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I.  
 

Preámbulo 

 BORRADOR DE PLAN DE CONVIVENCIA DO IES A XUNQUEIRA II 
 
 
I.   PREÁMBULO 
 
Elabórase este Plan de Convivencia de acordo co Decreto 85/2007, do 12 de abril, polo que se 
crea e se regula o Observatorio Galego da Convivencia Escolar. 
 
Este  Plan de Convivencia debe propiciar cambios positivos na organización do centro, nos 
currículos, no profesorado, na formación permanente do mesmo, no alumnado, nas relacións 
coas familias; é dicir, no contexto xeral do noso centro. 
 
A  elaboración deste Plan é un proxecto ambicioso que require un importante esforzo de toda a 
comunidade educativa, pero tamén é un reto que o centro debe asumir tendo un coñecemento o 
máis fondo posible da súa realidade de partida sobre a que ir artellando as súas propias accións 
de mellora, como un aspecto relevante do noso proxecto educativo de centro. Neste senso 
cobra unha vital importancia o labor que se debe levar a cabo desde a titoría coa conseguinte 
revitalización de plan de acción titorial (PAT). 
 
O obxectivo final é a mellora da convivencia no  noso centro e na nosa comunidade educativa 
como resultado da análise, da reflexión e do acordo. 
 
 
II.   SITUACIÓN ACTUAL DA CONVIVENCIA NO CENTRO 
 
No momento de iniciar a elaboración do Plan de Convivencia partimos de dúas premisas:  
 
- A avaliación inicial do estado de partida da convivencia no centro e das actuacións que se 
veñen levando a cabo.  
 
- A previa avaliación de necesidades, para atopar os puntos febles e fortes da convivencia no 
centro e organizar o traballo de elaboración do Plan. 
 
Como proxecto encamiñado á acción, este Plan  necesita da implicación de toda a comunidade 
educativa, nun traballo cooperativo, estruturado e organizado desde o Observatorio da 
Convivencia Escolar do Centro. Fundamentalmente, precisa da reflexión individual e colectiva 
de todo o profesorado. 
 
No observatorio da convivencia realizamos unha avaliación inicial partindo da análise das 
actuacións desenvoltas ata o momento desde o equipo directivo, o consello escolar, o 
departamento de orientación, titores e profesorado en xeral. 
 
Para a avaliación das necesidades, partimos da información recollida dos cuestionarios de 
convivencia realizados polos diferentes sectores da comunidade educativa no curso 2008-09. 
Estes cuestionarios permítenos realizar un diagnóstico o máis próximo posible á realidade, 
contando coa visión do profesorado, do alumnado, das familias e do persoal de administración 
e servizos. 
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Da análise dos datos recollidos dos cuestionarios, establecemos como aspectos a mellorar os 
seguintes: 
 
Desde o alumnado: 
 
-Favorecer a normalidade na relación alumnado/profesorado, reducindo condutas disruptivas, 
do tipo: insultos, mentir, falar a berros, despreocupación... 
 
-Mellorar a empatía profesorado/alumnado. 
 
-Aumentar a participación das familias (pai/nai) na vida do centro. 
 
-Intervención activa do alumnado na resolución de conflitos. 
 
Desde as familias: 
 
-Manter as boas relacións que pais/nais teñen co profesorado. 
 
-Conservar as relacións de contacto e comunicación das familias cos/as titores/as. 
 
-Mellorar o control do centro nos tempos de lecer e nas gardas durante as clases. 
 
-Mellorar a empatía profesorado/alumnado e reducir as condutas disruptivas do alumnado. 
 
-Traballar para eliminar a desmotivación no alumnado cara á aprendizaxe. 
 
-Asumir as responsabilidades das familias na educación dos/as seus/súas fillos/as. 
 
Desde o persoal de administración e servizos: 
 
- Manter a visión e impresión  positiva da vida do centro. 
 
Desde o profesorado: 
 
-Aplicar o plan de convivencia e implicar ao alumnado no seu desenvolvemento. 
 
-Informar sobre a reiteración dos desaxustes no comportamento do alumnado. 
 
-Unificar medidas e procedementos de intervención, establecendo protocolos de actuación 
segundo o tipo de alteración da convivencia. 
 
-Mellorar a relación e a colaboración entre o profesorado. 
 
-Desenvolver estratexias para incrementar a implicación  e participación activa do claustro na 
mellora da convivencia no centro. 
 
-Manter unhas relacións adecuadas coas familias; baseadas na información, orientación e 
consenso coas familias e a súa implicación no proceso de desenvolvemento persoal e 
académico dos/as seus/súas fillos/as. 
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-Desenvolver métodos que impliquen ao alumnado da aula na resolución dos problemas de 
convivencia. 
 

Conclusións sobre o informe de casos.  

 Unha vez valorada a información sobre os casos plantexados no centro podemos 

concluir que: 

 

• Os problemas de convivencia na aula céntranse na primeira etapa da ESO. Apenas hai 

casos en Bacharelato. 

• Os problemas de convivencia no Centro derívanse principalmente do incumprimento  das 

normas de entrada e saída de clase e doutros factores como a falla de recoñecemento da 

autoridade do profesorado; da falla de interese nun ensino que é obrligatorio: hai alumnos 

que no realizan habitualmente os deberes, non levan o material a clase, no toman apuntes, 

no participan activamente no traballo da aula, abúrrense e rematan molestando e 

interrumpindo o normal desenvolvemento da clase. 

• Os problemas de violencia física xurden de xeito esporádico e imprevisible, pero 

localízanse tamén na primeira etapa do ESO e xeralmente entre as mesmas persoas. 

• Os problemas de violencia psíquica ou verbal preséntanse xeralmente entre o propio 

alumnado do centro, sen que se teñan detectado casos graves de acoso escolar. 

• Como causas de falla de aceptación, de marxinación ou exclusión pódense sinalar as de non 

compartir os valores e as conductas máis xeneralizadas entre os compañeiros. 

 

 

 

III.  

 

Obxectivos do plan de convivencia 

1. Acadar un clima de convivencia dentro do instituto baseado no respecto mutuo, a 

solidariedade, o diálogo e unha cultura de paz. 

2. Crear un clima de convivencia que permita aos alumnos alcadar  o seu dereito á educación 

e aos profesores o dereito a educar. 

3. Implicar a toda a comunidade educativa no dessenvolvemento das normas de convivencia 

polas que se rixe noso instituto. 

4. Asumir o conflicto como algo inherente á vida en común dun grupo de persoas e cuxo 

tratamento forma parte da labor educativa. 
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5. Priorizar as accións preventivas diante das consecuencias negativas dos conflictos que 

puidesen darse no centro. 

6. Fomentar o diálogo como método para a resolución  dos conflictos. 

7. Facilitar a mediación para a resolución pacífica de conflictos. 

8. Previr, detectar e eliminar as manifestacións de cualquera tipo de violencia. 

9. Previr, detectar e eliminar cualquera manifestación de acoso. 

10. Convertir as accións punitivas en accións correctoras cun propósito formativo encamiñadas 

á socialización do alumno. 

11. Facer doada a atención individualizada dos alumnos cuxo comportamento rompa a 

convivencia escolar. 

12. Diminuir ao mínimo as conductas que perturban o clima de convivencia pacífica no noso 

centro. 

 

 

Obxectivos específicos 

1. Crear nos alumnos a necesidade dunhas normas comúns a todos os compoñentes da 

comunidade educativa e tamén normas específicas para a boa convivencia entre alumnos. 

2. Informar dos obxectivos do Plan de Convivencia, Regulamento de Réxime Interior e 

procedemento de corrección das conductas contrarias ás normas de convivencia aos 

alumnos, pais, profesores e persoal non docente. 

3. Manter unha comunicación fluida coos alumnos mediante os titores como principal 

mediador, pero tamén dando importancia á figura do delegado de grupo como interlocutor 

ou tamén mediador nos conflictos. 

4. Minimizar os conflictos nos intercambios de clase, recreos e saídas do centro, poñendo 

medidas que os eviten no posible. 

5. Traballar axeitadamente para diminuir o absentismo escolar estudiando os factores 

particulares que levan aos alumnos a faltar a clase, especialmente no Bacharelato. 

6. Dotar ao profesorado das ferramentas e apoio necesarios nos conflictos que xurdan, así 

como asesoralos nas posibles actuacións que poden realizar para intervir na súa solución. 

7. Promover medios directos de comunicación entre o alumnado e o equipo directivo onde se 

poidan plantexar suxerencias, queixas… 

8. Sensibilizar aos compoñentes da comunidade educativa das situacións de maltrato e acoso 

entre iguais (bullying) promovendo accións de prevención de posibles situacións 

conflictivas. 
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9. Acadar uns espacios físicos (aulas, obradoiros, pasillos, biblioteca, etc.) cun ambiente 

adecuado, limpo, para que facilite as actitudes e conductas positivas, xa que os ambientes 

deteriorados fomentan o mal uso das instalacións e as conductas agresivas. 

10. Manter unha relación directa con outras institucións para a formación dos alumnos e 

promover actividades que fomenten os hábitos saudables, eviten o consumo de alcohol, 

tabaco e outro tipo de drogas. 

11. Traballar para que os alumnos adquiran habilidades sociais e un desenvolvemento 

emocional axeitado para poder reaccionar con normalidade nas situacións cotiás. 

12. Desenvolver nos alumnos actitudes de compañeirismo, tolerancia, respecto doutras culturas 

e sensibilización dos problemas das personas con algún tipo de discapacidade. 

13. Fomentar actitudes que favorezan a igualdade entre ambos sexos e a prevención do 

maltrato á muller. 

14. Avaliar periódicamente a situación da convivencia no centro e promover accións 

inmediatas que melloren dita convivencia. 

 

IV. 

 

As normas de convivencia en relación co NOF  

 No documento que recolle as Normas de Organización e Funcionamento do centro 

(NOF) recóllese, no seu Título II, o que se refire ás normas de convivencia entre os 

membros da comunidade educativa e aos procedimentos das comisións correspondentes. 

(Anexo IV) 

 É preciso sinalar que o NOF é unha norma de carácter superior e máis estable, mentres 

que no Plan de Convivencia, asumindo a orientación xeral do documento, preténdese ter 

unha referencia nos asuntos ordinarios da convivencia, sobre todo cunha orientación 

preventiva.  

 Respecto do ámbito de aplicación, ambos documentos deben ser plenamente 

compatibles, prevalecendo o NOF en caso de incoherencia. 

 A primeira idea da que deberían partir as demais normas de convivencia sería “Trata 

aos demais como che gustaría ser tratado” 

 

 ¿Gustaríach que te interrumpisen a clase por chegar tarde? ¿Que entraran a empurróns?  

¿Que te insultaran? ¿Que che faltara o material que deixache na túa mesa ou que ésta estea 

sucia? ¿Que no che deixaran escoitar ao profesor cando éste está a explicar?  
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 Da resposta ás moitas preguntas que se poden plantexar xurden as normas que ao 

principio de cada curso escolar poderían ser renovadas por cada grupo de alumnos e 

aplicadas á aula (en cartolinas, debuxos, pósters, etc.) 

  

 As normas de convivencia deben ser coñecidas, asumidas e cumpridas por todos. 

Débese manter clara a convicción sobre a necesidade da existencia dunhas normas de 

comportamento que fagan agradable a estancia no instituto.  

 As normas xerais poderían reducirse a cinco, das cales se derivan normas específicas: 

 

 Manifestar interese e esforzo por aprender. 

 Tratar con respecto ás persoas, actuando como corresponde nun centro educativo. 

 Contribuir a que haxa un bó ambiente de traballo na aula. 

 Comportarse sempre de xeito sereo e pacífico. 

 Tratar adecuadamente o mobiliario e as instalacións. 

 

 

 

 

 

V. 

 

Proposta de estratexias de actuación, medidas e accións a desenvolver na convivencia 

escolar 

  Presentamos un amplo repertorio de posibles estratexias e /ou actuacións  

que  podemos  implementar  para  mellorar o clima  escolar.  Pretendemos, xa que logo, 

recoller ideas útiles para traballar aspectos da convivencia que non eran desenvolvidos no 

centro ou que dan un novo enfoque ás situacións que o  centro x a tiña valoradas como 

interesantes para o  logro dos nosos obxectivos en materia de convivencia. 

 
 A primeira actuación para previr posibles conflictos entre o alumnado ante un 

novo curso ten lugar a finais do anterior nas reunións que manteñen o equipo directivo e o 

departamento de orientación cos titores nas que se fai unha análise exhaustiva dos alumnos 

que ocasionan problemas ao longo do curso e se valora quiénes non deberían coincidir no 

mesmo grupo, na procura dunha mellor convivencia dentro do mesmo. 
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 É importante contar cun plan de acollida no que teñan cabida todos os membros da 

comunidad educativa que chegan ao instituto: alumnos de 6º de primaria que se incorporan 

ao principio de curso; alumnos inmigrantes; alumnos trasladados; profesores novos; 

profesores sustitutos; persoal de administración e servicios. (Anexo I) 

 Neste sentido, e en relación co alumnado é posible: 

→  Propoñer que alumnos “veteranos” no centro actúen como guías nos primeiros 

días de curso para os alumnos de nova incorporación ao centro. 

→  Realizar actividades para facilitar o coñecemento do centro por parte dos novos 

alumnos (1º ESO e 1º Bacharelato) 

→ Crear estructuras de axuda entre iguais que  favorecerá a incorporación, 

tránsito e  evolución dos alumnos no centro dentro dun marco positivo de 

convivencia. 

→ Crear a figura de árbitro/negociador en cada clase. 

→ Realizar xornadas de convivencia por grupos ou cursos. 

→ Crear concursos mensuais cunha temática cada mes (tipo doce meses, doce 

causas) relativa aos distintos aspectos da convivencia. 

→ Abordar nas sesións de titoría temas que teñan que ver coa convivencia:  

programa de habilidades sociais e educación en valores (Departamento de 

Orientación). 

→ Reunir por niveis aos delegados de cada curso para favorecer a implicación dos 

alumnos na convivencia e a conservación do centro e consensuar normas de 

curso. 

→ Os alumnos de Bacharelato poderán colaborar, de xeito voluntario, no 

mantemento da orden durante os recreos. 

 

  En relación coas familias convén establecer medidas eficaces nos sistemas 

de comunicación coas familias e nas reunións que se f a g a n , tanto no que se refire 

a o procedimento, a o  contenido, e  a o  acordo conxunto das pautas a cumprir e 

planificar accións formativas concretas dende o  centro hacia colectivos específicos 

de familias.  
       
 

  En relación co profesorado, ademais de fomentar  hábitos e valores positivos 

como son o respecto hacia os demais, o respecto ás instalacións e ao material, a axuda a 
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quen a precise, e de detectar posibles problemas de integración, adaptación, de conducta, 

etc. que poidan observar, se intentarán promover: 

→ Actividades do departamento de Orientación recollidas no PAT: habilidades sociais. 

→ Reunións de titores por nivel. 

→ Actuacións en grupos específicos (sobre todo en 2º ESO) 

→ Actividades en tioría para que os alumnos debatan e coñezan as normas de 

convivencia que deben seguir no día a día do centro. Destes debates pódense sacar 

ideas para mellorar o plan. 

→  

 En relación co persoal de administración e servicios,  

→ Informar ao equipo directivo de cualquera situación que observen de conductas 

disruptivas, agresións, acoso, intimidación, etc. para a súa inmediata 

intervención. 

→ Colaborar nas horas de recreo e de intercambio de clase na realización de 

gardas, por ser os momentos propicios para que se produzan conductas 

inadecuadas ás normas de convivencia. 

→ Comunicar os desperfectos que se detecten nas instalacións do centro. 

 

 En cuanto ás condicións mínimas de seguridade no centro, é importante garantir a 

observación e supervisión educativa dos tempos e espacios non lectivos; elaborar protocolos 

de actuación para afrontar situacións graves para a convivencia e dar garantía  de  apoio,  

seguridade e  protección  ás  víctimas  e  de  reconducción  dos comportamentos antisociais 

dos agresores cunha intervención  inmediata  e  nítida  nas  situacións  de  acoso  escolar  

transmitindo a tolerancia cero ante ese tipo de comportamentos. (Anexo III) 

 
 Poráse en marcha un buzón de suxerencias e comunicación de conflictos. 

 

VI. 
  

Composición, plan de reunións e plan de actuación do Observatorio da Convivencia 

 O  Observatorio da  convivencia escolar foi constituido no Consello Escolar do 10 de 

decembro de 2008 e está formado polas seguintes persoas: 

 a) A directora do centro. 

 b) O Xefe de estudios. 
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 c) Catro representantes do profesorado. 

 d) A orientadora do centro. 

 e) Un alumno. 

 f) Un representante dos pais. 

 g) A profesora que exerce a función de desenvolver os programas de coeducación. 

 h) O representante do Persoal de Administración e Servicios. 

 Segundo o decreto 85/2007, do 12 de abril, (D.O.G.A. Nº 88, do martes 8 de maio de 

2007) polo que se crea e se regula o Observatorio Galego da Convivencia Escolar, no seu 

artigo 7º sobre a organización e funcionamento do Observatorio da Convivencia Escolar  

nos centros educativos as funcións específicas do mesmo son: 

a) A participación na dinamización do plan de convivencia do centro e na mediación 

escolar. 

b) A elaboración dun informe anual sobre a análise da convivencia e a conflictividade no 

seu ámbito, así como sobre as iniciativas a nivel de centro. Este informe será trasladado 

ao Observatorio da Convivencia Escolar a nivel provincial. 

c) A coordinación de actuacións conxuntas dos ámbitos implicados e relacionados coa 

mellora da convivencia. 

d) Propoñer á Administración educativa todas aquelas medidas que se consideren 

oportunas para a mellora da convivencia escolar no centro. 

e) Aquelas outras que lle sexan encomendadas pola Administración Educativa ou polo 

Observatorio da Convivencia Escolar a nivel provincial. 

 Verbo das reunións, no devandito decreto establécese que “mantenránse tres reunións 

anuais de carácter ordinario, unha por trimestre, e con carácter extraordinario cantas 

veces sexa convocado pola súa presidencia, por iniciativa propia ou por proposta de, a lo 

menos, unha terceira parte dos seus membros.” 

 O plan de reunións do Observatorio da Convivencia en pleno será o siguiente: 

Primeiro Trimestre 

(Outubro) 

Seguimento do Plan de Convivencia. Propostas de mellora. 

Seguimento das correccións impostas. 

Informe ao Consello Escolar sobre a convivencia e, no seu caso, 

sobre as actuacións feitas e as correccións e medidas disciplinarias 
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impostas. 

Segundo Trimestre 

(Xaneiro/Febreiro) 

Seguimento do Plan de Convivencia 

Seguimento das correccións impostas. 

Informe ao Consello Escolar sobre a convivencia e, no seu caso, 

sobre as actuacións feitas e as correccións e medidas disciplinarias 

impostas. 

Terceiro Trimestre 

(Maio/Xuño) 

Seguimento do Plan de Convivencia. 
Seguimento das correccións impostas. 
Informe ao Consello Escolar sobre a convivencia e, no seu caso, 
sobre as actuacións feitas e as correccións e medidas disciplinarias 
impostas. 
Recollida das propostas de mellora por parte do profesorado 
(Claustro), alumnado (Xunta de Delegados), ANPA e PAS 
Avaliación da Memoria do Plan de Convivencia para a súa 
aprobación polo Consello Escolar do Centro. 

  Ademais das anteriores reunións, se as circunstancias o esixen, terán lugar 

postas en común dos membros do Observatorio da Convivencia durante o horario lectivo 

ou no recreo para tratar algún dos aspectos relacionados coa convivencia máis inmediatos. 

 Dende a xefatura de estudios presentaranse os resultados relativos á 

convivencia: número de apercibimentos e causas dos mesmos (por cursos e niveis…); 

incidencia dos partes por cursos; sancións impostas, etc. Estes datos, unha vez analizados, 

servirán como base para revisar e mellorar as medidas para favorecer unha boa convivencia 

y mellorar a resposta que se da aos conflictos que se plantexan. 

VII.  

  A realidade da situación da educación na actualidade e a propia normativa 

vixente obrigan a deseñar novas estratexias para abordar as conductas disruptivas de baixa 

intensidade na aula, aquelas que impiden o normal desenvolvemento do proceso de ensino-

aprendizaxe pero, que por sí soas, non constitúen unha falta dabondo grave como para 

proceder a impoñer sancións importantes. 

A Aula de Convivencia  

 Dentro destas medidas, parece conveniente a creación dunha aula de convivencia que 

teña un carácter educativo e que, por unha banda, permita excluir da aula ordinaria ao 

alumno que impide o normal desenvolvemento da clase e, por outra, permita a reflexión e 

traballo do mesmo, nun espacio diferente. (Anexo II) 
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  Á aula de convivencia deben ser enviados aqueles alumnos que impiden un 

bó funcionamento, nun momento puntual e concreto, do grupo-clase, sen que a súa 

conducta constitúa unha falta grave, caso no que se debe proceder a través do proceso 

sancionador. 

   A medida de enviar a un alumno debe ter un certo carácter excepcional e esixe, 

polo tanto, a previa actuación do profesor. Só cando o profesor se considera incapaz de 

reconducir a conducta do alumno debe adoptar a decisión de remitilo á aula de convivencia. 

   

  As conductas que son motivo de enviar á aula de convivencia deben ser 

consensuadas por todos. Debemos atopar un punto de encontro de tal xeito que todos os 

profesores actúen da mesma forma. Por este motivo, deben estar explícitas nun documento, 

evitando, de este modo, interpretacións diferentes. 

 

  O procedimento que se ten que seguir  é un que estea automatizado e 

perfectamente definido para impedir unha interrupción longa do grupo-clase que poidese 

alterar o orde da mesma. Non podemos crear problemas novos para solucionar un xa 

esistente. 

   

  Na aula de convivencia o profesor responsable da mesma, unha vez 

lida a ficha e cumprimentados os campos correspondentes, reflexiona co alumno, 

cumprimentando éste a parte que lle corresponda. Posteriormente, levará a cabo as 

actividades que se lle teñan encomendado. 

  Débese deseñar unha ficha, en papel autocopiativo, con tres exemplares: un 

deles o levará o neno ao seu domicilio e os outros dous entregaranse na xefatura de 

estudios, un quedará para o rexistro de xefatura e o outro colocarase no casillero da titoría 

correspondente. A copia da familia a deberá entregar o alumno, unha vez asinada, na aula 

de convivencia onde se levará un rexistro das mesmas. 

 

 A adscripción á aula débese realizar por profesorado de garda. 

 

 A aula debe estar nun lugar ben visible e transitado, o que obriga a que sexa na planta 

baixa do edificio principal. Habería que habilitar un espacio axeitado para elo, que polo 

momento e dadas as características do centro será a aula de Fogar. 
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VIII. 

 O Plan de convivencia formará parte do Proxecto Educativo do Centro. Unha vez 

informado favorablemente poa Comisión de Coordinación Pedagóxica, e aprobado polo 

Claustro e o Consello Escolar, difundirase entre todos os membros da comunidade 

educativa a través das copias pertinentes aos departamentos didácticos e membros do  

Consello  Escolar, a través dos titores nos seus respectivos cursos e a través da páxina web 

do centro.  

Seguimento, avaliación e difusión do Plan 

 

Para comprobar se se teñen acadado os obxectivos fixados con anterioridade, a través das  

actuacións  x a  especificadas,  establécense  os  indicadores  de  a valiación seguintes: 

→  Gravidade dos incidentes producidos no centro. 

→ Grao de implicación dos distintos sectores da comunidade educativa na 

prevención, detección e resolución dos conflictos xerados no instituto. 

→ Grao de resolución dos conflictos xerados. 

→ Grao de desenrolo e efectividade das actividades recollidas no Plan de Acción 

Titorial destinadas a prevenir conflictos no centro. 

 

 A avaliación farase de xeito continuo, empregando a observación e o intercambio 

de opinións entre o equipo directivo e os distintos membros da comunidad educativa, a 

través da lectura das memorias dos departamentos e das intervencións do Observatorio da 

Convivencia e do Consello Escolar. 

A  información recollida reflectirase na memoria final de curso e  servirá de 

referencia  para  incluir as  modificacióne  oportunas  no  Plan  de  Convivencia seguinte. 

Na memoria recolleranse os seguintes aspectos: 

→ Grao de consecución dos obxectivos 

→ Posta en práctica das actividades programadas 

→ Recursos empregados 

→ Formación relacionada coa convivencia 

→ Asesoramento e apoio técnico recibido (orientación, cursos…) 

→ Resumo das correccións impostas, relativas a conductas conflictivas; 

tipoloxía destas, casos de acoso,… 

→ Análise dos problemas detectados 
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→ Valoración de resultados e propostas de mellora 

IX. 

 Estarían dirixidas tanto aos órganos máis directamente implicados na convivencia         

–membros do Observatorio da Convivencia, titores– como  ao conxunto do profesorado do 

centro. Centraríanse en actividades relacionadas coa mediación ou resolución de conflictos, 

organizadas polo CEFORE ou outros organismos. 

Medidas formativas 

 Potenciarase, na medida do posible, e en colaboración co resto dos Institutos da 

localidade, a colaboración con outros organismos: Concello (Concellalía da Xuventude, de 

Asuntos Sociais; Policía Local; Organismos non Gubernamentais (Cruz Vermella); 

Servicios Sanitarios,  etc. 

Colaboración con outras institucións e  organismos 
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X. 

 

ANEXOS 

ANEXO I. Plan de acollida 

  A través deste plan inténtase que todo membro da comunidad educativa se sinta 

ben acollido e apreciado. 

1. Plan de atención aos alumnos procedentes de 6º de Primaria 

Trata de facer doada a transición dos alumnos dos colexios adscritos 
no paso de primaria a secundaria. Consta de varias fases: 

→ Acollida no centro no mes de Maio ou Xuño: xornada de portas 
abertas. 

→ Recepción dos alumnos e as súas familias o primeiro día de 
clase: xornada de presentación. 

→ Reunión coas familias no mes de Outubro á que asistirán 
membros da dirección, do departamento de orientación e os 
titores. 

 

2. Plan de atención aos alumnos de nova incorporación :  

  Orientado a aqueles alumnos que se incorporan ao longo do curso 
lectivo, cando os grupos de alumnos xa están conformados. Pretende acadar a 
súa inserción positiva no grupo.  

 Plásmase nas seguintes actuacións: 

→ Acollida por parte dun membro do equipo directivo e do 
departamento de orientación cunha entrevista persoal. 

→ Acollida por parte do titor, que procurará ofrecer ao novo alumno 
as pautas necesarias para coñecer o instituto e ao seu propio 
grupo de compañeiros dunha forma rápida e efectiva. 

→ Nomeamento dun alumno que se encargará de acompanar e 
asesorar ao novo compañeiro nos primeiros días da súa 
incorporación. 

 

3. Plan de atención a alumnos inmigrantes:  

 Variante do anterior, diríxese a aqueles alumnos que proceden doutros 
países e poden ter problemas de adaptación á nosa sociedade.  

Ás actuacións iguais á acollida de alumnado novo hai que emgadir a solución 
aos posibles problemas de coñecemento da lingua, etc. 
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4. Plan de acollida ao profesorado de nova incorporación:     

  Refírese tanto ao profesorado con destino provisional no centro como ao 

profesorado novo con destino definitivo ou ao profesorado sustituto. As actuacións son as 

seguintes: 

→ Dar a benvida por parte do equipo directivo. 

→ Toma de datos en secretaría para cubrir a ficha do expediente, que se 

arquivará xunto coa copia da toma de posesión na carpeta do 

expediente. Incorporarase á base de datos do cadro de persoal  e darase 

de alta no XadeWeb. 

→ Entrega do CD do profesor no que está arquivada a información xeral 

do centro (documentos, plan, información lexislativa,…)  

→ Presentación dos novos compañeiros e do Xefe de departamento 

correspondente, que lle exporá o funcionamento do mesmo. 

→ Recorrido polas instalacións do centro. 

5. Plan de acollida do novo persoal non docente: administrativos, subalternos e persoal 

de limpeza.  

→ Dar a benvida por parte do equipo directivo. 

→ En secretaría toma de datos para cubrir a ficha d expediente, que se 

arquivará. 

→ Presentación dos compañeiros. 

→ Entrega da copia das instruccións básicas do servicio correspondente. 

→ Recorrido polas instalacións do centro 
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ANEXO II. Funcionamento da aula de convivencia 

 A Aula de Convivencia debe colaborar e axudar aos profesores na consecución dun bó 

clima de traballo nas aulas, polo tanto atenderá aos alumnos que por problemas 

conductuales no poden permanecer na aula e son expulsados dela. 

 Preténdese que o procedemento sexa sinxelo e eficaz, aforre esforzo e tempo a 

profesores e titores e reduza os trámites burocráticos a un mínimo. Será como segue: 

1º - O profesor que envía ao alumno á Aula de Convivencia cumprimentará o Parte de 

Incidencias, onde se detalla o sucedido. 

2º - O profesor de garda na Aula entregará unha Ficha de Auto-observación, que o 

alumno deberá cumprimentar, axudaralle a reflexionar sobre o sucedido e de seguida o 

alumno cumprimentará o documento que denominamos Compromiso I. 

3º - O profesor chamará ao titor do alumno, quen comunicará a situación aos pais.  

4º - Se o alumno se negase a colaborar enviaraselle á Xefatura de Estudios. 

5º - Se o alumno acude por segunda vez á aula de convivencia, repetirase o proceso pero 

asinará o Compomiso II. Neste caso ademais Xefatura de Estudios terá imposto algunha 

sanción específica que se fará constar no parte. Tamén neste caso se informará 

inmediatamente aos pais. 

6º-  Entregaráselle ao alumno unha copia do parte de incidencias para que o devolva 

asinado polo seus pais á maior brevidade posible. Outra copia porase no casillero do titor 

do alumno. 

  Toda a documentación xerada neste proceso gardarase na Carpeta Diaria, para 

que os responsables da aula de convivencia poidan arquivala debidamente. A Aula de 

Convivencia é tamén un lugar de reflexión para aqueles alumnos que temporalmente teñen 

que ser separados do seu grupo debido ao seu comportamento disruptivo, agresivo, 

conflictivo ou de cualquera outra índole e para os que as expulsións ás súas casas non 

aportaría ningún tipo de beneficio en canto a un cambio de conducta e que mesmo podería 

ser percibido por eles como unhas “vacacións”. Polo tanto a Aula recibirá aos alumnos 

sancionados con varios días de expulsión. Durante a súa estancia na aula os alumnos 

traballarán nas materias do currículum que lles corresponda segundo o seu horario, 

atendidos polos profesores de garda de Convivencia. 

As condicións que se derivan son as seguintes: 

http://www.iespedroespinosa.es/proyectos/escuelapaz/documentos/parte_aula_convivencia.pdf�
http://www.iespedroespinosa.es/proyectos/escuelapaz/documentos/parte_aula_convivencia.pdf�
http://www.iespedroespinosa.es/proyectos/escuelapaz/documentos/ficha_auto_observacion.pdf�
http://www.iespedroespinosa.es/proyectos/escuelapaz/documentos/compromiso_I.pdf�
http://www.iespedroespinosa.es/proyectos/escuelapaz/documentos/compromiso_II.pdf�
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1º - Un alumno non pode chegar á Aula de Convivencia se non trae especificadas as tarefas 

a realizar de todas as asignaturas. 

2º - Será misión da Xefatura de Estudios recoller estas tarefas entre todo o equipo 

educativo e misión dos profesores da Aula de Convivencia que as leven a cabo. 

3º-  O profesor de garda recibirá a relación das tarefas especificadas, evitando así que o 

alumno poida alegar esquecemento na súa casa, perda, etc. 

4º - No caso de que a natureza da falta cometida polo alumno así o aconselle ou á suxestión 

do seu titor, Xefe de Estudios, departamento de orientación ou profesores de garda na Aula, 

ademáis das tarefas do currículum, o alumno podería traballar outros materiais específicos 

relacionados co seu problema conductual (por exemplo no caso dos alumnos sancionados 

reiteradamente con expulsión). 

 Para que estes procedementos poidan levarse a cabo na Aula de Convivencia contarase 

cos seguintes documentos.  

• Ficheiro de alumnos ordenado alfabéticamente 

• Carpetas de materiais para traballar valores e carpetas de material didáctico dos 

  diferentes departamentos. 

• Listas de grupos cos seus titores e os seus equipos educativos,  

• Datos dos alumnos: dirección, teléfono, nome dos pais.  

• Horarios dos grupos. 

• Fotocopias das fichas e documentos a cumplimentar.  

• Rexistro de control de asistencia do alumnado. 

 Dende a Aula de Convivencia realizarase un proceso de seguimento aos alumnos que, 

esgotados os dous Compromisos posibles, amose unhas especiais características de mal 

comportamento. Para elo os profesores falarán periódicamente co titor, os pais e co propio 

alumno para recoller información sobre a súa evolución. Se esta información fose negativa, 

é dicir, se non se observa unha melloría, o titor citará aos pais para asinar con eles un 

Compromiso Familiar, polo que os pais se comprometen por escrito a que os seus fillos 

asistan puntualmente a clase, traian o material adecuado de cada asignatura e a colaborar co 

centro para que o seu fillo cambie a súa actitude negativa. Este compromiso terá unhas 

revisións periódicas, onde se constatará o seu cumprimento. 

http://www.iespedroespinosa.es/proyectos/escuelapaz/documentos/informe_seguimiento.pdf�
http://www.iespedroespinosa.es/proyectos/escuelapaz/documentos/informe_seguimiento.pdf�
http://www.iespedroespinosa.es/proyectos/escuelapaz/documentos/compromiso_familiar.pdf�
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Modelos de fichas

 Recolle a versión dos implicados nun conflicto (profesor-alumno) e a posible medida 

correctora proposta polo profesor. De non haber acordo, o caso pasará á comisión de 

convivencia, que tomará as medidas oportunas.

: Parte de incidencias 

PARTE de INCIDENCIAS 

PROFESOR/A

(a cubrir polo profesor) 

………………………… 

 
ALUMNO/AS IMPLICADO/AS 

1………………………Grupo……….. 
2………………………Grupo………. 
3………………………Grupo………. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………
………………………………………………… 

 

Outras testemuñas: 

………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 
 
Lugar………………………………….. 
Data ..………………………Hora…….. 
Relato dos feitos:……..……………… 
…………………………………………… 
…………………………………………... 
…………………………………………... 
 
Tipificación da falta: 
 
� Leve � Grave      � Moi grave 
 
Proposta inicial do profesor: 
� Amonestación                       
� Sen recreo………………………días 
� Traballos de reparación ………...días  
� Expulsión de clase……………...días 
� Tarefas escolares………………..días 
� Expulsión do centro…..…………días 
� Outra………………………………… 
� Considero resolta a incidencia sen necesidade de outra intervención 
 � Sí  � Non 

Asinado: O/A profesor/a 
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Modelos de fichas
 

: Aula de convivencia 

                                              AULA DE CONVIVENCIA                                       
 
      Ficha de envío á aula de convivencia 
 
 Datos do/a alumno/a 
 Nome:                                               Apelidos: 
 Curso e grupo: 
Comunicación coa familia 

 

Datos do/a profesor/a que o envía 
Nome:                                                Apelidos: 
Materia: 
Data:                                                    Hora: 

 

Motivos polos que se envía   (Describir o sucedido da forma máis clara e precisa posible)  
 

 

 

 

 
                                                                                     O/A Profesor/a 

                                                                              Asinado 

 

Proposta de reflexión 
Tema relacionado coa falta pola que se envía ao alumno/a 

 

 

 

Tarefas para realizar 
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                                              AULA DE CONVIVENCIA                         Ficha 1              
 
      Ficha de reflexión do alumnado que chega por primeira vez  á aula de convivencia 
 
 Datos do/a alumno/a 
 Nome:                                               Apelidos: 
 Curso e grupo: 
Resposta con atención, por favor, ás seguintes cuestións: 
1. Relata que che pasóu na aula para que o profesor che mandase vir á Aula de Convivencia

 

: 

 
2. 

 

Cal foi a túa reacción? 

 
3. Que conseguiche coa túa actitude? ¿En que mellorou a túa situación

 

? 

 
4. Como te sintes agora

 

? 

 
5. Que podes facer para resolver o problema

 

? 

 
6. A partir de agora, cal crees que é a forma máis intelixente de actuar

 

? 

 
COMPROMISO  
Para mellorar a miña actuación persoal comprométome a 

 

                    Data:                                                        Sinatura do/a alumno/a                 
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                                              AULA DE CONVIVENCIA                         Ficha 2              
 
      Ficha de reflexión do alumnado que chega por segunda vez  á aula de convivencia 
 
 Datos do/a alumno/a 
 Nome:                                               Apelidos: 
 Curso e grupo: 
Responde con atención, por favor, ás seguintes cuestións, despois de ler a ficha 1: 
1. 

 

Escribe teus compromisos 

 

 
2. De todo o que tiñas planificado, que saíu mal? Por que

 

? 

 

 

 
3. Que podes facer para que as cousas saian mellor

 

? 

 
NoVO COMPROMISO  
Para mellorar a miña actuación persoal, comprométome a 

 

 

 

                    Data:                                                        Sinatura do/a alumno/a                 
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                                              AULA DE CONVIVENCIA                                       
 
      Ficha de información da aula de convivencia 
 
 Datos do/a alumno/a 
 Nome:                                               Apelidos: 
 Curso e grupo: 

 

Datos doa profesor/a que o/a envía 
Nome:                                                Apelidos: 
Materia: 
Data:                                                    Hora: 

 

Datos do/a profesor/a responsable da aula de convivencia nese momento 
Nome:                                                Apelidos: 
Materia: 
Data:                                                    Hora: 

 

INFORME  

(Facer un breve resumo de como se desenvolveu a entrevista co/a alumno/a e se o resultado foi positivo ou 
negativo)  
 

 

 

 
                                                                                     O/A Profesor/a 

                                                                              Asinado 

 

Seguimento da tarefa encomendada e da melloría do/a alumno/a 
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Anexo III. Protocolo para a prevención, detección e tratamento das situacións de         
acoso escolar e/ou agresión entre iguais. 

  Considérase acoso escolar cualquera forma de ofensa ou malos tratos continuados no 
tempo dun alumno por outro ou outros alumnos, sexa de carácter verbal, físico ou psicolóxico, 
incluido o illamento ou vacío social, con independencia do lugar onde se produza. Terán a 
mesma consideración as conductas feitas a través de medios electrónicos, telemáticos ou 
tecnolóxicos que teñan causa nunha relación que xurda no ámbito escolar. 

 A resposta ao acoso escolar debe apoiarse sobre tres eixos: 

a) A protección da víctima, co cese inmediato do acoso. 
b) A resposta educativo-sancionadora ao agresor, modulada segundo as 

circunstancias psico-sociofamiliares do mesmo e a entidade dos feitos cometidos. 
c) A reparación dos danos e prexuizos. 

  Paso 1. Identificación, comunicación e denuncia da situación. 
  
  Cualquera membro da comunidade educativa (alumnado, profesorado, familias, persoal 
non docente) que teña coñecemento ou sospeitas dunha situación de acoso sobre algún alumno 
ou alumna ten a obriga de poñelo en coñecemento dun/ha profesor/a, do titor/a, da persoa 
responsable da orientación no centro ou do Equipo Directivo, segundo o caso e membro da 
comunidade educativa que teña coñecemento da situación. En cualquera caso, o receptor da 
información sempre informará ao director/a ou, na súa ausencia, ao resto do Equipo Directivo. 
  
  Paso 2. Medidas de urxencia. 

   En caso de estimarse necesario, terán que adoptarse as medidas de urxencia que se 
requiran para protexer á persoa agredida

 - Medidas que garantan a inmediata seguridade do alumno ou alumna acosada, así 
 como medidas de apoio e axuda. 
  
 - Medidas cautelares dirixidas ao alumno ou alumna 

 e/ou evitar as agresións:  

acosador

1. Recollida da documentación existente sobre o alumnado afectado. 
  
2. Observación sistemática dos indicadores sinalados: en espacios comúns do centro, en 
clase, en actividades complementarias e extraescolares. 
  
3. Asimesmo, a Dirección do centro solicitará ao Departamento de Orientación ou Equipo 
de Orientación Educativa que, coa colaboración do titor, complete a información. Isto 
farase, segundo o caso, observando ao alumnado afectado, contrastando opinións con 
outros compañeiros, falando co alumnado afectado ou entrevistando ás familias. 

. 
  
  Paso 3. Recollida de información de distintas fontes. 
  
 Unha vez adoptadas as oportunas medidas de urxencia, o Equipo Directivo recollerá a 
información necesaria relativa ao feito das diversas fontes que se relacionan a 
continuación:  

http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=tutor+curso&af=10064&ct=es&rf=http%3A%2F%2Fwww%2Epsicologoescolar%2Ecom%2FLEGISLACION%2FCONVIVENCIA%2Fandalucia%5Fprotocolo%5Fde%5Factuacion%5Fen%5Fsupuestos%5Fde%5Facoso%5Fescolar%2Ehtm&re=&ts=1306961538187&hs=1c702f5bb1165d4cac82804e4be566f6�
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 Neste proceso débense considerar os seguintes aspectos: 
 - Garantir a protección dos menores ou as menores. 
  
 - Preservar a súa intimidade e a de as súas familias. 
  
 - Actuar de xeito inmediato. 
  
 - Xerar un clima de confianza básica nos menores. 
 
 - Recoller todo tipo de probas e indicadores. 
  
 - Non duplicar intervencións e evitar dilacións innecesarias. 
  
Se se estima conveniente, completarase a información con outras fontes: persoal de 
administración e servicios, servicios sociais locais.etc. 
  
 Unha vez recollida toda a información, o Equipo Directivo levará a cabo un informe cos 
datos obtidos, para o que contrastará a información aportada polas diferentes fontes. 
 
Paso 4. Traslado a la familia. 
  
 O titor ou o orientador, previo coñecemento do Equipo Directivo, coa debida cautela

  
 Paso 7. Comunicación ao Observatorio da Convivencia. 

 e 
mediante entrevista, porá o caso en coñecemento das familias do alumnado implicado, 
aportando información sobre a situación e sobre as medidas que se estean adoptando. 
  
 Paso 5. Traslado ao resto de profesionais que atenden ao alumno ou alumna 
acosado. 
  
 O director informará da situación ao equipo de profesores do alumnado e outro 
profesorado relacionado. Se se estima oportuno comunicarase tamén ao resto do persoal 
do centro e a outras instancias externas ao centro (sociais, sanitarias, xudiciais, en función 
da valoración inicial). 
  
  Paso 6. Aplicación de medidas disciplinarias. 
  
  Unha vez recollida e contrastada toda a información, procederase por parte do director á 
adopción de medidas disciplinarias ao alumno agresor en función do establecido no Plan 
de Convivencia do centro e no NOF. 

  O director do centro trasladará o informe realizado trala recollida de información así 
como, no seu caso, as medidas disciplinarias aplicadas, á Comisión de Convivencia do 
centro, para o seu coñecemento. 
 
 Paso 8. Comunicación á Inspección Educativa. 
  
 O Equipo Directivo remitirá asimesmo o informe ao Servicio de Inspección da 
Delegación Provincial correspondente, sen prexuízo da comunicación inmediata do caso, 
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se a situación é grave. 
  
 Paso 9. Elaboración dun Plan de Actuación por parte da Dirección. 
  
 O Equipo Directivo elaborará un Plan de Actuación para cada caso concreto de acoso 
escolar, co asesoramiento, se se considera necesario da Inspección Educativa. 
  
 Este Plan ten que definir conxuntamente as medidas a aplicar no Centro, na aula afectada 
e medidas co alumnado en conflicto, que garantan o tratamento individualizado tanto da 
víctima como da persoa agresora e o alumnado «espectador». Todo elo sen prexuízo de 
que se apliquen ao alumnado acosador as medidas correctivas recollidas no Plan de 
Convivencia. 
  
 O derradeiro apartado deste Protocolo inclúe Orientacións sobre medidas a incluir no 
Plan de Actuación. 
  
 A Dirección do centro responsabilizarase de que se leven a cabo as reunións e as 
medidas previstas informando periódicamente ao Observatorio da Convivencia, ás 
familias e ao inspector de referencia, do grao de cumprimento das mesmas e da situación 
escolar do alumnado implicado. 
  
 Paso 10. Comunicación ás familias. 
  
 Hai que informar ás familias do alumnado implicado das medidas de carácter individual 
adoptadas cos alumnos afectados, así como as medidas de carácter organizativo e 
preventivo propostas para o/s grupo/s, nivel e/ou centro educativo, facendo fincapé, en 
todo momento, na absoluta confidencialidade no tratamento do caso. 
  
 Paso 11. Seguimento do Plan de Actuación por parte da Inspección Educativa. 
  
 O inspector de referencia realizará un seguimento do Plan de Actuación e da situación 
escolar do alumnado implicado. 
  

 
 

   Como medidas a incluir no Plan de Actuación propóñense:  

Orientacións para a elaboración do plan de actuación 

- Actuacións coa persoa acosada: actuacións de apoio e protección expresa e indirecta, 
programas e estratexias de atención e apoio social, persoalización do ensino, derivación e 
seguimento en Servicios Sociais da Consellería competente en materia de protección de 
menores, se procede, etc. 
 
- Actuacións co alumno ou alumna agresor: aplicación das correccións estipuladas no 
Plan de Convivencia, programas e estratexias específicas de modificación de conducta e 
axuda persoal, derivación e seguimento en Servicios Sociais da Consellería competente 
en materia de protección de menores, se procede, etc. 
 
- Actuacións cos compañeiros e compañeiras observadores: campañas de sensibilización, 

http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=asesoramiento+legal&af=10064&ct=es&rf=http%3A%2F%2Fwww%2Epsicologoescolar%2Ecom%2FLEGISLACION%2FCONVIVENCIA%2Fandalucia%5Fprotocolo%5Fde%5Factuacion%5Fen%5Fsupuestos%5Fde%5Facoso%5Fescolar%2Ehtm&re=&ts=1306961538187&hs=dece4a4cae14f0e669d278a60fde6186�


 28 

programas de habilidades de comunicación e empatía, programas de apoio e/ou 
mediación entre compañeiros, etc. 
 
- Actuacións coas familias: orientacións sobre como axudar aos seus fillos ou fillas, sexan 
víctimas ou agresores, coordinación para unha maior comunicación sobre o proceso 
socioeducativo dos seus fillos ou fillas, información sobre posibles apoios externos e 
seguimento dos mesmos, etc. 
 
- Actuacións co profesorado e PAS: Orientacións sobre como manexar as clases durante 
o proceso e como facer o seguimento, orientacións sobre indicadores de detección e 
intervención, programas de mediación, etc. 
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