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1. AVALIACIÓN INICIAL 
1.1 Características do centro e do seu contorno. 
Ubicación, historia e descripción xeral 
O IES Ribeira do Louro está no concello do Porriño e foi creado a principios do ano 

1991, tendo desde os primeiros anos ensinanzas de secundaria e formación 

profesional. Este instituto de educación secundaria empezou chamándose Instituto de 

Formación Profesional do Porriño e naceu como consecuencia da ampliación do que 

ata o daquela era unha extensión do Instituto de Formación Profesional de Ponteareas, 

con sede provisional no actual IES Pino Manso. O DOG do 9 de  novembro (Orde de 

25 de outubro)  fai oficial a creación do instituto e durante o curso 1991-92 inaugúranse 

as instalacións definitivas, nas que actualmente está o agora chamado IES Ribeira do 

Louro. O nome actual foi establecido por acordo de claustro durante o curso 1996-97 e 

conten dúas referencias: por un lado ao lugar onde se atopa, o barrio de A Ribeira, na 

parroquia de Torneiros, e por outro lado ao río Louro, un dos símbolos do concello do 

Porriño e que tamén orixina o nome da comarca, A Louriña. 

Como xa se dixo, o IES Ribeira do Louro foi nun principio un instituto de FP, con 

ensinanzas da rama de administrativo e comercial de nivel I e II. Co traslado ás novas 

instalacións incorporáronse ensinanzas experimentais de 3º e 4º de ESO segundo a 

LOXSE (daquela a LOXSE aínda se estaba a implantar de maneira xeral nos niveis 

inferiores) e estudos de FP de electricidade e electrónica. Sucesivamente fóronse 

incorporando outras ensinanzas e niveis educativos, adaptándose en cada momento ás 

distintas leis educativas: Ensinanzas para Adultos (alfabetización, ensinanzas básicas 

e ensinanza secundaria) Programas de Garantía Social, Programas de Cualificación 

Profesional Inicial e Bacharelato. Os estudos de formación profesional foron 

evolucionando e adaptándose á LOXSE, primeiro despois á LOE e agora, iniciándose, 

á LOMCE; incluíndo reformas no edificio e adquisición e melloras de equipamento, ata 

chegar á oferta actual: ESO, Bacharelato, dous ciclos formativos de grao medio 

(Xestión Administrativa e Instalación de Comunicacións), dous de grao superior  
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(Administración e Finanzas,   e Comercio Internacional),  e xa como currículum  

LOMCE, dous módulos  de Formación Profesional Básica (Electricidade e electrónica e 

Servicios comerciais) 

 

O lugar onde se atopa o instituto é o polígono residencial de Torneiros, un barrio de 

vivendas sociais que se comezou a construir a partir dos anos 1970 dentro da 

parroquia do mesmo nome, próximo ao río Louro e que está  aproximadamente  a 1,5 

km. do centro  municipal.  

A zona onde está situado o instituto posúe unha  exigua oferta cultural, carece de 

biblioteca pública e perto da centro hai un centro sociocomunitario  de pouca 

actividade;  se ben hai certos elementos de ocio (xardíns públicos e pistas deportivas 

ao aire libre) e centros básicos de consumo (un supermercado, quiosco, farmacia e 

cafeterías) 

Os equipamentos cos que conta o centro son suficientes para desenvolver o labor 

docente nas distintas ensinanzas que se realizan no centro: ximnasio e pavillón 

cuberto, aulas de plástica e debuxo, laboratorios de física e química, ciencias naturais 

e idiomas, biblioteca, aulas de informática, talleres de tecnoloxía, aula de música e 

aulas-taller de electrónica. As aulas de ciclos formativos contan con equipamento 

informático e material adecuado para cada curso, e o resto das aulas, así como os 

distintos departamentos, contan con equipos informáticos completos e conexión a 

internet. O centro dispón ademáis dunha sala de reunións para a ANPA e unha 

cafetería. As barreiras arquitectónicas no interior do recinto escolar son practicamente 

inexistentes, ao haber ramplas, ascensor e servicios para minusválidos. O aspecto 

problemático nese sentido é a circulación entre os distintos sectores do patio de recreo, 

separados por escalóns ou superficies discontínuas. 

O horario lectivo do noso instituto é de 08:45 a 14:15 pola mañá e de 16:00 a 18:30 

pola tarde (martes e xoves), para os estudos de réxime ordinario e de 16:45 a 22:00 

para os estudos de réxime de adultos. O centro conta con transporte escolar para o 

alumnado de ESO. 
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1. 2.Características da comunidade educativa 
A procedencia do noso alumnado varía segundo as ensinanzas: o alumnado de ESO 

procede dos dous colexios adscritos ao noso centro, o CEIP da Cruz, de Budiño, e o 

CEIP Antonio Palacios, do barrio de Torneiros. O alumnado de bacharelato procede , 

aparte do noso alumnado de ESO, dos dous centros adscritos: CPI da Ribeira, tamén 

no barrio de Torneiros e  do colexio privado Sto. Tomás. Por outra parte a procedencia 

do alumnado de ciclos é máis variada, e teñen unha distribución xeográfica bastante 

ampla. Ao noso centro acude para cursar ciclos formativos sobre todo alumnado do 

concello do Porriño, pero tamén de concellos próximos, sobre todo Tui, Ponteareas, 

Mos, Salceda de Caselas, Salvaterra, Mondariz, Vigo e Tomiño.  

Por tanto, pódese dicir que a procedencia e as características do noso alumnado son 

en xeral moi heteroxéneas, tanto pola idade, desde 12 anos ata adultos, como polo tipo 

de estudos realizados, como pola procedencia xeográfica, de distintos concellos, 

grandes e pequenos, de zonas rurais e urbanas, e a clase social, media e media-baixa. 

Sen embargo, e a efectos deste plan de convivencia, teremos máis en conta ao 

alumnado da ESO, e a FPB, posto que como veremos máis adiante, son nestos  niveis 

educativos  onde máis e maiores problemas se detectan. 

O alumnado da ESO provén maioritariamente de dous colexios de ambientes distintos:  

do CEIP Cruz Budiño procede dunha parroquia que se podería describir como semi-

rural, con certa importancia do traballo agrícola, pero cunha poboación que atopa 

maioritariamente os seus recursos principais na industria da zona e os servizos; por 

outro lado; o CEIP. Antonio Palacios está nun entorno máis urbano, no polígono de 

Torneiros, aínda que o ambiente sociocultural das familias é moi similar ao de Budiño. 

O alumnado de Budiño está escolarizado en galego, mentres que o do Antonio 

Palacios está escolarizado en castelán, sen que esto supoña ningún tipo de conflito ou 

merma na convivencia de ningún tipo. Nos dous casos pódese falar de familias de 

clase media ou media-baixa. 

A presencia de alumnado de etnia xitana, aínda que minoritaria no centro, de difícil 

integración,  supón ,ás veces, un factor distorsionador da convivencia pola escasa 

implicación no proceso de aprendizaxe e polas conductas disruptivas dentro da aula.  
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No presente curso, en horario regular (diurno)  hai matriculados no centro 16 

alumnos/as xitanos , o que supón o 3,2 % do total. 

 O claustro está composto por 63 membros, tradicionalmente cunha estabilidade alta, 

se ben está tendencia  está mudando. No presente curso contamos con 19  

provisionalidades. O centro conta cunha orientadora unha profesora especialista  en 

Pedagoxía Terapéutica e atende os casos máis graves entre o alumnado con NEE. 

Polo volumen de alumnado e o nivel  do mesmo precisaríase un profesor máis, desta 

especialidade sobretodo tendo en conta que a profesora PT ostenta o cargo de 

vicedirectora e non pode dispoñer do horario completo. 

  Ademáis do profesorado, no centro traballan dous administrativos, catro limpadoras e 

tres conserxes, os nove na nómina da Consellería de Educación. Tamén traballan no 

centro o persoal adxudicatario da concesión da cafetería e o de mantemento regular do 

edificio. 

 

 

1.3  As normas de funcionamento do centro: 
  

O conxunto de normas polas que se rixe o centro  están recollidas nun documento 

anexo  (NOF) aprobado polo Consello Escolar o 5 de Novembro de 2013, ao abeiro da 

Lei de Convivencia de 3 de marzo de 2011 e ao seu desenvolvemento no Decreto do 8 

de Xaneiro de 2015 A existencia dunhas normas de respecto e convivencia e o seu 

cumprimento son factores básicos para que, aplicados baixo os principios de xustiza e 

a igualdade en calquera grupo social, haxa os menos conflitos posibles. En efecto, a 

participación de todos os sectores da comunidade educativa na elaboración das NOF 

garante a defensa dos intereses de todos os sectores implicados no proceso educativo. 

Da mesma maneira, a existencia dunha lei xeral, referida antes, común a todos os 

centros educativos garante a igualdade do alumnado diante da norma. A referencia 

xeral é, pois, a esas normas de convivencia. Tanto o marco xeral lexislativo, común a 

todos os centros, como as NOF do instituto tradúcense en normas simples de 

convivencia diaria.  
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Consideramos que é moi importante o acordo entre todo o profesorado e entre 

profesorado e alumnado para cumplir e facer cumplir unhas normas básicas de 

comportamento. Esto debería levar ao establecemento dunhas pautas básicas de 

conduta dende o mesmo momento que empeza o curso para que tanto profesorado 

como alumnado teñan claras as liñas básicas de convivencia no centro. As NOF do 

centro  deben servir de referencia para todo o alumnado desde os primeiros cursos no 

centro e no seu cumprimento hai que insistir a diário.  

 

1.4 Situación da convivencia no centro 
 

A convivencia entre moitas persoas con intereses, hábitos e valores distintos durante 

moitas horas nun espazo reducido como é un centro educativo, leva, inevitablemente, a 

que haxa problemas de convivencia. De todas maneiras, e como resumo da situación 

xeral da convivencia, pódese dicir que non hai problemas graves no noso centro. 

Entendemos por problemas graves situacións extremas, como agresións físicas, acoso 

continuado e extendido, vexacións, imposibilidade practicamente total de realizar o 

profesorado o seu labor docente, actos frecuentes de vandalismo, situacións de tensión 

continuada entre o profesorado ou coas familias, etc. 

 Tomando como base o arquivo de incidencias que obra en xefatura de estudos 

respecto dos últimos tres cursos e os informes emitidos pola comisión de convivencia 

do centro, podemos concluir o seguinte: a conflictividade tanto nas aulas coma nas 

outras dependencias do centro está diminuindo, o respecto hacia o mobiliario e 

instalacións do centro é aceptable; valórase positivamente as relacións entre os 

distintos estamentos que compoñen a comunidade educativa (profesorado, equipo 

directivo, alumnado, famílias e persoal non docente.). Os conflitos  que se producen 

con máis frecuencia son entre  o alumnado  e entre profesorado e alumnado. 

Consecuentemente os conflitos que se teñen producido con máis frecuencia no centro 

nos últimos anos son: agresións verbais entre o alumnado, condutas disruptivas nas 

aulas e actos de indisciplina (insultos, malas contestacións, faltas de respecto, etc.) 

Como podemos ver, no centro de todos os problemas de convivencia está o alumnado  

e é precisamente o alumnado  o obxectivo principal de calquera actuación tendente a  
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mellorar a situación da convivencia no instituto. Está estendida a idea entre o 

profesorado de que no fondo da maioría dos problemas de convivencia no centro está 

a baixa consideracin cara o estudo que ten o alumnado e nalguns casos secundado 

polas famílias, mais acentuado no alumnado de etnia xitana. Por outro lado atopamos a 

crise de valores da sociedade actual no relacionado co deterioro da autoridade do 

profesorado e da xente adulta en xeral sobre os menores, autoridade que está 

continuamente cuestionada e se ve desprovista da súa efectividade como medio de 

solución inmediata de conflitos. Tamén o  abuso e mal uso das redes sociais da 

internet. Todo esto leva a condutas disruptivas na aula , e nalgúns casos ao abandono 

do sistema educativo ao cumplir os dezaseis anos. Os  problemas de conduta na aula 

danse maioritariamente nos dous primeiros cursos de ESO e na recen estreada 

Formación Profesional Básica.  

Finalmente hai outros problemas de convivencia que teñen que ver coa intimidación e a 

violación continuada da intimidade e da vontade dun alumno por outro; estariamos 

diante dun caso de acoso escolar. En concreto, no noso centro non se dan moitos 

casos de acoso , pero a dificultade dos mesmos está precisamente en que ás veces 

non son casos claros e estan agochados baixo unha apariencia de normalidade. Ata 

hai pouco as actuacións consistían en tratar cada caso de maneira independente, 

identificando aos implicados e facéndolles ver a necesidade de respectarse 

mutuamente, de “alonxarse” da outra parte e implicando ás familias para que 

contribúan a mellorar a situación. Agora para analizar e tratar este tipo de conflito  

séguense as pautas deseñadas no Protocolo de Acoso Escolar elaborado pola 

Consellería de Educación ao abeiro da Ley de Convivencia de 3/03 de Marxo de 2011. 

 

As actuacións levadas a cabo ata o presente para corrixir as situacións de alumnado 

con conduta disruptiva na aula aparecen en dous ámbitos distintos: no relacionado coa 

motivación e o aproveitamento académico por un lado, e na corrección de  condutas 

contarias á convivencia ,por poutro.  

No primeiro campo hai que citar a participación do noso centro desde hai varios anos 

no plan PROA para axudar a aquel alumnado que, tendo capacidades para os estudos 

presentan carencias familiares á hora de prestar o apoio necesario para motivar,  
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controlar e guiar ao alumnado no traballo diario; outra actividade que se realiza no 

centro é a titoría individualizada a aquel alumno que, na derradeira avaliación, pode 

responder a un estímulo externo para orientar o seu traballo e darlle un último 

empurrón ao curso a base de organización da axenda de traballo, mentalización 

positiva, compromiso e adicación extra. Este traballo é realizado por profesorado que 

participa de maneira voluntaria ao quedar liberado de horas polo profesorado de ciclos.  

No presente curso escolar, se hai disponibilidade de profesorado, decidimos  adiantar 

estas titorías. 

Tamén contribúe a revertir condutas á convivencia   implicar aos alumnos en 

actividades extraescolares que os achegan ao centro e o fan mais seu como a 

particpación no grupo de teatro (contrato programa), nas representacións “as mulleres 

na historia”, no coro musical, e nas actividades organizadas pólo Equipo de Biblioteca 

do Centro: clubs de lectura, xornadas de acompañamento lector a alumnado de infantil 

do Ceip. Antonio Palácios (centro de Primaria de referencia), ao alumnado do centro de 

educación especial ACCESCA e ao centro de maiores da zona. Finalmente, tamén 

están as medidas de atención á diversidade que se veñen aplicando para favorecer ao 

alumnado con ritmos de aprendizaxe distinto ou que teñen situacións sociofamiliares 

complicadas (ACI, reforzos educativos, apoios dentro e fora da aula, e Programas de 

Mellora). 

Tampouco nos podemos esquecer das actividades conmemorativas: Día Mundial 

contra a violencia de xénero, día internacional do autismo, día mundial pola paz, dia do 

Libro,  colaboracións con Amnistía Internacional e as festivas:  Magosto,, Entroido e 

Xornada de Convivencia.  Desgraciadamente, hai un número significativo de alumnado 

que, por un motivo ou outro non aproveita ningunha desas medidas que poderían 

axudalo a seguir o ritmo dos estudos. A consecuencia de todo esto é o fracaso escolar 

e o clima de deterioro da convivencia  que provocan,  non  respectando, a miúdo, o 

traballo dos demáis. 

En materia de comportamento, as medidas que se veñen levando a cabo de maneira 

maioritaria no centro son, á expulsión puntual da aula e incorporación á aula de 

convivnncia, e a  privación do recreo, para tentar corrixir as actitudes negativas. Nos 

casos graves ou moi graves aplícase a medida de expulsión do centro por un período  
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máximo de tres días ou o expediente disciplinario. O repertorio de medidas 

sancionadoras e corretoras é moi limitado Neste sentido, pensamos que unha maior 

colaboración doutras administracións (autonómicas e locais) de maneira práctica e 

efectiva podería axudar a resolver os conflitos. Tamén sería de moita utilidade a 

inclusión da figura do traballador social, unha persoa con competencia para actuar no 

ámbito familiar dende a iniciativa directa do instituto e que implicase de maneira real ás 

familias no proceso educativo., e mesmo actuase directamente co alumnado expulsado 

temporalmente do centro. A elaboración deste plan de convivencia debe perseguir 

tamén a mellora da efectividade neste apartado. 

Finalmente hai outro aspecto no que tamén se incide no noso centro, que é o 

preventivo. Dende os primeiros cursos o traballo de titoría é esencial nese sentido;  

facer unha lectura crítica e sistemática das Normas de Organización e Funcionamento   

nas primeiras clases de titoría  é parte esencial do Plan de Acción Titorial. Sen 

embargo, pensamos que tamén neste sentido o plan de convivencia debería facilitar 

instrumentos que melloren o aspecto preventivo. Unha vez máis, a posibilidade de 

traballar directamente no ámbito familiar por medio de persoal cualificado e con 

potestade legal suficiente sería un punto moi favorable para potenciar a mellora da 

convivencia desde unha das raíces dos problemas, o ámbito familiar.  

Dende o centro tamén se traballa coas familias para detectar problemas que incidan na 

convivencia  e ver cómo solucionalos. Nos últimos anos potenciouse o achegamento 

das famílias ao centro: xornadas de acollida, reunións colectivas e titorías  ao inicio de 

curso, entrega de cualificacións persoalizada ao remate de cada avaliación... 

    

1.5 Comisión de convivencia 
 
A Comisión de convivencia no centro está formado no seo do consello escolar e está 

composto polos seguintes membros:  

- Director 

- Xefe de estudos 

- Xefe de estudos de adultos 
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- Orientadora 

- Representante do alumnado 

- Representante de pais e nais 

- Representantes do profesorado  

- Representante do concello de O Porriño. 

 

No Ies Ribeira do Louro completan a Comisión de Convivencia o profesorado adscrito 

voluntariamente que realiza funcións de garda na aula de convivencia. 

 

 

Poderán tamén participar, se a comisión o considera oportuno, os titores/as implicados 

nun caso concreto e os profesionais de servizos sociais, sanidade, asociacións, etc. 

que poidan aportar algo á mellora da convivencia no centro. 

 

O comisión de convivencia marcará as directrices para a elaboración e dinamización do 

plan de convivencia do centro. Preceptivamente, esta comisión reunirase unha vez ao 

trimestre para facer o seguimento da situación da convivencia no centro e informará da 

mesma ao consello escolar. Tamén fará unha memoria a final de curso na que 

reflectirá o grao de cumplimento do plan no centro.  

Ademais, a comisión coordinará as actuacións conxuntas das partes implicadas na 

mellora da convivencia do centro. Reunirase tamén se se presenta un caso grave de 

alteración da convivencia no centro e tentará dar a solución máis efectiva dende o 

punto de vista do resultado da medida tomada para a resolución do conflito, pero 

tamén dende o punto de vista educativo, buscando a corrección das actitudes e 

procurando que non se volvan repetir.. 

 

A función desta comisión é analizar periódicamente a situación da convivencia no 

centro e as circunstancias particulares de determinadas condutas e propoñer e axudar 

á toma de decisións sobre corrección de condutas graves. No caso de existir un grupo 

de profesorado e/ou alumnado suficientemente formado aplicaríase formalmente a 

mediación no conflito por parte da persoa que a comisión de convivencia considerase 

oportuno. 
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2. OBXECTIVOS 
Os obxectivos básicos do centro, recollidos no Proxecto Educativo de Centro, e que 

teñen que ver directa ou indirectamente coa convivencia, son os seguintes: 

- Formar ao alumnado nos valores propios dunha sociedade democrática, 

participativa, plural, tolerante e solidaria. 

- Fomentar hábitos de traballo, estimular a creatividade e potenciar o 

desenvolvemento persoal e o espíritu crítico. 

- Proporcionar unha sólida formación científica, tecnolóxica, humanística e 

artística desde un punto de vista riguroso e ao mesmo tempo con atitude aberta 

e crítica. 

- Desenvolver estratexias de formación que permitan avanzar nos distintos 

campos do saber para conseguir un futuro profesional digno e unha sociedade 

máis xusta. 

- Fomentar un clima de respecto e cordialidade entre os distintos membros da 

comunidade educativa. 

- Fomentar no alumnado hábitos de lecer activos, socializantes e que contribúan 

ao benestar emocional e a unha vida saúdable. 

 

A proposta de obxectivos específicos relacionados coa convivencia no centro son os 

seguintes.  

 

- Potenciar a comunicación do centro coas familias, coa fin de que se impliquen 

plenamente na educación dos seus fillos/as.  

- Mellorar a comunicación co alumnado, destacando o papel dos delegados e dos 

representantes no consello escolar.  

- Mellorar os hábitos de convivencia e participación que permitan ao noso alumnado 

integrarse plenamente e de maneira responsable nunha sociedade libre e democrática.  

- Previr e tratar o absentismo escolar mediante o control das faltas, o traballo de titoría 

e a intervención, se fose preciso, do departamento de orientación e do departamento 

de asuntos sociais do concello.  
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- Habilitar os mecanismos de actuación que conduzan a acadar o mellor clima de 

convivencia posible respectando o dereito á escolarización do alumnado e o dereito a 

recibir unha educación de calidade.   

-  Detectar e tratar os posibles casos de acoso escolar.  

- Levar a cabo a organización interna do centro en torna á Aula de Convivencia. 

- Concienciar ao claustro da necesidade da formación e participación colectiva 

coordinada para acadar mellores resultados na convivencia no centro.  

- Promover a formación do profesorado en aspectos relacionados coa convivencia. 

 - Potenciar a participación do alumnado na vida do centro, sobre todo as asambleas 

de aula e de delegados.  

- Desenvolver todas as medidas contempladas no PAT tendentes a mellorar a 

convivencia no centro.  

- Buscar apoios fóra do centro (servizos sociais do concello, centro de formación do 

profesorado, etc.) para implementar e mellorar os puntos  clave do plan de convivencia.  

- Fomentar o respecto á diversidade cultural e ás diferencias en xeral como núcleo 

fundamental da boa convivencia.  

 

3. ACTUACIÓNS 
3.1 Distintos casos de condutas contrarias ás normas de convivencia.  
Tipos de medidas e procedementos de actuación. Agrupamos os casos máis 

frecuentes de condutas contrarias ás normas de convivencia en tres apartados, 

segundo a súa frecuencia e importancia: condutas disruptivas na aula, actitudes 

violentas entre alumnos (pelexas, insultos, agresións, etc.) e acoso escolar. Citamos os 

casos, as medidas que se han de tomar e o procedemento de actuación en cada caso.  

 

3.1.1. Casos de conduta disruptiva na aula. 

En función dos distintos casos de alteración da convivencia no centro aplicaranse as 

oportunas medidas. Tendo en conta que o caso máis frecuente é o de condutas do 

alumnado que interfiren no desenvolvemento normal das clases, a actuación máis 

importante e a que con máis frecuencia se podería aplicar é a do uso da aula de 

convivencia. 
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Cando nos atopamos con este tipo de caso de condutas contrarias ás normas de 

convivencia no centro o protocolo de actuación é o seguinte: 

O profesor que detecta e observa esa conduta cubre un parte de incidencias onde 

debe facer constar da maneira máis precisa posible a descrición dos feitos, incluindo a 

medida que se toma (amoestación verbal, comparecencia ante o xefe de estudos e/ou 

permanencia na aula de convivencia). O alumno implicado baixará, se é o caso, e 

acompañado polo delegado/a de clase, á xefatura de estudos, onde se rexistrará ese 

parte e se continuará coas instrucións dadas no mesmo. As primeiras veces, o 

alumnado realizará unhas actividades de reflexión para tentar mellorar a súa conduta e 

o titor falará con eles e, en caso de reincidência, coas súas familias para ver de 

reconducir a situación. Esta actuación aparece máis detallada no apartado 

“Funcionamento da Aula de convivencia”. A continuación aplicarase o protocolo 

recollido nas NOF  no que se refire a sancións e os motivos que as xustifican. A 

primeira sanción en caso de reincidencia ou falta grave é a expulsión temporal do 

centro por un período de tres días. O titor e a dirección do centro manterán informadas 

ás familias da situación do alumnado implicado en relación con todas estas actuacións 

e coa aplicación do réxime disciplinario 

A reiteración de condutas contrarias ás normas de convivencia e as condutas 

gravemente prexudiciais para a convivencia no centro darán lugar á apertura dun 

expediente disciplinario. 

 

3.1.2. Casos de agresións insultos, peleas, etc. 

De momento, como xa se citou máis arriba, o procedemento de actuación nestes casos 

é a simple aplicación do Regulamento do centro. É dicir, amonestación verbal e/ou 

escrita ao/s implicado/s e aplicación da sanción correspondente se os feitos así o 

merecesen. A aplicación do réxime disciplinario,  faise baixo os principios de equidade 

e proporción é en sí mesma educativa. De todas maneiras, a intervención de 

profesorado do centro formado en resolución de conflitos e de alumnado, persoas 

próximas ao alumnado implicado, sería un factor complementario que melloraría a 

calidade da convivencia. Nun futuro, se a comisión de convivencia o considera 

oportuno, estableceranse os medios para a posible intervención dun “equipo de 

mediación”. 
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3.1.3.  Casos de acoso escolar 

Non é habitual no noso centro este tipo de incidencias, que de producirse aplicariase o 

protocolo para situacións de acoso escolar elaborado pola Consellería de Educación. 

 

3.2 Procedemento de actuación. 
A planificación do plan de convivencia é función da xefatura de estudos e da dirección 

do centro coa colaboración do departamento de orientación, aprobarase anualmente no 

consello escolar á iniciativa da comisión de convivencia e recollendo a información e a 

opinión do claustro. O claustro de profesorado será informado das súas funcións e 

responsabilidades dentro do plan, posto que a súa aplicación é de carácter colectivo e 

require da participación de todos. Tamén de maneira esporádica se podería requerir a 

participación do resto da comunidade educativa, todos aqueles que traballan no centro 

(persoal de limpeza, administración, conserxes, cafetería e mantemento). 

No apartado de recursos falarase da necesidade de ampliar os recursos humanos para 

atender de maneira óptima ao alumnado segundo este plan de convivencia. Neste 

apartado citamos exclusivamente o persoal co que conta o centro. 

 

4. RECURSOS 
4.1 Recursos materiais.  
 
Para a posta en marcha do plan de convivencia necesitamos unha aula disponible 

durante a xornada lectiva que funcione como aula de convivencia. 

Esta aula dispoprá de mesas e sillas suficientes para atender as súas necesidades 

(para 10 alumnos en principio é suficiente). A Aula de convivencia, de uso exclusivo 

para este fin dentro do horario lectivo, está situada, provisionalmente, na planta baixa 

do centro, na sala da antigua vivenda do conserxe. Na aula haberá un libro de gardas 

da aula de convivencia no que o profesorado de garda encargado da aula en cada hora 

deixará constancia das incidencias oportunas (día, hora, materia, profesorado e 

alumnado implicado, se o alumno fixo ou non o traballo e cantas incidencias poidan ser 

de interese). 

 15 



 
 

 Tamén haberá un  arquivador onde están as fichas de reflexión que  deberá 

cumprimentar o alumnado que baixa á aula de convivencia (1ª e 2ª vez) , modelos de 

fichas de seguimento e toda a normativa relativa á convivencia escolar.   Ademais 

haberá carpetas con fichas de traballo das distintas materias  como complemento á  

tarea encargada polo profesor que deriva ao alumno ou alumna a esta aula.  

O resto dos recursos necesarios para a implantación do plan non son específicos, 

posto que forman parte do traballo de titoría ou do traballo diario de aula. Por suposto, 

o centro porá a disposición do persoal implicado todo o material que en cada momento 

se requira para levar a cabo cada actuación. 

 

 

4.2 Recursos humanos. Formación. 
 
Os recursos humanos cos que conta o centro para a implementación do plan de 

convivencia son: todo o profesorado, posto que de calquera profesor/a    se espera 

del/a que cumpla e faga cumplir as normas de convivencia do centro; a comisión da 

convivencia, que regula e decide as liñas mestras do plan;  ,o equipo de orientación e 

os titores, posto que a través do plan de acción titorial é como se traballan os valores 

relacionados coa convivencia; finalmente o equipo directivo, que coordina o traballo en 

conxunto do persoal anteriormente descrito. A posta en marcha do plan de convivencia 

no noso centro, en concreto para a aplicación e posta en funcionamento da aula de 

convivencia, está supeditada ao profesorado que realiza gardas nesta aula. Como 

complemento ás actividades coordinadas e implementadas polo profesorado, 

contaremos ocasionalmente con persoal alleo ao centro (Cruz Vermella, Garda Civil, 

Servizos Sociais, Consellería de Familia/Igualdade...), como xa fixemos nalgunha 

ocasión, para traballar aspectos relacionados coa convivencia desde distintos puntos 

de vista (maltrato infantil, abuso/acoso escolar, educación em valores, igualdade home-

muller, etc.) 

  

Finalmente, é frecuente atopármonos con numerosos casos en que a actuación co 

alumnado, despois de pasar polos distintos niveis de competencia (titoría, 
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departamento de orientación, xefatura de estudos e dirección) chega a un momento en 

que non se pode actuar máis, posto que o profesorado non ten certas competencias 

para actuar no seo das familias. E esa posible actuación no ámbito familiar coidamos 

que sería moi beneficiosa para poder resolver certas situacións que desgraciadamente 

se dan con frecuencia (abandono e malos tratos, absentismo, falta de colaboración e 

implicación nos estudos dos fillos, etc) 

Continuarase realizando xestións para instar ao concello local a ampliación da atención 

dos servizos sociais a alumnado do centro para os casos de expulsión prolongada. 

Pola súa banda o centro comprométese a por en funcionamento actividades de 

formación de profesorado para aplicar medidas enfocadas á resolución de conflitos.  En 

caso de haber profesorado suficiente, o centro promoverá e facilitará a formación dun 

grupo de traballo sobre convivencia que afonde nalgún dos seguintes puntos: 

“Intelixencia emocional e resolución de conflitos”, “Organización do centro, aplicación 

práctica do plan de convivencia”, “Formación de alumnado para a mediación”, “Traballo 

coas familias: aspectos prácticos e legais”. 

 

5. PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN 
Como xa se indicou no apartado de composición e funcións  da Comisión de  

Convivencia, será esta a que avalíe anualmente o grao de cumplimento do Plan de 

convivencia. Esta avliación anual quedará refllectida nunha memoria que formará parte 

da memoria anual do centro. Nela especificarase o grao de cumplimento dos 

obxectivos do plan, a participación da comunidade educativa no desenvolvemento do 

plan, a adecuación dos espazos e dos recursos materiais e humanos e propostas para 

modificación e /ou mellora do plan.  

Ademáis desta memoria anual, o Observatorio de Convivencia informará ao consello 

escolar na marcha da situación da convivencia no centro. 

A comisión permanente de convivencia, pola súa parte e como se explicou nas súas 

funcións, reunirase periódicamente e fara así mesmo o seguemento da convivencia no 

centro. 

O Porriño, outubro de 201 

       

                 A DIRECCIÓN 
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