desenvolverán en coordinación co 

profesorado titor. 

-  O alumnado poderá entrevistarse co profesorado orientador sempre que se 

soliciten mediante cita previa. A petición para unha entrevista pode ser demandada 

polo alumnado, a súa familia, o seu titor,/a calquera outra profesora/- ou o propio 

orientador. 
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- O orientador informará por escrito ao profesorado titor sobre as cuestións que 

teñan que ver co proceso de ensino-aprendizaxe do alumno entrevistado. 

-  Tamén contamos coa atención directa da persoa pedagoga terapéutica cando 

sexa necesario. 

Reunión co equipo directivo. O alumnado poderá reunirse con calquera membro 

do equipo directivo sempre que o requira e se as circunstancias o permiten. Cremos 

indispensable trasmitir a idea de que contan cunha comunicaciòn fluida que garanta 

ás súas necesidades. 

Xunta de alumnado-delegado. Obviamente, acollémonos ao regulado polo 

Decreto 7/1999 do 7 de xaneiro para a Xunta de representantes electos do 

alumanado , que establece que da mesma formarán parte todas as delegadas e 

delegados de centro, que para cada curso escolar elixirán un/unha Presidente de 

Xunta, responsable de convocar reunións periódicas e levantar acta das mesmas. 

As súas funcións son as seguintes: 

a) Recibir información do alumnado representantes das alumnas e alumnos no 

Consello Escolar sobre os temas tratados nel, e das confederacións, federacións 

estudiantís e organizacións xuvenís legalmente constituídas. 

b) Elevar ao equipo directivo propostas para a elaboración do proxecto educativo do 

centro, por iniciativa propia ou por petición daquel. 

c) Informar aos representantes ds alumnado  no Consello Escolar dos problemas de 

cada grupo ou curso. 

d) Elaborar informes para o Consello Escolar por iniciativa propia ou por petición deste. 

e) Elaborar propostas de modificación do Regulamento de réxime interior, dentro do 

ámbito da súa competencia. 

f) Informar ao alumnadodo centro das actividades da xunta de alumnado delegado. 

g) Formularlles propostas a xefatura de estudos para a elaboración dos horarios 

e a equipo de actividades complementarias e extraescolares para a súa 

organización 

 h) Debater os asuntos que vaia tratar lo Consello Escolar no ámbito da súa 

competencia e elevar propostas de resolución ós seus representantes nel. 

As asociacións de alumnado.  Consideramos imprescindible axudar e guiar ao noso 

alumnado no asociacionismo e no coñecemento e organización de grupos de 

reflexión e participación social e cívica encamiñados á consecunción dun proceso de 

formación persoal o de mellor calidade posible. 
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           As asociacións de alumnado son organizacións recoñecidas e reguladas dentro do 

proceso educativo nas que o alumnado dun mesmo centro educativo únense para 

lograr uns fins e integrarse máis activamente na comunidade escolar, logrando así, 

estar máis informados, reivindicar seus dereitos e colaborar na obtención dunha 

mellor calidade de ensino. Algún dos seus obxectivos: 

* Para ampliar información sobre o regulamento das avaliacións remitimo ao apartado 5  onde se inclñuen as NOF: 

 

4.4.5. MECANISMOS DE COORDINACIÓN CO PROFESORADO. 

 

Para a coordinación co profesorado deberiamos poder contar con horario que o facilitase. O 

aumento de horas lectivas das últimas leis educativas, dificúltano enormemente. Aprazar as 

horas de coordinación ( reunións de departamento, reunión co profesorado titor..,) á fora de 

horario lectivo está a  dificulta en exceso calquera posibilidade de comunicación. Aínda así 

ademais dos organismos de coordinación reseñados antes e determinados polo marco 

lexislativo,  desenvolvemos outros: 

Reunións de todo profesorado–titor con xefatura e o departamento de orientación, ao 

principio do curso. 

Reunións periódicas entre o departamento de orientación e  xefatura de estudos co 

profesorado titor para comentar calquera incidencia, actividade ou proxecto.  Estas reunións 

serán prioritarias en 1º e 2º de ESO. 

Implicación de todo o profesorado na elaboración do plan, con propostas de actuación, tanto 

para a prevención como para a resolución de conflitos ou alteracións de convivencia. 

O taboleiro da sala común. Contamos cun espazo para as informacións máis inmdiatas:  

expulsións, reunións ou calquera aviso urxente. 

Correo electrónico coorporativo. Calquera reunión ou aviso relevante será compartido. 

Páxina web. O profesorado conta cun espazo propio para os contidos  que lle incumben. 

Plans de formación. Cremos que é indispensable aumentar o número de participantes na 

formación do profesorado.  Coñecer as súas necesidades  e dar resposta para seguir 

profundizando nas diferentes liñas de actuacións. 

Actividades extraescolares e complementarias. Implicación e participación nas actividades máis 

lúdicas: celebración de distintas datas, proxectos de investigación e culturais, actividades 

extraescolares que favorecen as relacións do claustro. 
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4.4.6. MECANIMSOS DE COORDINACIÓN CON OUTROS CENTROS EDUCATIVOS, CONCELLO E 

OUTROS ORGANISMOS. 

 

Consideramos indispensable construír redes de colaboración con outros centros e organismos 

do concello. Así, para a consecución destes e outros obxectivos: 

Manter reunións cos centros vinculados ao noso, nas que intercambiar información 

e pareceres. Programamos reunións formais con contidos e datas concretas  e 

outras que xurdan tras asuntos concretos. 

Coñecer o funcionamento do Plan de convivencia dos demais centros da vila e da 

contorna para aprender da súa experiencia e seguir protocolos común de actuación. 

Fomentar a interrelación cos demais centros con actividades comúns, intercambios 

de experiencias e proxectos educativos, celebración conxunta de actos que 

fomenten a solidariedade e respecto ... 

Traballo en equipo co Concello e outros organismos da contorna sobre a igualdade, 

a violencia de xénero, o racismo, o maltrato animal, os dereitos humanos … 

Implicar o alumnado no servizo á comunidade. Identificar unha necesidade social 

da contorna e traballar en equipo co Concello para mellorala. 

 

 

 

 

 

4.4.7 MECANISMOS DE COORDINACIÓN COS DEMAIS MEMBROS DA COMUNIDADE 
EDUCATIVA DO CENTRO. 

Ademáis  das directrices marcdas polo Decreto 8/2015 e o do Consello Escolar  como órgano de 

participación do resto da comunidade no Ies PraiaBarraña desenvolvemos outros mecanismos: 

1. Co Persoal de limpeza. 

- As nosas compañeiras do servizo de limpeza participan activamente no concurso de 

convivencia, que gusto de clase. Son elas as responsabeles de calificar o estado das 

respectivas aulas. 

- Reunións periódicas. Xefatura de estudos mantén conversas e  reunións periódicas co 

perosal de limpeza co fin de coñeceder incidencias e facelas partícipes e cómplices 

de certas sancións impostas a  algunha clase. 

2. Co persoal administrativo. 
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Maís alá das súas función explícitas o persoal xxxxxx participa na convivencia positiva 

mediante o control na entrada do alumnado. Nas horas de entrada, saída e os 

recreos. 

3. Co persoal administartivo. 

4. Copersoal de  Cafetería. 

A coordinación neste caso pasa por: 

- limitar a venta de produtos industrais fomentando o consumo de alternativas saudables. 

–solicita a ´sua complicidade no cumplimento dalgunhas normas que se especifican no 

apartdao 5. onde se desenvolven as NOF. 

 

6.- A COMISIÓN DE CONVIVENCIA DO CENTRO. 

 

6.1.- Características xerais. 

Tal e como se recolle no 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 en materia de 

convivencia escolar (DOG do 27 de xañeiro), a Comisión de Convivencia do centro constituirase 

no seo do Consello Escolar do mesmo. 

     Dita comisión 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. Así mesmo, velará pola correcta aplicación do presente Plan de 

Convivencia, así como na normativa vixente en relación coa convivencia nos centros escolares. 

 

6.2.- Composición e constitución. 

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 ou órgano equivalente. 

     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 e, de querer 

asumilo, poderá fucionar como coordinador do equipo de convivencia.  O nomeamento das 

persoas integrantes da comisión de convivencia nos centros educativos corresponde ao director 
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ou á directora por proposta dos colectivos representados. Os seus membros poden coincidir cos 

do Consello Escolar, pero non teñen que ser os/as mesmos/as necesariamente. 

 

En concreto, no caso do IES “Praia Barraña”, a súa composición será a que segue: 

 

Presidente/a Directora ou Director do centro 

Vicepresidente/a Xefa ou Xefe de Estudos do centro 

Representantes do profesorado Tres (3) representantes 

Representante do alumnado Un (1) representante 

Representante da ANPA con maior 

representatividade no centro 
Un (1) representante 

Representante do persoal non docente Un (1) representante 

 

Cando a Comisión de convivencia o considere oportuno, e co obxecto de que informen no 

ámbito das súas respectivas competencias, poderá solicitar o asesoramento dos/as profesionais 

do Departamento de Orientación que interveñen no centro, do profesorado–titor relacionado 

co tema que se analice, do educador ou educadora social do Concello ao que pertenza o 

alumnado en cuestión ou doutros/as profesionais segundo a problemática de que se trate, así 

como das asociacións do sector que poidan colaborar na mellora da convivencia. 

 

6.3.- Periodicidade das reunións. 

A Comisión de Convivencia do centro manterá tres (3) 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. 

 

6.4.- Funcións. 

A comisión de convivencia exercerá por delegación do consello escolar as seguintes funcións: 

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. 
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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, 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. 

e)Propor, de ser o caso, á persoa titular da dirección do centro 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. 

i)Aquelas outras que lle sexan encomendadas polo consello escolar do centro 

docente ou polo órgano da Administración educativa con competencias na materia. 

 

7.- A DIFUSIÓN DO PLAN DE CONVIVENCIA 

 

Coa finalidade de garantir o coñecemento do contido do presente Plan de Convivencia por parte 

de toda a comunidade educativa do centro utilizaranse as seguintes canles de comunicación: 

Claustro de Profesores/as e Consello Escolar: antes da súa aprobación, e cada vez 

que se realicen modificacións, remitirase por e-mail a todos/as os/as membros 
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destes dous órganos de goberno colexiados coa antelación suficiente para permitir o 

seu estudo e a presentación de emendas. 

Comisión de Coordinación Pedagóxica: antes da súa aprobación, e cada vez que se 

realicen modificacións, tratarase nunha reunión deste órgano de coordinación 

docente, nun punto da orde do día, o contido deste documento favorecendo a 

discusión de todas as achegas que se queiran realizar. 

Comisión de Convivencia: entregarase un exemplar a cada membro desta comisión. 

Alumnado: entregarase un guión e resumo do documento a todos/as os/as 

membros da Xunta de Delegados/as do centro de cara á súa difusión nos distintos 

grupos–clase. Ademais, en todas as aulas figurará no taboleiro de anuncios 

información de onde poden consultar o contido íntegro do Plan de Convivencia. 

Nais, pais e representantes legais do alumnado: entregarase un exemplar á 

directiva da ANPA e, ademais, a través dos seus/súas fillos/as recibirán información 

de como consultar o contido íntegro do Plan de Convivencia. 

Páxina web. De forma permanente este documento poderase consultar na páxina 

web do centro, na Xefatura de Estudos e no Departamento de Orientación. 

Carteis informativos. Así mesmo, elaboraranse carteis informativos nos que de 

xeito resumido, claro e atractivo se dean a coñecer as principais normas de 

convivencia do centro. 

 

 

 

 

 

7.- O SEGUIMENTO, AVALIACIÓN E MELLORA DO PLAN DE CONVIVENCIA 

 

A Comisión de Convivencia, tal e como se recolle nas súas funcións, será a encargada de velar 

pola correcta aplicación e avaliación do presente Plan de Convivencia, recollendo todas as 

propostas de melloras e modificacións que se podan trasladar por parte de calquera membro da 

comunidade educativa do centro. 

Esta Comisión pedágoxica debe ser compatible con outras ferramentas de avaliiación e 

seguimento: 

•Xunta de alumnado delegado. 
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•Reunións periódicas entre o profesorado e alumnado representante da comisión de convivencia. 

•Informes do Equipo de Mediación. 

•Informes de Orientación. 

Como criterios de avaliación do plan poderanse considerar: 

Número de partes de incidencia que se tramitan no curso escolar. 

Número de conflitos que se resolven de forma conciliada. 

Número de sancións e expedientes disciplinarios tramitados ao longo do curso. 

Número de expedientes de absentismo escolar tramitados ao longo do curso. 

Número de expedientes de acoso escolar tramitados ao longo do curso. 

Utilidade dos distintos protocolos existentes e/ou deseñados no centro á hora de 

tratar as situacións conflitivas que se podan dar. 

Etc ... 

 

Trimestralmente a Comisión de Convivencia elaborará un informe sobre a evolución destes 

criterios de avaliación. Cada un destes informes axuntarase á correspondente acta de reunión e 

servirán para ofrecer unha visión global da convivencia no centro ao longo do curso, que se 

reflectirá nun informe final engadido como anexo á memoria final do centro. 

Como resultado da constante avaliación poden xurdir dende calquera sector da comunidade 

educativa propostas de revisión que se poden concretar en modificacións e/ou actualizacións 

do presente Plan de Convivencia, se finalmente así o acorda a Comisión de Convivencia e se 

aproba nos órganos de goberno colexiados do centro. 

 


