
 

PLAN DE CONVIVENCIA. Anexos relacionados co Protoco lo de prevención, 

detección e tratamento do ACOSO ESCOLAR: 

 

PRIMEIRA FASE 
 

Anexo I  
do Protocolo Xeral : Primeira comunicación ao equipo directivo. 

Documento 1b: Informe de Dirección. Diagnóstico par a a decisión sobre a Fin 
do Protocolo  (CASO A) ou a aplicación do Protocolo de 
prevención  (CASO B)  ou do Protocolo de tratamento (CASO C). 

Documento 1c: CASO A: inexistencia de indicios de a coso escolar : 
Comunicación á familia de presunta vítima de maltra to da fin 
do protocolo.  

Anexo II  
do Protocolo Xeral : Asignación dunha persoa responsable de atención e  de apoio 

á vítima. 

Anexos III e IV  
do Protocolo Xeral :  Comunicación ás familias- Protocolo de prevención  (CASO B)  e 

Protocolo de tratamento (CASO C). 

Anexo V  
do Protocolo Xeral :  Nomeamento da persoa tramitadora do Protocolo de 

prevención  (CASO B)  ou do xuíz  instrutor de expediente 
disciplinario  Protocolo de tratamento (CASO C).-  

 

SEGUNDA FASE 
 

Anexo VII  
do Protocolo Xeral : Recollida inicial de información. 

Anexo VIII  
do Protocolo Xeral : Entrevista coa presunta vítima. 

Anexo XI  
do Protocolo Xeral : Entrevista cos pais/titores legais da presunta ví tima. 

Anexo X 
do Protocolo Xeral : Entrevista cos observadores non participantes. 

Anexo XII  
do Protocolo Xeral : Entrevista cos pais/titores legais do/s presunto/ s agresor/es. 

Anexo IX  
do Protocolo Xeral : Entrevista co/s presunto/s agresor/es. 
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Anexo XVIII  
do Protocolo Xeral 
Documento 5b: Modelo de expediente disciplinario. 

Anexo XIII  
do Protocolo Xeral : Solicitude de asesoramento do responsable do Dpto . de 

Orientación . 

Anexo XIV  
do Protocolo Xeral : Solicitude de asesoramento doutros profesionais e ducativos. 
 
 

TERCEIRA FASE 
 

Anexo XV  
do Protocolo Xeral : Rexistro da análise da información recadada. 
 
 
Anexo XVI  
do Protocolo Xeral : Medidas a adoptar. 

Anexo XVIII  
do Protocolo Xeral : Resolución de expediente disciplinario. 
 

CUARTA FASE 
 

Anexo XX  
do Protocolo Xeral : Seguimento e avaliación das medidas adoptadas. 
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1ª FASE- ANEXO I:  PRIMEIRA COMUNICACIÓN AO EQUIPO DIRECTIVO SOBRE UNH A 

POSIBLE SITUACIÓN DE ACOSO ESCOLAR.  

Nome do centro educativo:  IES SAN TOMÉ DE FREIXEIRO DE VIGO. 

Persoa que comunica a situación de posible acoso es colar :  

 Profesor / Profesora do grupo  Persoa agredida  Servizos médicos 
 Outro profesorado  Outras alumnas / Outros alumnos  Servizos sociais 
 Titor / Titora  Familiares da persoa agredida  Outros (especificar): 
 Orientador / orientadora  Denuncia anónima 
 Persoal non docente  Persoa observadora/espectadora externa 

 

 

Vía de coñecemento e comunicación da situación:  

 Observación directa  Titoría de pais/nais (PAT) 
 Caixa / Correo de suxestións do centro  A través de medio telemático (especificar cal): 
 Reunión de titores de nivel / ciclo (PAT)   
 Titoría de alumnado (PAT)  Outros (especificar): 
    
 

Alumno acosado ou alumna acosada (posible vítima):  

Nome e apelidos (ou iniciais destes): 

Indicar sexo:   Muller  Home Curso e grupo: 
 

Alumno acosador ou alumna acosadora (posible agreso r ou agresora):  

Nome e apelidos (ou iniciais destes): 

Indicar sexo:   Muller  Home Curso e grupo: 
 

Breve descrición dos feitos  (debe concretarse o máximo posible o lugar e a data en que tiveron lugar): 

 
 
 
 
 
 
 

En Vigo a , ................ de ............................................ de 201...... 

Sinatura 1  (Persoa que comunica a situación*)  Sinatura 2 (Persoa receptora da demanda) 

Asdo..:..................................................................................... Asdo.: ...............................................................................  

(No caso de que a persoa que comunica a situación non poida ser identificada, figurará a sinatura da persoa 

responsable da dirección do centro, como persoa que rexistra a situación) 
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1ª FASE- ANEXO I b:  VALORACIÓN INICIAL DA SITUACIÓN. 
 

DATOS DA PRIMEIRA COMUNICACIÓN AO EQUIPO DIRECTIVO (ANEXO I): 

Día: Alumno/a posible vítima: 
 
 

Persoa ou vía que comunica a situación: 
 
 

Alumnos/as posibles agresores: 
 
 
 
 

 
PRIMEIRAS FONTES DE INFORMACIÓN: 

Recibida a comunicación anterior o equipo directivo procede a unha primeira investigación de 
urxencia para valorar a situación baseada nas seguintes fontes de información (sinálese o que 
proceda): 
 

 Primeiro contacto coa posible vítima 
 Entrevistas con alumnos posibles observadores 
 Entrevistas con titores e outros profesores 
 Indicios materiais aportados coa denuncia ou obtidos durante a investigación 
 Outros (especificar):  
 ..................................................................................................................................................................................... 

 ..................................................................................................................................................................................... 

 
CONCLUSIÓNS: VALORACIÓN INICIAL DA SITUACIÓN 

Da análise da información obtida o equipo directivo conclúe a seguinte valoración inicial da 
situación: 

 Non existe risco de que a situación derive en acoso escolar no futuro. Procede dar fin o protocolo coa 
comunicación formal á familia afectada. 

 Existe risco de que a situación derive en acoso escolar nun futuro próximo se non se adoptan medidas de 
prevención. Procede continuar co protocolo de prevención co nomeamento dun tramitador/a. 

 Existe indicios razoables da existencia de acoso escolar. Procede continuar co protocolo de tratamento e a 
incoación dun expediente disciplinario. 

 
En Vigo a , ................ de ............................................ de 201...... 

Sinatura   

 
Asdo.: (membro do equipo directivo que asina) . ....................................................................................................... 



XUNTA DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN 

E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA  

IES SAN TOMÉ DE FREIXEIRO 

Gran Vía s/n.  36210 VIGO 

���� 986 23 16 67 

���� 986 21 39 69 

http://centros.edu.xunta.es//iessantome 
 

Plan de Convivencia Escolar  páx 5 

1ª FASE- ANEXO I c:  COMUNICACIÓN Á FAMILIA DA PRESUNTA VÍTIMA DO ARQUIV O 

DAS ACTUACIÓNS  

Estimado/a señor/a D/Dª .................................................................................... , nai / pai / titor-a 

legal do/da alumno/a ......................................................................................................................... 

Como Director/a do IES San Tomé de Freixeiro, diríxome a vostede co obxecto de lle comunicar 

que con data  ............................... recibimos unha denuncia dunha posible situación de acoso 

escolar que estaba a ser sufrida polo alumno/pola alumna referido/a. 

Tras esta primeira denuncia o equipo directivo procedeu a realizar unha investigación de urxencia 

para establecer unha valoración inicial da situación do posible acoso escolar. A investigación 

consistiu nun primeiro contacto co/coa alumno/a presunta vítima, xunto cunha serie de entrevistas 

a alumnos posibles observadores, contactos co titor/a, con outros profesores e procura activa de 

probas materiais que puidesen aparecer (redáctese como proceda) 

Tras a análise dos datos obtidos nesta investigación, o equipo directivo concluíu que non 

apareceron elementos que permitan afirmar a existencia dunha situación de acoso escolar no 

momento actual, nin que exista risco de que a situación derive en acoso escolar nun futuro 

próximo. Apórtase informe realizado da valoración inicial da situación (anexo 1 b). 

Polo tanto, procede neste momento dar por terminado o protocolo xeral de prevención do acoso 

escolar con esta comunicación á familia ou titores legais do/da alumno/a que figuraba como 

presunta vítima na denuncia inicial. 

Quedamos, desde este mesmo momento, á súa disposición para cantas dúbidas desexen aclarar, 

así como para cantas circunstancias novas desexen comunicarnos no futuro. Así mesmo, serán 

informados puntualmente de aparecer novidades no centro que lles poidan afectar ao respecto 

desta situación. 

 En Vigo a , ................ de ............................................ de 201...... 
 

Sinatura (O/A director/a) Recibín e fun informado/a 

(Sinatura(s) do(s) representante(s) legais do/da  alumno/a) 
Sinatura 1 Sinatura 2 

 
 
 
Asdo..:  ..............................................................  Asdo.:: ...............................................  Asdo..: ......................................... 
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1ª FASE- ANEXO II: NOMEAMENTO DA PERSOA REFERENTE DE AXUDA Á VÍTIMA  

(Normalmente será unha persoa con formación e sensibilidade coa temática e, sobre todo, que sexa de 

confianza para a vítima. Pode ser o orientador ou orientadora do centro, un profesor ou unha profesora 

membro da Comisión de convivencia, un membro do equipo directivo ou calquera outro profesor ou profesora 

próximo) 

Estimado/a señor/a D/Da ...................................................................................................................  
(nome e apelidos do profesor ou profesora): 

Como profesor/a que é do IES SAN TOMÉ DE FREIXEIRO DE VIGO, diríxome a vostede co 

obxecto de lle comunicar que, logo da recepción dunha denuncia por posible acoso escolar sufrido 

polo/a alumno/a ......................................................................................................., por parte da 

Dirección do centro, se decidiu que sexa vostede a persoa que, conforme o protocolo establecido 

ao respecto, se faga responsable de acompañar a vítima e de lle servir de axuda durante todo o 

proceso do citado protocolo e, de ser o caso, no transcurso da tramitación do expediente 

disciplinario que poida derivar da investigación dos feitos denunciados. 

Neste sentido, dáselle traslado da denuncia e do alumnado implicado para que, con carácter 

inmediato e conforme o protocolo de actuación establecido, inicie os primeiros contactos de 

acompañamento e axuda ao/á alumno/a mencionado/a. Da información que poida obter deste 

acompañamento e que se considere relevante para o esclarecemento dos feitos, manterá 

informada a persoa responsable da tramitación e/ou a persoa que ocupa a Dirección do centro. 

Igualmente, queda convocado/a á reunión que se manterá o próximo día ........................., ás 

..................... horas, no......................................................................... deste centro, co obxecto de 

ofrecerlle a información oportuna sobre a situación. 

 

En Vigo a , ................ de ............................................ de 201...... 
 

Sinatura ( O/A director/a) Recibín (Persoa nomeada) 

 

 

Asdo..: .....................................................................      Asdo..: ......................................................................... 



XUNTA DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN 

E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA  

IES SAN TOMÉ DE FREIXEIRO 

Gran Vía s/n.  36210 VIGO 

���� 986 23 16 67 

���� 986 21 39 69 

http://centros.edu.xunta.es//iessantome 
 

Plan de Convivencia Escolar  páx 7 

1ª FASE- ANEXO III:  COMUNICACIÓN Á FAMILIA DA PRESUNTA VÍTIMA  

 
Estimado/a señor/a D/Da ..................................................................................................................  

 (nome e apelidos da nai, pai ou persoa titora legal do alumno ou alumna): 

Como persoa responsable da Dirección do IES SAN TOMÉ DE FREIXEIRO DE VIGO, diríxome a 

vostede co obxecto de lle comunicar que recibimos unha denuncia dunha posible situación de 

acoso escolar que está a ser sufrida polo/a seu/súa fillo/a 

.................................................................. tal como foi informado ............................................... 

(facer mención expresa da comunicación anterior, do medio empregado e da data en que se efectuou), e 

de convocalo a unha reunión urxente que se vai desenvolver o próximo día ........................, ás 

............................. horas, no................................. ........................................... deste centro, coa 

finalidade de informalo/a dos feitos acontecidos, das actuacións e medidas de urxencia adoptadas 

polo centro para a protección do/a seu/súa fillo/a e do protocolo que se vai seguir para esclarecer 

os feitos ata a súa conclusión. 

As medidas provisionais para a súa protección, adoptadas ante a gravidade das condutas que 

cómpre corrixir, consisten en: 

Coa finalidade de recompilar toda a información posible que contribúa ao adecuado 

desenvolvemento do protocolo, proximamente solicitarase a súa colaboración e será convocado/a 

a unha nova entrevista. 

Así mesmo, será informado/a puntualmente das actuacións que se desenvolvan e que poidan 

afectarlle ao/á seu/súa fillo/a. 

En Vigo a , ................ de ............................................ de 201...... 

 
Sinatura (O/A director/a) Recibín e fun informado/a 

(Sinatura(s) do(s) representante(s) legais do/da  alumno/a) 
Sinatura 1 Sinatura 2 

 
 
Asdo..:  ..............................................................  Asdo.:: ...............................................  Asdo..: ......................................... 
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1ª FASE- ANEXO IV:  COMUNICACIÓN Á FAMILIA DA PERSOA OU PERSOAS 

PRESUNTA/S AGRESORA/S  

 

Estimado/a señor/a D/Da ..................................................................................................................  

 (nome e apelidos da nai, pai ou persoa titora legal do alumno ou alumna): 

Como persoa responsable da Dirección do IES SAN TOMÉ DE FREIXEIRO DE VIGO, diríxome a 

vostede co obxecto de lle comunicar que recibimos unha denuncia por posible acoso escolar na 

que aparece implicado/a o/a seu/súa fillo/a....................................................................................., 

tal como foi informado ................................................................................................................ 

(facer mención expresa da comunicación anterior, do medio empregado e da data en que se efectuou), e 

de convocalo a unha reunión urxente que se vai desenvolver o próximo día ........................, ás 

............................. horas, no................................. ........................................... deste centro,, coa 

finalidade de informalo/a dos feitos acontecidos, das actuacións e medidas de urxencia adoptadas 

polo centro e do protocolo que se vai seguir para esclarecer os feitos ata a súa conclusión. 

As medidas provisionais para a súa corrección, adoptadas ante a gravidade das condutas que 

cómpre corrixir, consisten en: 

Coa finalidade de recompilar toda a información posible que contribúa ao adecuado 

desenvolvemento do protocolo, proximamente solicitarase a súa colaboración e será convocado/a 

a unha entrevista. 

Así mesmo, será informado/a puntualmente das actuacións que se desenvolvan e que poidan 

afectar ao/á seu/súa fillo/a. 

En Vigo a , ................ de ............................................ de 201...... 

 
Sinatura (O/A director/a) Recibín e fun informado/a 

(Sinatura(s) do(s) representante(s) legais do/da  alumno/a) 
Sinatura 1 Sinatura 2 

 
 
Asdo..:  ..............................................................  Asdo.:: ...............................................  Asdo..: ......................................... 
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1ª FASE- ANEXO V:  NOMEAMENTO DA PERSOA RESPONSABLE DA TRAMITACIÓN 

E INSTRUTOR DO EXPEDIENTE DISCIPLINARIO (DE SER O CASO. 

 

Estimado/a señor/a D/Da .................................................................................................................  

(nome e apelidos do profesor ou profesora): 

Como profesor/a que é do IES SAN TOMÉ DE FREIXEIRO DE VIGO, diríxome a vostede co 

obxecto de lle comunicar que, logo da recepción dunha denuncia por posible acoso escolar 

sufrido polo/a alumno/a .................................................................................................................... 

a Dirección do centro decidiu que sexa vostede o que, conforme o protocolo establecido ao 

respecto, se faga responsable da posta en marcha das actuacións recollidas no citado protocolo 

e, de ser o caso, da tramitación do expediente disciplinario que poida derivar da investigación dos 

feitos denunciados. 

Neste sentido, dáselle traslado da denuncia e do nome do alumnado implicado para que, con 

carácter inmediato e conforme o protocolo de actuación establecido, inicie os trámites oportunos 

e manteña informada de todas as actuacións efectuadas a persoa que ocupa a Dirección do 

centro. 

Igualmente, queda convocado/a á reunión que se manterá o próximo día ......................., ás 

...................horas, no  ................................................................... deste centro, co obxecto de 

ofrecerlle a información oportuna sobre a situación. 
 

 

En Vigo a , ................ de ............................................ de 201...... 
 

Sinatura ( O/A director/a) Recibín (Persoa nomeada) 

 

 

Asdo..: .....................................................................      Asdo..: ......................................................................... 
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2ª FASE- ANEXO VII:   RECOLLIDA INICIAL DE INFORMACIÓN (folla 1 de 3)  

Nome do centro educativo:     IES SAN TOMÉ DE FREIXEIRO DE VIGO 

Data do requirimento da intervención:  

Persoa que comunica a situación de posible acoso es colar :  

 
 

Nome e apelidos da vítima (ou iniciais desta):   Muller  Home 

 

 

Nome e apelidos (ou iniciais) da (s) persoa (s) agr esora/s: (indicar M= muller, H= home)  

1-  6-  

2-  7-  

3-  8-  

4-  9-  

5-  10-  
 

Tipo da agresión denunciada:  

1) Verbal:  5)  Acoso ou abuso sexual: 
 Alcumes ofensivos   Acoso físico  sí  non 
 Insultos   Acoso verbal  si  non 
 Calumna, desprestixio, falar mal dalguén  6)  Novas tecnoloxías:: 
 Provocacións   Mensaxes ao móbil 
 Ridiculización pública   Chamadas anónimas ao móbil 

2) Físico:   Correos electrónicos 

 Incomodar (empurróns, agresións leves)   Utilización da imaxe 
 Pegar, agresións importantes   Gravacións de sucesos 
 Agachar cousas   Mensaxes nas redes sociais 
 Romper cousas   Difamación nas redes sociais 
 Roubar cousas  7)  Outros: 
3) Social:    

 Non dirixirlle a palabra    
 Illar no grupo e/ou no centro    
 Ignorar    
 Non deixar participar    
 Ridiculizar as súas opinións, aspecto, etc..    
 Comentarios sobre o sexo, raza, relixión, etc..    

4) Maltrato mixto:    

 Ameazas    
 Chantaxe    
 Extorsión, obrigara afacer algo con ameazas    
 Intimidacións    
 Comentarios sobre sexo, raza, relixións, etc..    
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2ª FASE- ANEXO VII:   RECOLLIDA INICIAL DE INFORMACIÓN (folla 2 de 3)  

Lugares e momentos onde se produce o maltrato:  

a) Dentro do recinto escolar b)  Fóra do recinto escolar 
 Nos patios  No móbil cando está na casa (wsp ou sms) 
 Nos corredores  No transporte escolar 
 Nos baños  No camiño da casa ao centro 

 Nos vestiarios   
No exterior do controno do centro (lugares de ocio e 
do barrio) 

 Na clase, en ausencia do/da profesor/a  
Por internet cando está en lugares de ocio (redes 
sociais, Chat, correo electrónico) 

 
Na clase, cando o/a profesor/a está cara ao 
encerado, para explicar 

 
Por internet cando está na casa  (redes sociais, Chat, 
correo electrónico) 

 
Na clase, cando o/a profesor/a está a atender a 
algún alumno/a c)  Outros: 

 No móbil cando está na clase (wsp ou sms)   

 
Por internet cando está no centro (redes sociais, 
Chat, correo electrónico) 

  

 No recreo   
 Nas entradas ao centro   
 Nas saídas do centro   
 Nos cambios de clase   

 

Características do acoso que se detectan:  

 Indefensión (1)  si  non 
 Desequilibrio de poder (2)  si  non 
 Repetición (3)  si  non 
 Personalización (4)  si  non 
 Invisibilidade (5)  si  non 
 Outros (6)  si  non 

(1) INDEFENSIÓN: a vítima non responde ao maltrato, cala, amosa temor ao falar, no quere ir ao centro, cede ás ameazas e 

chantaxes.  

(2) DESEQUILIBRIO DE PODER: a persoa agresora actúa en grupo, ten máis forza física, idade ou poder ca a vítima, presume das 

súas falcatruadas ante o grupo, considera mexericas a vítima. 

(3) REPETICIÓN: dedúcese do número de ocasións en que se produce o acoso e/ou da súa duración no tempo. 

(4) PERSONALIZACIÓN: a vítima é sempre a mesma, elíxese algunha característica súa diferencial e etiquétase. 

(5) INVISIBILIDADE: o acoso prodúcese en ausencia de adultos ou en lugares (baños, vestiarios, recreos, entradas/saídas) de máis 

difícil control. 

(6) OUTROS: existe documentación escrita de inxurias (mensaxes de teléfono, internet...), de lesións físicas ou hai evidencias destas 

lesións. 

Cada característica de acoso valorarase como SI ou NON. No caso de que a resposta sexa "Non o sabe/Non contesta", reflectirase 

cun signo de interrogación (?) na columna que corresponda. ** O centro decidirá as persoas coas que consultar en función do caso 

concreto. 
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2ª FASE- ANEXO VII:   RECOLLIDA INICIAL DE INFORMACIÓN (folla 3 de 3)  

Feitos observados: 

1) Conduta observada. Data e lugar de realización. Implicados e testemuñas. 

2) Conduta observada. Data e lugar de realización. Implicados e testemuñas. 

3) Conduta observada. Data e lugar de realización. Implicados e testemuñas. 

4) Conduta observada. Data e lugar de realización. Implicados e testemuñas. 

5) Conduta observada. Data e lugar de realización. Implicados e testemuñas. 

6) Conduta observada. Data e lugar de realización. Implicados e testemuñas. 

 

En Vigo a , ................ de ............................................ de 201...... 
 

Sinatura (Persoa receptora da información; responsable da tramitación) 

Asdo..: .............................................................................. 
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2ª FASE- ANEXO VIII:   ENTREVISTA COA PRESUNTA VÍTIMA. (folla 1 de 3) 
 

Nome e apelidos da vítima (ou iniciais desta):   Muller  Home 

 Curso e grupo: 
 

 

Cuestións para a recollida dunha información inicia l (Datos para saber como é a súa situación no centro) 

1. Como te atopas na clase? 
2. Sénteste integrado/a no centro? 
3. Tes amigos? 
4. Como son as relación cos teus compañeiros e coas túas compañeiras? 
5. Como son as relacións co profesorado? 
6. E co persoal non docente? 
7. Sabes en que consiste o acoso? 
8. Son frecuentes estas situacións no centro? Cales son as máis habituais? 
9. Por que cres que se dan este tipo de situacións? 
10. Sufriches algunha destas situacións nalgunha ocasión? 
 

Cuestións para a análise da situación ocorrida  (A partir da cuestión 11 son propias do ciberacoso) 

a) Preguntas persoais 

1. Que foi o que aconteceu? 

2. Cando sucederon os feitos? 

3. Onde sucederon os feitos? 

4. Repetiuse esta situación noutras ocasións? 

5. Desde cando ocorre esta situación? Son feitos illados ou repítense? 

6. Como te sentes ante estes sucesos? 

7. Que fas ti para evitar o conflito? 

8. Que fas ti cando ocorre? 

9. Que fas ti para solucionar o ocorrido? 

10. Que pensas que se podería facer para evitar que se reproducise unha situación similar? 

11. Souben que hai mozos/as que se están a meter con outros/as por medio do móbil e de internet, ti sabes algo? 

12. Que opinas disto? Por que cres que o fan? 

13. Que fai a persoa que recibe estes insultos ou burlas? Que pensas que podería facer? 

14. Coñeces a alguén que lle estea pasando? 

15. Sabes de alguén que se burle dos demais ou que sufra burlas? 

16. Sabes que no centro estamos para axudarvos e que non podemos permitir que isto lle suceda ao noso alumnado. 
Ocorreuche algunha vez a ti? Estache a pasar? 
17. O problema é con internet ou co teléfono móbil? Redes sociais, messenger, chat, @, sms, youtube? 
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2ª FASE- ANEXO VIII:   ENTREVISTA COA PRESUNTA VÍTIMA. (folla 2 de 3) 
 
b) Preguntas sobre a persoa ou as persoas acosadora/s 

1. Sabes quen é a persoa que está a facer isto? É unha persoa soa ou son varias? 

2. Como o sabes? Adoita ser moi difícil saber quen fai estas cousas, non? 

3. A que se debe que o fixese ou fixesen? 
 

c) Preguntas sobre a persoa ou as persoas observadora/s, espectadora/s 

1. Hai máis persoas que o saben? Quen máis coñece a situación? 

2. Por que o sabe? Contáchesllo ti? 

3. Onde estaba esa persoa cando sucederon os feitos? 

4. Como reaccionou ou reaccionaron as persoas que estaban presentes? 
 

d) Que pensas que debería facer o profesorado do centro ou a Dirección para solucionar o problema? (Informar 

ao alumno ou a alumna das medidas urxentes de protección que se poden poñer en marcha para tranquilizar a vítima) 
 
 
 
 
 
 
 

 
REXISTRO DE NOVAS CUESTIÓNS XURDIDAS NA ENTREVISTA: 
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2ª FASE- ANEXO VIII:   ENTREVISTA COA PRESUNTA VÍTIMA. (folla 3 de 3) 
 
REXISTRO DAS RESPOSTAS ÁS CUESTIÓNS REALIZADAS NA ENTREVISTA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Vigo a , ................ de ............................................ de 201...... 
 

Sinatura (Persoa receptora da información; responsable da tramitación) 

Asdo..: .............................................................................. 
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2ª FASE- ANEXO XI:  ENTREVISTA Á FAMILIA DA VÍTIMA. CONVOCATORIA  REUNIÓN  
 
 
 
Estimado/a señor/a D/Da...................................................................................................................... 

(nome e apelidos da nai, pai ou persoa titora legal do alumno ou alumna): 

Como persoa responsable da tramitación do protocolo de acoso escolar iniciado no IES SAN 

TOMÉ DE FREIXEIRO DE VIGO, diríxome a vostede co obxecto de continuar co proceso 

facilitador do esclarecemento dos feitos ata a súa conclusión. 

 

Coa finalidade de recadar nova información referida a determinados aspectos da situación do/a 

seu/súa fillo/a, convócoo a unha nova reunión o próximo día ................., ás.................. horas, 

no............................................................................. deste centro. 

 

Así mesmo, continuarán sendo informados puntualmente das actuacións que se desenvolvan e 

que poidan afectarlle ao/á seu/súa fillo/a. 

 

En Vigo a , ................ de ............................................ de 201...... 

 
 

Sinatura (O/A director/a) Recibín e fun informado/a 

(Sinatura(s) do(s) representante(s) legais do/da  alumno/a) 
Sinatura 1 Sinatura 2 

 
 
Asdo..:  ..............................................................  Asdo.:: ...............................................  Asdo..: ......................................... 
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2ª FASE- ANEXO XI:  ENTREVISTA Á FAMILIA DA VÍTIMA. CUESTIONARIO (orientacións) 
 

Débese comezar con preguntas xenéricas e abertas, intentando establecer un ambiente distendido, para logo continuar 

centrando a entrevista na situación de acoso, partindo de preguntas menos comprometidas ata chegar ás máis 

específicas e difíciles. En todo momento, débese intentar tranquilizar os familiares informándoos sobre os feitos que se 

están investigando e as actuacións inmediatas xa adoptadas no centro. 

Algunhas temáticas que se deberán recoller nas preguntas tipo son as que se rexistran a continuación. Este 

cuestionario de preguntas é totalmente aberto e deberá adaptarse ás respostas que vaia dando a persoa entrevistada, 

coa finalidade de recadar a máxima información nun clima de confianza. Cuestións sobre: 

- Relacións con outros compañeiros ou outras compañeiras, membros da familia... (medios que emprega): Como 

lle vai no centro? Lévase ben cos compañeiros e/ou compañeiras? Están en contacto tamén co móbil e internet? 

- Estado de saúde e/ou emocional do seu fillo ou da súa filla (sono, apetito, sensibilidade...). Información sobre a 

posibilidade de recibir algún apoio externo especializado, de ser necesario. 

- Aspectos destacables sobre o seu comportamento na casa ou noutros contextos diferentes ao centro educativo 

(illamento, medo, mutismo, comunicación.): Notaron algún cambio recente no seu fillo ou na súa filla? Cales? 

Estamos a recibir noticias de que o seu fillo ou a súa filla podería estar tendo problemas con internet e/ou o 

móbil, saben algo disto? Contoulle o seu fillo ou a súa filla algo ao respecto? 

- Actividades diarias do alumno ou da alumna (horarios, tempo de familia, tempo de estudo, tempo de ocio, horario 

de TV, horario de ordenador, actividades extraescolares...): Utiliza moito o móbil? Ten acceso a internet dende o 

móbil? 

- Actividades de ocio e tempo libre: ordenador, cine, deporte, lectura, videoxogos... 

- Outras (as que se consideren de interese para completar información que conduza a esclarecer os feitos): 

Cren que poida estar sucedendo algo? Como que? Falaron con el ou ela? Que lles contou? Como cren que 

lle podemos axudar? 

Podemos rematar a entrevista ofrecéndolles (verbalmente e por escrito) algúns consellos de como actuar dende a 

familia ante situacións deste tipo e buscando a maior colaboración posible durante todo o proceso. 
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2ª FASE- ANEXO XI:  ENTREVISTA Á FAMILIA DA VÍTIMA. CUESTIONARIO  
 

REXISTRO DE POSIBLES CUESTIONS PROGRAMADAS E/OU XUR DIDAS NA ENTREVISTA:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

REXISTRO DAS RESPOSTAS ÁS CUESTIONS REALIZADAS NA E NTREVISTA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En Vigo a , ................ de ............................................ de 201...... 
 

Sinatura (Persoa receptora da información; responsable da tramitación) 

 
 

Asdo..: .............................................................................. 
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2ª FASE- ANEXO X:  ENTREVISTA COAS PERSOAS OBSERVADORAS / 

ESPECTADORAS . (folla 1 de 3) 
 

Nome e apelidos:   Muller  Home 

 Curso e grupo: 
 

 

Cuestións para a recollida dunha información inicia l (Datos para saber como é a súa situación no centro) 

1. Como te atopas na clase? 
2. Sénteste integrado/a no centro? 
3. Tes amigos e/ou amigas? 
4. Como son as relacións cos teus compañeiros e compañeiras? 
5. Mantédesvos en contacto, ademais de no centro, na rúa, por internet ou por teléfono móbil? 
6. Como son as relacións co profesorado? E co persoal non docente? 
7. Sabes en que consiste o acoso? 
8. Son frecuentes estas situacións no centro? Cales son as máis habituais? 
9. Por que cres que se dan este tipo de situacións? 
10. Sufriches algunha destas situacións nalgunha ocasión? 
 

Cuestións para a análise da situación ocorrida  (A partir da cuestión 20 son propias do ciberacoso) 

1. Nos últimos días, fuches testemuña dalgunha destas situacións, cal? 
2. Es amigo/a de.................? 
3. Sabes se lle pasa algo? 
4. A ti cónstache que haxa algún motivo ou que lle pasase algo importante? 
5. Que foi o que aconteceu? 
6. Onde sucederon os feitos? 
7. Dende cando ocorre esta situación? Son feitos illados ou repítense? 
8. Onde estabas cando aconteceu? 
9. A que foi debida esta situación? Por que cres que sucederon os feitos? 
10. Por que cres que se desencadeou esta situación, son só bromas, queren molestar á outra persoa ou merecíao? 
11. Como cres que se sente? Como te sentirías ti se estiveses na súa situación? 
12. Como te sentes cando presenzas este tipo de situacións? 
13. Ocorreuche algunha vez a ti? E ti, fixéchelo algunha vez? 
14. Ti que farías na súa situación? 
15. Había alguén máis cando se produciu o incidente? 
16. Poderíase facer algo para solucionalo? 
17. Fixeches algo para evitar que se producise esta situación? 
18. Cantas persoas máis saben o que aconteceu? 
19. Que pensas que se podería facer para solucionar o problema? 
20. Que estás disposto a facer ti? 
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2ª FASE- ANEXO X:  ENTREVISTA COAS PERSOAS OBSERVADORAS / 
ESPECTADORAS . (folla 2 de 3)  

Cuestións para a análise da situación ocorrida  (propias do ciberacoso) 

21. Souben que hai mozos e mozas que se están a meter con outros por medio do móbil e de internet, ti sabes algo? 
22. Que opinas disto? Por que cres que o fan? 
23. Que fai a persoa que recibe estes insultos ou burlas? Que pensas que podería facer? 
24. Coñeces a alguén que lle estea pasando? 
25. Sabes de alguén que se burle dos demais ou que sufra burlas? 
26. Parece ser que dende hai algúns días se está a producir unha situación destas, ti sabes algo? 
27. Ti sabes que no centro estamos para axudarvos e que non podemos permitir que isto lle suceda ao noso 
alumnado. Se presenciaches algunha situación deste tipo, ti sabes por que empezou esta situación e que medios 
empregaron para acosar a ese amigo/compañeiro/coñecido ou amiga/compañeira/coñecida (redes sociais, messenger, 
chat, correo electrónico, sms, mms, youtube...? 
 

Que pensas que debería facer o profesorado do centro ou a Dirección para solucionar o problema? (Informar o 

alumno ou alumna das medidas urxentes adoptadas para frear a posible conduta incorrecta e protexer a vítima) 

 
 
 
 
 

REXISTRO DE NOVAS CUESTIÓNS XURDIDAS NA ENTREVISTA: 
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2ª FASE- ANEXO X:  ENTREVISTA COAS PERSOAS OBSERVADORAS / 
ESPECTADORAS . (folla 3 de 3)  

REXISTRO DAS RESPOSTAS ÁS CUESTIÓNS REALIZADAS NA ENTREVISTA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En Vigo a , ................ de ............................................ de 201...... 
 

Sinatura (Persoa receptora da información; responsable da tramitación) 

Asdo..: .............................................................................. 



XUNTA DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN 

E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA  

IES SAN TOMÉ DE FREIXEIRO 

Gran Vía s/n.  36210 VIGO 

���� 986 23 16 67 

���� 986 21 39 69 

http://centros.edu.xunta.es//iessantome 
 

Plan de Convivencia Escolar  páx 22 

2ª FASE- ANEXO XII:  ENTREVISTA Á FAMILIA DA/S PERSOA/S ACOSADORA/S  

CONVOCATORIA  REUNIÓN 

 

Estimado/a señor/a D/Da .......................................................................................................... 

(nome e apelidos da nai, pai ou persoa titora legal do alumno ou alumna): 

Como persoa responsable da tramitación do protocolo de acoso escolar iniciado no IES SAN 

TOMÉ DE FREIXEIRO DE VIGO, diríxome a vostede co obxecto de continuar co proceso que 

facilite o esclarecemento dos feitos ata a súa conclusión. 

Coa finalidade de recadar nova información referida a determinados aspectos da situación do/a 

seu/súa fillo/a, convócoo a unha nova reunión o próximo día ............., ás .......................horas, 

no............................................................................. deste centro. 

Así mesmo, continuará sendo informado/a puntualmente das actuacións que se desenvolvan e 

que lle poidan afectar ao/á seu/súa fillo/a. 

 

En Vigo a , ................ de ............................................ de 201...... 

 
 

Sinatura (O/A director/a) Recibín e fun informado/a 

(Sinatura(s) do(s) representante(s) legais do/da  alumno/a) 
Sinatura 1 Sinatura 2 

 
 
Asdo..:  ..............................................................  Asdo.:: ...............................................  Asdo..: ......................................... 
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2ª FASE- ANEXO XII:  ENTREVISTA Á FAMILIA DA/S PERSOA/S ACOSADORA/S  

CUESTIONARIO (orientacións) 

Débese comezar con preguntas xenéricas e abertas, intentando establecer un ambiente distendido, para logo continuar 

centrando a entrevista na situación de acoso, partindo de preguntas menos comprometidas ata chegar ás máis 

específicas e difíciles. 

En todo momento, débese intentar tranquilizar os familiares informándoos sobre os feitos que se están investigando e 

as actuacións xa adoptadas no centro. Asemade, débese evitar que se sintan culpables polo que poida facer o seu fillo 

ou a súa filla e que cuestionen a persoa que está sendo a suposta vítima. Afirmaremos que este tipo de feitos non se 

poden permitir e que o centro vai desenvolver as actuacións que considere axeitadas para o ben do seu fillo ou da súa 

filla e do resto dos compañeiros e das compañeiras. No caso de que se trate dunha situación de posible ciberacoso, é 

conveniente facerlles ver que internet e o teléfono móbil son ferramentas moi potentes que poden causar graves danos 

dos que son corresponsables. 

Algunhas temáticas que se deberán recoller nas preguntas tipo son as que se rexistran a continuación. Este 

cuestionario de preguntas é totalmente aberto e deberá adaptarse ás respostas que vaia dando a persoa entrevistada, 

coa finalidade de recadar a máxima información nun clima de confianza. Cuestións sobre: 

- Relacións con outros compañeiros ou compañeiras, membros da familia. (medios que emprega): Como lle vai no 

centro? Lévase ben cos compañeiros e/ou compañeiras? Están en contacto tamén co móbil e internet? 

- Estado de saúde e/ou emocional do seu fillo ou da súa filla (sono, apetito, algunha adicción.). Información sobre 

a posibilidade de recibir algún apoio externo especializado. 

- Aspectos destacables sobre o seu comportamento na casa ou noutros contextos diferentes ao centro educativo 

(agresividade, mutismo, ocultación, mentira, falta de comunicación.): Notaron algún cambio recente no seu fillo 

ou na súa filla? Cales? Estamos a recibir noticias de que o seu fillo ou a súa filla podería estar...... usando 

internet ou o móbil para molestar a outro rapaz ou a outra rapaza, saben algo disto? Contoulle o seu fillo ou filla 

algo ao respecto? Contóullelo a outras persoas da familia? A amigos ou amigas? 

- Actividades diarias do alumno ou alumna (horarios, tempo de familia, tempo de estudo, tempo de ocio, horario 

de TV, horario de ordenador, actividades extraescolares...): Utiliza moito o móbil? Ten acceso a internet dende o 

móbil? 

- Actividades de ocio e tempo libre: ordenador, cine, deporte, lectura, videoxogos... 

- Outras (as que se consideren de interese para completar información que conduza a esclarecer os feitos): Cren 

que poida estar sucedendo algo? Como que? Falaron con el ou ela? Que lles contou? Como cren que lle 

podemos axudar? 

Podemos rematar a entrevista ofrecéndolles (verbalmente e por escrito) algúns consellos sobre como actuar dende a 

familia ante situacións deste tipo e buscando a maior colaboración posible durante todo o proceso. 
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2ª FASE- ANEXO XII: ENTREVISTA Á FAMILIA DA/S PERSOA/S ACOSADORA/S  
 

REXISTRO DE POSIBLES CUESTIONS PROGRAMADAS E/OU XUR DIDAS NA ENTREVISTA:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

REXISTRO DAS RESPOSTAS ÁS CUESTIONS REALIZADAS NA E NTREVISTA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En Vigo a , ................ de ............................................ de 201...... 
 

Sinatura (Persoa receptora da información; responsable da tramitación) 

 
 

Asdo..: .............................................................................. 
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2ª FASE- ANEXO IX:  ENTREVISTA COA/S PERSOA/S ACOSADORA/S. (folla 1 de  3) 
 
Nome e apelidos:   Muller  Home 

 Curso e grupo: 
 

 

Cuestións para a recollida dunha información inicia l (Datos para saber como é a súa situación no centro) 

1. Como te atopas na clase? 
2. Sénteste integrado/a no centro? 
3. Tes amigos e/ou amigas? 
4. Como son as relacións co profesorado? 
5. E co persoal non docente? 
6. Sabes en que consiste o acoso? 
7. Son frecuentes estas situacións no centro? Cales son as máis habituais? 
8. Por que cres que se dan este tipo de situacións? 
9. Sufriches algunha destas situacións nalgunha ocasión? 
 

Cuestións para a análise da situación ocorrida  (A partir da cuestión 16 son propias do ciberacoso) 

1. Molestaches a algún compañeiro ou compañeira nos últimos días? 
2. Es amigo/a de....................? 
3. Sabes se lle pasa algo? 
4. Deixádelo/a de lado? Por que o facedes? 
5. A ti cónstache que haxa algún motivo ou que pasase algo importante? 
6. Que foi o que aconteceu? 
7. Onde sucederon os feitos? 
8. Dende cando ocorre esta situación? Son feitos illados ou repítense? 
9. A que foi debida esta situación? 
10. Pensas que é motivo para que se metan con el ou con ela? 
11. Como te sentirías ti no seu lugar? Que fai esa persoa? Cres que llo conta a alguén? 
12. Pensas que se puido evitar? 
13. Que fan as persoas que te rodean para evitar esta situación? Cóntanllo a alguén? 
14. Os demais fan algo para axudarlle? E para axudarche a ti? Necesitas axuda ti tamén? 
15. Como pensas que se podería solucionar o problema? 
16. Cal é o teu compromiso para levar adiante esta solución? 
17. Souben que hai mozos e mozas que se están a meter con outros por medio do móbil e de internet, ti sabes algo? 
18. Que opinas disto? Por que cres que o fan? 
19. Que fai a persoa que recibe estes insultos ou burlas? Que pensas que podería facer? 
20. Coñeces a alguén que lle estea pasando? 
21. Sabes de alguén que se burle dos demais ou que sufra burlas? 
22. Ti sabes que no centro estamos para axudarvos e que non podemos permitir que isto lle suceda ao noso alumnado. 
Parece ser que dende hai algúns días se está a producir unha situación destas, ti sabes algo? 
 



XUNTA DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN 

E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA  

IES SAN TOMÉ DE FREIXEIRO 

Gran Vía s/n.  36210 VIGO 

���� 986 23 16 67 

���� 986 21 39 69 

http://centros.edu.xunta.es//iessantome 
 

Plan de Convivencia Escolar  páx 26 

2ª FASE- ANEXO IX:  ENTREVISTA COA/S PERSOA/S ACOSADORA/S. (folla 2 de  3) 
 
23. Cóntame algunhas cousas das que fixeches co móbil ou con internet que creas que puidesen resultarlle 
desagradables a algún compañeiro ou compañeira. 
24. Ocorreuche algunha vez a ti? E ti, fixéchelo algunha vez? 
25. Estás a facelo agora? Por que o fas? 
26. Para isto, utilizas internet ou o teléfono móbil? Redes sociais, messenger, chat, correo electrónico, sms, mms, 
youtube...? 
27. Por que cres que non lle gusta o que fas? Como o sabes? Sabe esa persoa que es ti? 
28. Falo tamén na vida real, cara a cara? 
 

Que pensas que debería facer o profesorado do centro ou a Dirección para solucionar o problema? (Informar o 

alumno ou alumna das medidas urxentes adoptadas para frear a posible conduta incorrecta e protexer a vítima) 

 
 
 
 
 
 
 

REXISTRO DE NOVAS CUESTIÓNS XURDIDAS NA ENTREVISTA: 
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2ª FASE- ANEXO IX:  ENTREVISTA COA/S PERSOA/S ACOSADORA/S. (folla 3 de  3) 
 
REXISTRO DAS RESPOSTAS ÁS CUESTIÓNS REALIZADAS NA ENTREVISTA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En Vigo a , ................ de ............................................ de 201...... 
 

Sinatura (Persoa receptora da información; responsable da tramitación) 

 

Asdo..: .............................................................................. 
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2ª FASE- ANEXO XVIII- Documento 5b:  MODELO DE EXPEDIENTE DISCIPLINARIO. 
(folla 1 de 2) 
 

D./D.a , profesor/a do IES SAN TOMÉ DE FREIXEIRO DE VIGO, persoa instrutora do expediente 

disciplinario incoado ao alumno ou á alumna ..................................................................................... 

de ........................................... (curso/grupo), segundo o nomeamento da persoa que ostenta a 

Dirección do centro, D./D.a ................................................................................................................, 

con rexistro núm. ............, do día ..........de..................de........................, presenta o seguinte: 
 

EXPEDIENTE DISCIPLINARIO  

1) FONTES DE INFORMACIÓN 

A persoa instrutora basea o presente expediente nas fontes de información seguintes: 

a) Informe de .......... 

b) Información oral con transcrición escrita realizada en presenza da persoa instrutora -entrevistas 

c) (Outras):  

 

Coa información recibida establezo os seguintes: 

2) FEITOS 

A alumna ou o alumno .............................................................realizou:  ....................... 

 

Aos feitos anteriormente expostos sonlle de aplicac ión: 

3) FUNDAMENTOS DE DEREITO 

 ................................................ (nome da alumna ou do alumno) incumpre o seguinte: 

 ................................................ (nome da alumna ou do alumno) manifesta unha conduta 

gravemente prexudicial para a convivencia no centro, tipificada no artigo  , punto da Lei 

4/2011, do 30 de xuño de 2011, e no artigo  , apartado do Decreto que a desenvolva (citar 

articulado), do seguinte xeito: 
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2ª FASE- ANEXO XVIII- Documento 5b:  MODELO DE EXPEDIENTE DISCIPLINARIO. 
(folla 2 de 2) 
 

4)  CONSIDERACIÓNS 

Considerando que ................. 

Considerando que.................. 

Considerando que ............... 

Considerando as seguintes circunstancias (ver normativa reguladora, artigo 23 da Lei 4/2011 e 

articulado do Decreto que a desenvolva): 

- O recoñecemento espontáneo da súa conduta incorrecta (indicar o recoñecemento ou non 

recoñecemento da conduta) 
 

Proponse a seguinte  

5) RESOLUCIÓN 

(Indicación das medidas reeducadoras impostas e/ou as medidas correctoras que correspondan, 
segundo a normativa.) 

6) LEXISLACIÓN APLICABLE  (seleccionar a que corresponda) 

Real decreto 732/1995, do 5 de maio, sobre dereitos e deberes dos alumnos (BOE núm. 131, do 2 

de xuño de 1995) 

Lei 4/2011, do 30 de xuño de 2011, de convivencia e participación no centro (DOG do 15 de xullo 

de 2011) e Decreto que a desenvolva 
 

En Vigo a , ................ de ............................................ de 201...... 
 

Sinatura (Persoa instrutora) 

 

Asdo..: .............................................................................. 
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2ª FASE- ANEXO XIII:  SOLICITUDE DE ASESORAMENTO E/OU APOIO TÉCNICO AO 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN DO CENTRO. 

 

Estimado/a señor/a D/Da ..................................................................................................................... 

(nome e apelidos da persoa responsable da Xefatura do Departamento de Orientación): 

Como orientador/a que é do IES SAN TOMÉ DE FREIXEIRO DE VIGO, diríxome a vostede co 

obxecto de lle comunicar que, logo da recepción dunha denuncia por posible acoso escolar 

sufrido polo alumno/a ....................................................................................................................... 

solicitamos o seu asesoramento e/ou apoio técnico, de acordo co protocolo establecido ao 

respecto. 

Será precisa a súa colaboración e/ou intervención para os seguintes aspectos (indicar): 

> (Recompilar información que contribúa ao adecuado desenvolvemento do protocolo 

establecido no centro ante situacións deste tipo, especialmente no referido á adopción das 

medidas de protección urxente á vítima.) 

> (No caso de determinación da apertura dun expediente disciplinario, colaborar na 

elaboración da resolución, orientando a persoa instrutora na adopción das medidas 

correctoras e reeducadoras que puidesen impoñerse.) 

> (Solicitar o seu apoio técnico, necesario para a estruturación das entrevistas que se lles van 

realizar aos implicados, tal como se establece no citado protocolo.) 

> (Outros motivos ........................................) 

Polo que, queda convocado/a á reunión que se manterá o próximo día ............., ás................... 

horas, no ............................................................................. deste centro, co obxecto de ofrecerlle a 

información oportuna sobre a situación e solicitar a súa colaboración. 
 

En Vigo a , ................ de ............................................ de 201...... 
 

Sinatura (1) Recibín (X. Dpto.. Orientación) 

 

 

Asdo..: .....................................................................      Asdo..: ......................................................................... 

(1) (Sinatura da persoa tramitadora ou do responsable da dirección, segundo o momento do protocolo) 



XUNTA DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN 

E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA  

IES SAN TOMÉ DE FREIXEIRO 

Gran Vía s/n.  36210 VIGO 

���� 986 23 16 67 

���� 986 21 39 69 

http://centros.edu.xunta.es//iessantome 
 

Plan de Convivencia Escolar  páx 31 

2ª FASE- ANEXO XIV:  SOLICITUDE DE ASESORAMENTO E/OU APOIO A OUTROS 

ORGANISMOS (ESPECIALMENTE EN SITUACIÓNS DE CIBERACO SO) 

 

Estimado/a señor/a D/Da.......................................................................................................(nome e 

apelidos da persoa responsable): 

Como ............................................................................. (cargo no organismo que se consulta) 

do................................................................................(nome do organismo ao que nos diriximos), 

diríxome a vostede co obxecto de lle comunicar que, logo da recepción dunha denuncia por 

posible acoso escolar sufrido por un alumno/unha alumna do IES SAN TOMÉ DE FREIXEIRO DE 

VIGO, solicitamos o seu asesoramento e/ou apoio técnico, de acordo co protocolo establecido ao 

respecto. 

Será precisa a súa colaboración e/ou intervención para os seguintes aspectos (indicar): 

> (Recompilar información que contribúa ao adecuado desenvolvemento do protocolo 

establecido no centro ante situacións deste tipo, especialmente no referido á adopción das 

medidas que poidan extralimitar o contorno educativo.) 

> (Solicitar o seu apoio técnico, necesario para a estruturación das entrevistas que se lles van 

realizar aos implicados, sobre todo no contorno das súas familias, tal como se establece no 

citado protocolo.) 

> (Por motivos técnicos informáticos ás forzas e corpos de seguridade do Estado, acceso aos 

ordenadores e recadar probas nas situacións de ciberacoso, como proceder ás denuncias 

oportunas ante estes.) 

> (Outros motivos ...................................................... ) 

Polo que, queda convocado/a á reunión que se manterá o próximo día ............., ás................... 

horas, no ............................................................................. deste centro, co obxecto de ofrecerlle a 

información oportuna sobre a situación e solicitar a súa colaboración. 
 

En Vigo a , ................ de ............................................ de 201...... 
 

Sinatura (O/A Director/a) Recibín (Sinatura do/a representante organismo) 

 

 

Asdo...: .....................................................................      Asdo...: ......................................................................... 
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3ª FASE- ANEXO XV:  REXISTRO E ANÁLISE DA INFORMACIÓN. (folla 1 de 5) 
 
1. DATOS DO CENTRO EDUCATIVO 

Nome IES SAN TOMÉ DE FREIXEIRO DE VIGO 

Enderezo Gran Vía, s/nº. 36210. Vigo. 

Responsable da Dirección  
 

2. BREVE DESCRICIÓN DOS FEITOS (data coñecemento, t ipo de incidencia, lugar ...) 
Feito Medio/Forma Lugar Data  
    

    

    

    

    

    
 

Observacións: 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

3. DATOS DO ALUMNADO IMPLICADO 

3.1. Datos do alumno ou da alumna presunta vítima 

Nome e apelidos:  Idade:   

Curso/grupo:  Indicar sexo:  Muller  Home 

Representante legal 1: 

(indicar parentesco) 

 

Representante legal 2: 

(indicar parentesco) 

 

3.2. Datos do alumno ou da alumna presunto agresor ou agresora 

Nome e apelidos:  Idade:   

Curso/grupo:  Indicar sexo:  Muller  Home 

Representante legal 1: 

(indicar parentesco) 

 

Representante legal 2: 

(indicar parentesco) 
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3ª FASE- ANEXO XV:  REXISTRO E ANÁLISE DA INFORMACIÓN. (folla 2 de 5) 
 
3. DATOS DO ALUMNADO IMPLICADO 

3.2. Datos do alumno ou da alumna presunto agresor ou agresora 

Nome e apelidos:  Idade:   

Curso/grupo:  Indicar sexo:  Muller  Home 

Representante legal 1: 

(indicar parentesco) 

 

Representante legal 2: 

(indicar parentesco) 

 

Nome e apelidos:  Idade:   

Curso/grupo:  Indicar sexo:  Muller  Home 

Representante legal 1: 

(indicar parentesco) 

 

Representante legal 2: 

(indicar parentesco) 

 

Nome e apelidos:  Idade:   

Curso/grupo:  Indicar sexo:  Muller  Home 

Representante legal 1: 

(indicar parentesco) 

 

Representante legal 2: 

(indicar parentesco) 

 

3.3. Datos do alumnado observador/espectador 

Nome e apelidos:  Idade:   

Curso/grupo:  Indicar sexo:  Muller  Home 

Nome e apelidos:  Idade:   

Curso/grupo:  Indicar sexo:  Muller  Home 

Nome e apelidos:  Idade:   

Curso/grupo:  Indicar sexo:  Muller  Home 

Nome e apelidos:  Idade:   

Curso/grupo:  Indicar sexo:  Muller  Home 

Nome e apelidos:  Idade:   

Curso/grupo:  Indicar sexo:  Muller  Home 

Nome e apelidos:  Idade:   

Curso/grupo:  Indicar sexo:  Muller  Home 
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3ª FASE- ANEXO XV:  REXISTRO E ANÁLISE DA INFORMACIÓN. (folla 3 de 5) 
 
4. DATOS DOS PROFESIONAIS IMPLICADOS 

4.1. Datos doutros posibles observadores Cargo/Post o 

Nome e apelidos:   

Nome e apelidos:   

Nome e apelidos:   

Nome e apelidos:   

4.2. Datos dos profesionais implicados ( Nome e ape lidos) Cargo/Posto 

Responsable da Dirección do centro   

Responsable atención/apoio vítima   

Responsable tramitación protocolo   

Instrutor/a expediente disciplinario   

Departamento Orientación centro   

Outros profesionais centro   

Outros profesionais externos   

Outros   

 
 
5. MEDIDAS ADOPTADAS (DE PROTECCIÓN E DE CONTROL) 
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3ª FASE- ANEXO XV:  REXISTRO E ANÁLISE DA INFORMACIÓN. (folla 4 de 5) 
 
6. ACTUACIÓNS DESENVOLVIDAS 

6.1. ENTREVISTAS Datos (nome e apelidos) Data 

a) Coa vítima 

Alumno/a   

Familia   

b) Coa/s persoa/s presunta/s agresora/s 

Alumno/a   

Familia   

Alumno/a   

Familia   

Alumno/a   

Familia   

Alumno/a   

Familia   

c) Co alumnado observador/espectador 

Alumno/a   

Alumno/a   

Alumno/a   

Alumno/a   

Alumno/a   

Alumno/a   

d) Con profesionais educativos do centro e/ou exter nos 
Cargo / Organismo Nome e apelidos Data  

   

   

   

   

6.2. OUTRAS ACTUACIÓNS (SEMPRE QUE SEXAN RELEVANTES ) 

Actuación Información recollida / Breve descricións  (concretar) Data 
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3ª FASE- ANEXO XV:  REXISTRO E ANÁLISE DA INFORMACIÓN. (folla 5 de 5) 
 

7. OBSERVACIÓNS (Recoller os aspectos que se consid eren relevantes e que non estean 

reflectidos nos apartados anteriores) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. CONCLUSIÓNS E PROPOSTA 

8.1. SITUACIÓN DE ACOSO ESCOLAR  

 Confírmase unha situación de acoso escolar e/ou ciberacoso, logo da análise da 
información recadada 

 Proposta de inicio do expediente disciplinario oportuno á Dirección do centro 

 Recomendación de comunicación a outros organismos (especial gravidade) 

  Si. (Indicar cales)   Non 

8.2. NON HAI SITUACIÓN DE ACOSO ESCOLAR  

 Da análise da información recadada non se confirma a existencia de acoso 

 Proposta de revisión das medidas de prevención e sensibilización do centro, en materia de 
convivencia, sobre todo: 

  Plan de convivencia e normas de convivencia 

  Normas de organización e de funcionamento do centro 

  Outras: 

En Vigo a , ................ de ............................................ de 201...... 
 

Sinatura (Persoa receptora da información / responsable da tarmitación) 

Asdo..: .............................................................................. 
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3ª FASE- ANEXO XVI:  PROPOSTA DE MEDIDAS A ADOPTAR. (folla 1 de 2) 
 
(Proposta que lle fai a persoa responsable da tramitación á Dirección do centro educativo. Estas medidas 

son continuación das adoptadas nun primeiro momento pola Dirección do centro como medidas 

urxentes/cautelares ao inicio do procedemento) 

 

1. DATOS DO CENTRO EDUCATIVO 

Nome IES SAN TOMÉ DE FREIXEIRO DE VIGO 

Enderezo Gran Vía, s/nº. 36210. Vigo. 

Responsable da Dirección  

 

2. MEDIDAS PROPOSTAS 

2.1.  De protección á vítima 

1- 
2- 
3- 
4- 
5- 

2.2.  Reeducadoras e correctoras á(s) persoa/s agre sora/s 

Reeducadoras Correctoras 
1- 1- 
2- 2- 
3- 3- 
4- 4- 
5- 5- 
 

3. OUTRAS MEDIDAS 

3.1. Co alumnado do grupo-clase do alumnado implica do 
1- 
2- 
3- 
4- 
5- 

3.2.  Co alumnado observador/espectador 

1- 
2- 
3- 
4- 
5- 
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3ª FASE- ANEXO XVI:  PROPOSTA DE MEDIDAS A ADOPTAR. (folla 2 de 2) 
 

3.3.  Coas familias do alumnado implicado 
1- 
2- 
3- 
4- 
5- 

3.4. Coas familias do alumnado do centro en xeral 

1- 
2- 
3- 
4- 
5- 
3.5.  Co equipo docente do alumnado implicado 
1- 
2- 
3- 
4- 
5- 

3.6. .  Co equipo docente do centro en xeral 

1- 
2- 
3- 
4- 
5- 

4. OBSERVACIÓNS (Recoller os aspectos que se consid eren relevantes e que non estean 
reflectidos nos apartados anteriores) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En Vigo a , ................ de ............................................ de 201...... 
 

Sinatura (Persoa reponsable tramitación)   Recibín (O/A director/a) 

 

 Asdo..: ..................................................................  Asdo..: ................................................................. 
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3ª FASE- ANEXO XVIII- documento 7b:  RESOLUCIÓN DO PROCEDEMENTO 

DISCIPLINARIO.  
 

D./D.a (alumno/a, pai/nai/titor ou titora legal) 

Enderezo 

 

Datos da alumna ou do alumno 

Nome 
 IES SAN TOMÉ DE FREIXEIRO DE VIGO 

Apelidos 
 

Indicar sexo  Muller  Home 

Curso/Grupo 
 

REXISTRO DE SAIDA  

Núm. ............... Data ......../.......... /.............. 

 

RESOLUCION DO EXPEDIENTE DISCIPLINARIO  

Contra a resolución da persoa titular da dirección do centro cabe instar a revisión ante o 
Consello Escolar no prazo de 10 días lectivos nos termos previstos na alinea f) do artigo 127 
da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. 

 

Lexislación aplicable: Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade 
educativa (DOG 15-06-2011) e Decreto que a desenvolva. 

En Vigo a , ................ de ............................................ de 201...... 
 

Sinatura (O/A director/a)   Recibín e fun informado ((alumno/a, pai/nai/titor-a legal)) 

 

Asdo..: ..................................................................  Asdo..: ................................................................. 
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4ª FASE- ANEXO XX:  REXISTRO DO SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DAS MEDIDAS 

ADOPTADAS. (folla 1 de 3) 

(Este rexistro poderá facelo a persoa responsable da tramitación, xunto con outros profesionais do centro, coa 

finalidade de comprobar a súa adecuación e cumprimento e, de ser o caso, facer propostas de mellora para futuras 

actuacións que poderán incluírse nos documentos de mellora da convivencia do centro) 
 

1. DATOS DO CENTRO EDUCATIVO 

Nome IES SAN TOMÉ DE FREIXEIRO DE VIGO 

Enderezo Gran Vía, s/nº. 36210. Vigo. 

Responsable da Dirección  
 

2. SEGUIMENTO DAS MEDIDAS PROPOSTAS  

2.1. De protección á vítima  
Cumprimento Incumprimento  Motivo 

1. 1. 1. 
2. 2. 2. 
3. 3. 3. 
4. 4. 4. 
5. 5. 5. 

2.2. Reeducadoras coa persoa ou persoas agresora/s  
Cumprimento Incumprimento  Motivo 

1. 1. 1. 
2. 2. 2. 
3. 3. 3. 
4. 4. 4. 
5. 5. 5. 

2.3. Correctoras coa persoa ou persoas agresora/s  
Cumprimento Incumprimento  Motivo 

1. 1. 1. 
2. 2. 2. 
3. 3. 3. 
4. 4. 4. 
5. 5. 5. 

2.4. Co alumnado do grupo-clase do alumnado implica do  
Cumprimento Incumprimento  Motivo 

1. 1. 1. 
2. 2. 2. 
3. 3. 3. 
4. 4. 4. 
5. 5. 5. 
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ADOPTADAS. (folla 2 de 3) 

2.5. Coas familias do alumnado implicado  
Cumprimento Incumprimento  Motivo 

1. 1. 1. 
2. 2. 2. 
3. 3. 3. 
4. 4. 4. 
5. 5. 5. 

2.6. Coas familias do alumnado do centro en xeral  
Cumprimento Incumprimento  Motivo 

1. 1. 1. 
2. 2. 2. 
3. 3. 3. 
4. 4. 4. 
5. 5. 5. 

2.7. Co equipo docente do alumnado implicado  
Cumprimento Incumprimento  Motivo 

1. 1. 1. 
2. 2. 2. 
3. 3. 3. 
4. 4. 4. 
5. 5. 5. 

2.8. Co equipo docente do centro en xeral  
Cumprimento Incumprimento  Motivo 

1. 1. 1. 
2. 2. 2. 
3. 3. 3. 
4. 4. 4. 
5. 5. 5. 
 

3. OBSERVACIÓNS DO SEGUIMENTO (Recoller os aspectos  que se consideren relevantes e 
que non estean reflectidos nos apartados anteriores ) 
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4. AVALIACIÓN DAS MEDIDAS ADOPTADAS  (Análise das medidas adoptadas, valorando a 
consecución ou non dos obxectivos iniciais que se pretendían acadar con elas) 

Medida Pertinencia da medida 

   Si   Non 

Posibles erros 

Proposta de mellora 

Medida Pertinencia da medida 

   Si   Non 

Posibles erros 

Proposta de mellora 

Medida Pertinencia da medida 

   Si   Non 

Posibles erros 

Proposta de mellora 

Medida Pertinencia da medida 

   Si   Non 

Posibles erros 

Proposta de mellora 

Medida Pertinencia da medida 

   Si   Non 

Posibles erros 

Proposta de mellora 
 

Sinatura 1 

 
 

Asdo..: .................................... 

Sinatura 2 

 
 

Asdo..: .................................... 

Sinatura 3 

 
 

Asdo..: .................................... 

(Persoa responsable da tramitación / Outros profesionais do centro implicados) 
 


