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0.XUSTIFICACIÓN

Segundo se establece na Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación 
escolar, os centros docente deberán contar cun protocolo de actuación ante os casos de 
acoso escolar.
Tendo en conta as directrices marcadas por dita normativa e a pesar de non ter, ata o 
momento, problemas desta índole nos noso centro; realízase este Programa de 
Prevención e Detección do Acoso Escolar.

1.INTRODUCCIÓN:

Acosar, intimidar, forzar a outra persoa a facer algo que non quere é una experiencia 
común para moitos nenos e adolescentes. 
Ainda que ese tipo de actitudes violentas entre iguais existiron sempre, nunca se tiveron 
en conta do xeito que realmente se merece. Debemos ter en conta que o más importante 
non é a acción en si mesma senón as consecuencias, os efectos que producen nas 
víctimas. Ninguén pode nin debe subestimar o medo que un neno ou adolescente pode 
chegar a sentir cando é obxeto de cualquera tipo de maltrato ou intimidación.
Ao longo destes últimos anos vimos observando a través dos medios de comunicación a 
proliferación deste tipo de actos que se producen, fundamentalmente no entorno 
escolar.O acoso escolar ou “bullying” é un feito, e unha realidade á que ninguén, nin pais 
ou nais, nin o profesorado nin os alumnos e alumnas deben dar a espalda; é un fenómeno
social/escolar ao que hai que enfrontarse. Ningún alumno o alumna está exento de que  
nun momento determinado poida sufrir algún tipo de maltrato; por isto, o profesorado debe
estar preparado para intervir o antes posible. Entendemos que no hai que dar a máis 
mínima posibilidade ao maltrato entre iguais.
Achegarse a ese fenómeno require un proceso de reflexión, información, formación e 
planificación.  
O acoso escolar pode presentarse ao longo de toda a escolaridade ainda que dase dun 
xeito máis notable na etapa de E.S.O. Ben e certo que na Educación Primaria comezan a 
xerarse relacións grupais asumindo valores e normas de convivencia, que deben 
encamiñarse dun xeito positivo. A nosa intervención debe tentar  facer destas relacións 
algo positivo evitando relacións de dominio, sumisión,etc. 
O centro educativo convírtese no espazo de relación social por excelencia  e onde os 
rapaces deben aprender a resolver o seus conflictos de xeito positivo.
Ben é certo que as familias terán un papel imprescindible neste proceso, do mesmo xeito 
que xogarán un papel principal na detección de posibles casos de acoso escolar; pero o 
centro educativo debe establecer as bases para poñer en funcionamento os mecanismo 
necesarios. Tendo isto en conta preséntase este programa coa fin de servir como 
mecanismo de prevención identificación e corrección dos posibles casos de acoso escolar
que se puidesen dar no noso centro.
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2.CONCEPTOS E DEFINICIÓN

“Bullying” é o termo co que se  identificaron todos aqueles actos de acoso escolar durante
os últimos anos.Segundo Olweus podemos definir este termo como: “Un alumno é 
agredido ou  convirtese en víctima cando está exposto, de forma repetida e durante un 
tempo, a accións negativas que leva a cabo outro alumno ou varios deles.” (1998)

2.1. Tipos de acoso escolar:

Segundo as características do acoso diferenciamos os seguintes tipos:

Físico: patadas, puñetazos, empurróns, agresións con obxetos, etc....
Verbal: insultos continuados, alcumes, menosprezo en público, resaltar algún defecto 
físico ou psíquico.
Actualmente, é necesario resaltar o uso do teléfono móvil ou o uso de internet para 
exercer este tipo de actitudes.
Social: Actitudes coas que se pretende aillar á víctima con respecto do grupo facendo
participar a outros individuos na acción. Estes outros individuos  inhíbense e deixan facer.
Psicolóxico: Actitudes encamiñadas a minar a autoestima da víctima e aumentar a súa
inseguridade e temor.
É importante sinalar que o compoñente psicolóxico atópase en maior ou menor medida
en todas as formas de maltrato.

2.2. Descripción dos suxeitos

Máis alo da propia víctima e o agresor, existen outros roles que se dan nas accións de 
acoso escolar e que moitas veces pasan desapercibidos, neste punto trataremos de 
diferenciar os distintos roles e actitudes que se desprenden das situacións de acoso 
escolar.

A víctima

As víctimas acontecen ser débiles, inseguras, ansiosas, intranquilas, tímidas e con baixos 
niveis de autoestima. No ámbito familiar, as víctimas pasan máis tempo, non desexan sair,
nin divertirse. Na casa síntense máis protexidos e seguros. Acontecen ser menos fortes e 
non son agresivos nin violentos. Acontecen ter características físicas determinadas como 
gordos, baixos, con gafas, etc. 
Dentro das víctimas, podemos distinguir dous tipos, a denominada víctima activa ou 
provocativa e a pasiva.
Denominamos víctima provocativa a aqueles que combinan ansiedade e reacción 
agresiva. Esta característica resulta empregada polo agresor para xustificar  a su propia 
conducta. A víctima pasiva é a máis común; son inseguros, sofren sen manifestarse.
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Agresores 

Son de carácter agresivo e impulsivo. Acontecen amosar escasas habilidades sociais. 
Carecen de sentimiento de culpabilidade. Polo xeral son ou foron obxeto de maltrato no 
ámbito social ou familiar; non se sienten queridos e tratan de suplir esa carencia 
empregando a violencia coa fin de acadar certo protagonismo. Descargan as súas 
frustracións sobre os seus compañeiros.
Tamén se da, ainda que en menor medida, en rapaces sobreprotexidos “nenos mimados” 
con dificultades de adaptación e que presentan carencias afectivas; sinten que non lles 
comprenden e adoptan a postura de no respectar as normas, chegando a recurrir á 
ameaza e incluso á violencia.
Acontecen ser de sexo masculino e teñen una maior fortaleza física. Polo xeral, atópanse 
ubicados en grupos onde son os de maior idade, a súa integración social  é menor, son 
menos populares e están moi desmotivados academicamente.
Entre os agresores podemos distinguir dous tipos. O indirecto que dirixe aos seus  
seguidores dende a sombra; e o activo que executa directamente a agresión.

Espectadores/as:
 A falla de apoio de compañeiros e compañeiras cara ás víctimas débese á influencia que 
os agresores exercen sobre os demáis.

Profesorado,  pais e nais:
Según determinados informes, o 50´6 % dos pais non saben  que os seus fillos son 
obxeto dalgún tipo de acoso; o 67´4 % enterase polas víctimas e non polo centro escolar, 
polo que se deduce que una parte moi importante do profesorado non ten coñecemento 
do que está sucedendo e tampouco se siente preparado para afrontarlo. Todo isto dificulta
a detección e intervención, e cando os casos saen á luz, están nun momento de alto risco 
para as víctimas.
Polo tanto, debemos insistir en que non se trata de alertar senon de mantener unha 
actitude moi vixiante, previr axeitadamente e estar preparados para intervir eficazmente.

3. DESTINATARIOS
O programa está deseñado para facer partícipes a tódolos membros da comunidade 
educativa. As accións máis específicas estarán destinadas ao alumnado do 3º ciclo xa 
que non temos detectados casos de acoso escolar ata o momento, e consideramos que é 
un bo momento para que coñezan e participen nun tema como este.
Do mesmo xeito este plan terá un cáracter informativo para a comunidade educativa e 
reactivo nos casos que sexan debidamente detectados e precisen a posta en marcha 
dunha intervención.
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4.OBXECTIVOS

4.1. Obxectivo xeral
Elaborar e establecer no centro un protocolo de detección e actuación nos casos de 
acoso escolar, tentando abordar estas problemáticas coas máximas garantías posibles.

4.2.Obxectivos específicos
•Establecer os síntomas para detectar posibles casos de acoso escolar.
•Establecer as pautas a seguir no caso de que se presentase unha situación de acoso.
•Difundir o protocolo de detección e actuación para o acoso escolar entre o profesorado e 
os pais dos alumnos coa fin de sensibilizalos fronte a este problema.
•Establecer canles de participación entre os profesionais participantes así como con toda 
a comunidade educativa.
•Intervir de xeito inmediato cando se detecte un caso de acoso escolar con discreción e 
confidencialidade.
•Establecer medidas de protección para os alumnos e alumnas acosados.

5. INDICADORES PARA IDENTIFICAR POSIBLES VÍCTIMAS.

Non é doado detectar o acoso escolar, é  moi posible que o profesor non o faga por
diversas razóns: o profesor pasa  poucas horas cos alumnos, hai profesores que só
están dúas horas semanais( especialistas) e ainda que o acoso polo xeral dase de xeito 
continuado, os alumnos ou alumnas teñen medo e non o contan.
A continuación, destacamos unha serie de indicios que poden axudar a detectar casos de 
acoso na aula:
• Con frecuencia están sos e apartados do seu grupo.
• Nos xogos de equipo son os últimos en ser escollidos.
• Durante o recreo intentan quedarse preto do profesor ou doutros adultos.
• Na clase teñen dificultade en falar diante dos demáis e dan unha impresión de
inseguridade e ansiedade.
• Teñen un aspecto contrariado, triste, deprimido e aflixido.
• Observase  un deterioro gradual do seu traballo escolar.

Outros indicios máis fácilmente observables 

• Fanlle bromas desagradables, chámanlles por alcumes, insultanlles, ridiculizanos,  
amenazanos,  danlle órdes, dominanos,  subordinanos....
• Son obxeto de burlas , risas  hostiles.
• Molestanos, pínchanos, danlle patadas, bátenlles...
• Vense envoltos en discusións e pelexas nas que se atopan indefensos e das que
tratan de fuxir ( posiblemente chorando ).
• Quítanlle os libros, cartos e outras pertenzas ou  rompenllas,  tiranllas…
• Teñen contusións, feridas, cortes, ...,  que non se explican de xeito natural.
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¿Como detectar o acoso dende a familia?

Se os pais observan algúns destes indicios que se expoñen a continuación, é posible
que o seu fillo sexa obxeto dalgún tipo de acoso escolar:

•Sinten recelo de ir ao colexio ( buscan calquera excusa para non ir).
•Regresan a casa do colexio coa roupa rota ou desordeada, cos libros e materiais 
escolares rotos.
•Teñen contusións, feridas e arañazos que non se explican de xeito natural.
•Non lles acompañan compañeiros da clase ou do colexio cando volven á casa.
•É posible que non teñan un so amigo con quen compartir o tempo de lecer.
•Nunca ou casi nunca son invitados a festas, é moi posible que non sintan ningunha 
interese en organizalas eles.
•Van e veñen do centro por un camiño ilóxico.
•Durmen intranquilos, teñen pesadelos, terrores nocturnos.
•Perden o interese polo traballo escolar e sacan notas baixas.
•Teñen un aspecto triste, deprimido e de infelicidade.

Obviamente, os que sofren as consecuencias máis negativas son as víctimas. 
Consecuencias como fracaso escolar, altos niveis de ansiedade, riscos físicos, que 
conlevan a unha personalidade insegura, chegando en moitos casos a manifestar 
determinadas patoloxías clínicas como neurosis, histeria ou depresión.
Para o agresor, estas acciones tamén conlevan unha serie de consecuencias xa que 
aprende a conseguir os seus obxetivos de xeito violento. Entende que obten 
recoñecemento social e isto nun futuro pode levalo a exercer a dominación na convivencia
doméstica. Os espectadores, igualmente, tampouco quedan inmunes tralos feitos pois 
reforzan posturas egoístas e individualistas. Chegan a valorar como importantes tales 
conductas agresivas  e producese  insensibilización ante o sufrimiento do outro.

6.PLAN DE ACTUACIÓN

Debemos establecer unha liña de actuación común que resulte coñecida por todos e que 
se corresponda con situacións reais e cotiás. Tendo isto en conta estableceremos 
diferentes actuacións segundo a intensidade das conductas.

●Conductas de baixa intensidade: ante estas accións puntuais levaránse a cabo medidas
como: reprimendas, mediación, técnicas de resolución de conflictos, reunións cos suxeitos
e/ou coas súas familias.
Neste grupo pódense incluir aquelas pequenas leas diarias que acontecen no patio, nos 
espazos comúns, dentro da aula, etc., dándose sempre de xeito puntual, fortuito, etc. Por 
norma xeral encargaráse o titor ou o mestre que se atope presente no momento que se 
produza a acción.
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●Conductas reiteradas ou establecidas: realización de seguimento e informe sobre os 
feitos, valoración de medidas reeducadoras, sancionadoras, tendo en conta as medias a 
tomar dun xeito externo, a cargo do centro e contra o centro.
•Habilitar un sistema para protexer inmediatamente á víctima.
•Promover una política de tolerancia cero ante o acoso e o maltrato.
•Asegurarnos da finalización do maltrato.(Seguimento).

Ante estas conductas reiteradas( posible situación de acoso) actuarase do seguinte xeito:
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE POSIBLES SITUACIÓNS DE ACOSO
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1º- IDENTIFICACIÓN, COMUNICACIÓN E DENUNCIA DA SITUACIÓN

Calquera membro da comunidade educativa ( alumnado, profesorado, familias, persoal 
non docente) que teña coñecemento ou sospeitas sobre una situación de acoso, sobre un
alumno ou alumna ten a obligación de poñelo en coñecemento dun mestre ou mestra, do 
titor ou titora, do xefe do departamento de orientación ou do equipo directivo.

En calquera caso o receptor da información sempre informará a directora ou director ou 
na súa ausencia ao xefe de estudos.

2º- ACTUACIÓNS INMEDIATAS

Despois da comunicación de que un alumno ou alumna se poda atopar nunha posible 
situación  que poda reflexar algunha sospeita ou evidencia de acoso escolar, reuniranse   
a   presidenta do observatorio de convivencia, xefe de estudos, titor ou titora o  
responsable do departamento de orientación e analizarán e valorarán a intervención 
necesaria. Constituirase  “O EQUIPO DE VALORACIÓN”( directora, xefe de estudos, 
orientador, mestre titor)

● Primeiramente trataranse de evitarse actitudes alarmistas para o que se tanteará a 
posible situación de acoso.

● O equipo de valoración estudiará os feitos  que vaian xurdindo.
● Un membro do equipo( orientador) recabará información da situación, realizando 

este proceso coa máxima confidencialidade.

Consideraranse os seguintes aspectos, para o seguimento do proceso:

– Garantizar a protección dos menores.
– Preservar a  súa  intimidade e a das súas familias
– Actuar de maneira inmediata.
– Xerar un clima de confianza básica nos menores.
– Recoller todo tipo de probas e indicadores.
– Non duplicar intervencións e evitar dilacións innecesarias

3º- MEDIDAS DE URXENCIA(preventivas)

No caso de estimarse necesario,  a dirección poderá establecer  medidas preventivas de 
protección da presunta víctima e de vixiancia naqueles espazos onde pode procucirse o 
suposto acoso, según o establecido no RRI. Terase sempre presente a imprescindible 
confidencialidade de todo o proceso. 

A dirección, se a gravidade do caso o require, informará ao inspector de educación sobre 
os feitos e as medidas provisionais adoptadas.
Se a situación supera os recursos e competencias do centro, solicitarase, se é o caso, 
axuda externa a outras entidades e servizos (Servizos sanitarios, Corpos e Forzas de 
Seguridade do Estado...).
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4º -TRASLADO A FAMILIA
O equipo directivo comunicará os feitos e as medidas adoptadas ao titor ou titores 
correspondentes.
A dirección valorará, segundo a situación, a conveniencia de informar as familias dos 
implicados, posto que neste primeiro momento se trata dunha sospeita. Para evitar 
actitudes alarmistas cremos conveniente solicitar máis información que confirme ou non o 
acoso.
Informarase dos feitos á Inspección de Educación solicitando a súa información e 
asesoramento.
A dirección, se dos feitos ou condutas observadas se puidese derivar algún grave 
prexuízo para a integridade, dignidade ou dereitos dos alumnos, poderá comunicar os 
feitos simultaneamente á Xefatura Territorial e á Fiscalía, Xulgado ou calquera 
dependencia da Policía ou Garda Civil.

5º- RECOLLIDA DA INFORMACIÓN DAS DIFERENTES FONTES

Unha vez adoptadas as oportunas medidas de urxencia, o Equipo Directivo recabará a 
información necesaria relativa o feito producido a partir das diferentes fontes :

1. Recopilación da documentación existente sobre o alumnado afectado, realizado 
polo equipo de Valoración.

2. Observación sistemática dos indicadores sinalados:  nos espazos comúns do 
centro, na súa aula, nas actividades complementarias e extraescolares, no 
autobús,...

3. Entrevistas ao alumno acosado, aos alumnos ou persoas que se atopaban 
presentes, aos pais do alumno acosado, ao alumno acosador e  aos pais do 
alumno agresor.

O Equipo de Valoración analizará a información recollida e realizará unha valoración da 
situación, determinando se hai indicios suficientes para confirmar ou non a existencia de 
acoso entre alumnos e tamén a gravidade da situación.

● Se non se confirma a existencia de acoso, pódense revisar as medidas de 
prevención e sensibilización que de forma ordinaria deben levarse a cabo nos 
centros educativos. Se se realizou comunicación previa á familia da sospeita de 
acoso, deberá comunicárselle que non se confirma tal sospeita.

A dirección transmitirá ao Observatorio de Convivencia esta incidencia na seguinte 
reunión ordinaria.

● Se se confirma a existencia de acoso adoptaranse varias actuacións de maneira 
simultanea. ( Comunicación da situación e adopción de medidas)
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Despois de recollida toda a información o equipo directivo( xefe de estudos) elaborará un 
informe  cos datos obtidos, no que figurará o contido das actuacións realizadas e a 
xustificación da confirmación  de acoso.
Se da valoración inicial anterior se deduce que existen indicios de acoso, a Dirección  do 
centro convocará ao Observatorio de Convivencia  e informará ao Servizo de Inspección.

6º-  INTERVENCIÓN , APLICACIÓN   E SEGUIMENTO 

Una vez recollida e contrastada toda a información, procederase por parte do director ou 
directora do centro á adopción de medidas disciplinarias ao alumno ou alumna agresora 
en función do establecido no Plan de Convivencia do centro  e do RRI.

Intervención 
Unha vez postas en marcha as medidas urxentes e disciplinarias, se fose preciso, a 
xefatura de estudios, o orientador e os titores dos alumnos implicados, deseñarán un plan 
de intervención tomando como referente a situación particular de acoso á que nos 
enfrontamos e o tipo de recursos cos que conta o centro, seleccionando, de entre as 
medidas de intervención, as que se consideren máis efectivas.

Entre estas medidas figuran:
 Coa vítima: traballar a asertividade e a autoestima
 Co agresor: traballar a empatía e técnicas de modificación de conduta.
 Co agresor e a vítima. Estratexias de comprensión e expresión verbal, estratexias 

de inversión de roles, resolución de conflitos,...
 Na aula: axuda entre iguais, círculos de calidade…
 Cos pais. Proporcionaránselles orientacións sobre como axudar aos seus fillos, 

tanto no caso do agresor coma da vítima. É importante o contacto periódico co 
colexio.

 Cos profesores: incidir na sensibilización e formación.
 A coordinación do plan de intervención corresponde á xefatura de estudos, que 

será apoiada polo orientador, os titores e os profesores dos alumnos implicados.
Se entre as medidas que se van adoptar figura a apertura de expediente disciplinario hai 
que seguir os pasos que para este se establecen na normativa.
Posteriormente, o Director/a emitirá un informe da situación denunciada e das 
actuaciones realizadas que dirixirá ao Servicio de Inspección.

Seguimento
O acoso entre iguais supón un proceso dinámico, en permanente cambio, que obriga á 
súa avaliación e seguimento continuo. Unha avaliación continua e sistemática permítenos 
seguir a evolución da situación de acoso á que nos enfrontamos, fundamentando as 
decisións necesarias para adecuar as medidas de intervención á realidade na que se 
produce o acoso.
A planificación do plan de intervención incluirá o desenvolvemento do proceso de 
avaliación.
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Medidas posteriores
No caso de que coas medidas adoptadas non cesara a situación de violencia escolar 
detectada ou se precise o apoio ou a intervención doutras institucións, a dirección, co 
asesoramento do EO, pode propoñer:

 Traslado á Policía Nacional ou Garda Civil.
 Traslado a Servizos sociais.
 Traslado dos feitos á Fiscalía de menores.
 Traslado dos feitos á Inspección Educativa e Xefatura Territorial.

Estas accións poden ser simultáneas a outras xa realizadas ou postas en marcha con 
anterioridade.

7. METODOLOXÍA
A metodoloxía a empregar ven definida pola iniciativa do propio programa, polo que 
seguiremos unha liña preventiva realizando actuacións dende as activididades cotiás que 
se realizan no centro. 
Fomentarase o respecto e a tolerancia dende as aulas, realizaranse traballos de 
educación en valores, coeducación, igualdade de xénero, etc. Do mesmo xeito tentaránse
correxir as conductas leves dun xeito directo e inmediato.
Aquelas conductas persistentes e de maior gravidade serán estudadas polo Observatorio 
de Convivencia do centro coa fin de levar a cabo as medidas axeitadas coa maior 
brevidade posible.

8. RECURSOS

Empregaránse os recursos oportunos é precisos en cada situación.

Materiais:
-Cuestionarios.
-Trípticos.
-Material funxible.

Persoais:
-Profesorado.
-Concello.
-Familias.
-Órganos externos ao centro.

Organizativos:
-Aula de convivencia.
-Salón de actos.

13



-Aula de TICs.
-Aula ordinaria.

9. AVALIACIÓN:

O procedemento de avaliación máis valioso neste caso será a observación sistemática, 
deberá levarse a cabo por toda a comunidade e ter unha posta en común períodica. O 
primeiro criterio a ter en conta e a consecución dunha sensibilización da comunidade ante
o acoso escolar. Para isto debemos valorar os canles de comunicación empregados, a 
participación, etc.
Outro criterio  a ter en conta é a eficacia da intervención e a efectividad da mesma ante 
casos de este tipo (especialmente ante casos de intensidade alta). Aquí debemos ter en 
conta aspectos como: deseño da intervención, axuste aos destinatarios , temporalización 
da mesma, aplicación de sancións,etc.
O Plan de Convivencia debe ser un documento vivo, aberto a posibles rectificacións, 
ampliacións, modificacións, especificacións, etc.,

O principal encargado deste programa será o Observatorio de Convivencia contando coas
opinións do resto da comunidade educativa.

Entre os instrumentos de avaliación destacamos os entrevistas, os cuestionarios, os 
partes de incidencia, etc.
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INSTRUCCIÓNS DE APLICACIÓN

Instruccións para respostar ao cuestionarios

1.Le as preguntas con calma. Revisa todas as opcións i escolle a resposta que prefires.

2.Anota a túa resposta na FOLLA DE RESPOSTAS, que tes APARTE, facendo unha cruz
na opcións que escolles. Algunhas preguntas teñen opcións que te permiten escribir texto.
Faino sempre na FOLLA DE RESPOSTAS.

3. A maioría de preguntas pídenche que elixas só unha resposta. Nembargantes, OLLO, 
hai preguntas onde podes respostar seleccionando máis dunha opción. En calquera caso 
está indicado na mesma pregunta.

4.Nalgunha preguntas aparece unha opción que pon “outros”. Esta escóllese cando o que 
ti responderías non se atopa dentro das outras opcións. Se escolles esta opción tachaa 
na folla de respostas, e sobre a liña de puntos escribe a túa resposta.

5.Cando remates de contestar a primeira páxina do cuestionario dalle a volta.

6.Escribe cun lápis. Se te equivocas ao responder podes corrixir borrando, non risques.

7.O cuestionario que te presentamos agora é sobre INTIMIDACIÓN E MALTRATO 
ENTRE COMPAÑEIROS OU COMPAÑEIRAS.
Hai intimidación cando algún rapaz ou rapaza colle por costume meterlle medo, ameazar 
ou abusar dos seus compañeiros ou compañeiras. Estas situacións producen rabia e 
medo nas persoas que as sofren por non poder defenderse.
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FOLLA DE RESPOSTAS

Instruccións:

Por favor, le atentamente cada pregunta no teu cuestionario e marca cun X a letra ou 
letras (segundo a pregunta), que mellor describa a túa maneira de pensar.

Centro:.....................................................................Curso......................Grupo...................

Localidade.........................................Idade............................Data.......................................

Son: 

1 a b c d e f g Os mestres/as:

2 a b c d

3 a b c d e

4 a b c d e f g h

5 a b c d e As familias:

6 a b c d e f g

7 a b c d

8 a b c d e f g h i

9 a b c d e f g h

10 a b c d e Os compañeiros/as:

11 a b c d e f

12 a b c d e

Se tes que engadir algo sobre o tema que non preguntásemos, podes escribilo agora:
(Ademais se o consideras oporuno aquí podes escribir o teu nome).
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FOLLA DE PREGUNTAS PARA O ALUMNADO

1. Cales son na túa opinión as formas máis 
frecuentes de maltrato entre os 
compañeiros?

a.Insultar, poñer motes.
b.Rirse dalguén, deixar en ridículo
c.Facer dano físico (pegar, dar patadas, 
empurróns...).
d.Falar mal de algúen
e.Ameazar, chantaxear, obligar a facer 
cousas.
f.Rexeitar, aillar, no xuntarse con 
alguén,non deixar participar.
g.Outros.

2.Cantas veces, neste curso, 
intimidáronche ou maltrataronche algúns 
dos teus compañeiros ou compañeiras?

a.Nunca.
b.Poucas veces.
c.Bastantes veces.
d.Case tódolos días, case sempre.

3.Se os teus compañeiros che intimidáron 
nalgunha ocasión ¿dende cando se 
producen estas situacións?

a.Ninguén me intimidou nunca.
b.Dende fai pouco, unhas semanas.
c.Dende fai uns meses.
d.Durante todo o curso.
e.Dende sempre.

4. En que lugares se produce esta situación
de intimidación normalmente? (Podes 
escoller máis dunha resposta).

a.Na clase cando está algún mestre.
b.Na clase cando non hai ningún mestre.
c.Nos pasillos.
d.Nos aseos.
e.No patio cando vixía algún mestre.
f.Cerca do colexio ao sair da clase.
g.Preto do colexío, ao sair da clase, no 
autobús.
h.Na calle.

5.Se alguén  che intimida ¿Falas con 
alguén do que che acontece? (Podes 
escoller máis dunha resposta).

a.Ninguén me intimida.
b.Non falo con ninguén.
c.Cos mestres e mestras.
d.Coa miña familia.
e.Cos compañeiros e compañeiras.

6.Quen adoita parar as situacións de 
intimidación?

a.Ninguén.
b.Algún mestre.
c.Algunha mestra.
d.Outros adultos.
e.Algúns compañeiros.
f.Algunhas compañeiras.
g.Non o sei.
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7. Intimidaches ou maltrataches a algún 
compañeiro ou compañeira.

a.Nunca me meto con ninguén.
b.Algunha vez.
c.Con certa frecuencia.
d.Case tódolos días.

8. Se che intimidaron nalgunha ocasión 
¿Por que cres que o fixeron?

a.Ninguén me intimidou nunca.
b.Non o sei.
c.Porque os provoquei.
d.Porque son diferente a eles.
e.Porque son máis débil.
f.Por molestarme.
g.Por gastarme unha broma.
h.Porque o teño merecido.
i.Outros.

9.Se participaches en situacións de 
intimidación cara os teus compañeiros/as 
¿Por que o fixeches?(Podes escoller máis 
dunha resposta).

a.Non intimidei a ninguén.
b.Por que me provocan.
c.Porque a min fanmo outros
d.Porque son diferentes (extranxeiros, 
baixos, gordos...)
e.Porque eran máis débiles.
f.Por molestar.
g.Por gastar unha broma.
h.Outros.

10.Por que cres que algúns rapaces 
intimidan a outros (Podes marcar máis 
dunha resposta).

a.Por molestar.
b.Porque se meten con eles.
c.Porque son máis fortes.
d.Por gastar unha broma.
e.Outras razóns.

11.Con que frecuencia aconteceron 
intimidacións (poñer motes,deixar en 
ridículo, pegar, empurrar, rexeitar...)no teu 
cole no último trimestre.

a.Nunca.
b.Menos de cinco veces.
c.Entre cinco e dez veces.
d.Entre dez e vinte veces.
e.Máis de vinte veces.
f.Tódolos días.

12.Que tería que acontecer para que se 
arranxase este problema?

a.Non se pode arranxar.
b.Non o sei.
c.Que fagan algo os mestres.
d.Que fagan algo os pais.
e.Que fagan algo os compañeiros.
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FOLLA DE PREGUNTAS PARA O PROFESORADO
Valora entre 1 (desacordo) e 5 (acordo) as seguintes frases segundo a túa opinión:
a. As relacións interpersoais son un dos 
obxetivos máis importantes do 
desenvolvemento do curriculum.

1  2  3  4  5  

h.O profesorado, sen axuda dos outros 
profesionais, non está preparado para 
resolver os problemas de malas relacións e 
violencia no centro.

1  2  3  4  5  

b. As agresións e situacións violentas son 
un grave problema no meu centro.

1  2  3  4  5  

i. Para eliminar os problemas de violencia e 
necesario é preciso que o equipo completo 
do profesorado tome conciencia e se 
adique a actuar.

1  2  3  4  5  

c. O profesorado atópase indefenso ante os
problemas de disciplina e agresións do 
alumnado.

1  2  3  4  5  

j.Para eliminar os problemas de violencia 
entre o alumnado que se producen no 
centro , hai que implicar ás familias.

1  2  3  4  5  

d.O propio profesorado é en ocasións o 
obxeto de ataque do alumnado.

1  2  3  4  5  

k.A carga lectiva actúa como unha 
esixencia que impide adicarse a asuntos 
como os problemas de relacións 
interperssoais.

1  2  3  4  5  

e.Os pais e nais do alumnado a miudo 
empeoran as situacións do centro.

1  2  3  4  5  

l. Para eliminar os problemas de violencia e 
mellorar as relacións interpersoais hai que 
modificar o curriculum escolar.

1  2  3  4  5  

f. A intervención nos casos de acoso de 
violencia e de conflicto creo que é parte da 
miña tarefa educativa.

1  2  3  4  5  

ll.Considero que comezar un proxecto de 
intervención sobre as agresións e violencia 
no meu centro sería unha boa idea.

1  2  3  4  5  

g. Nas miñas clases, acontezo a atallar os 
conflictos e agresións, non chegando a ser 
un problema.

1  2  3  4  5  

m.Como mestre, considero tan importante 
os problemas de violencia e intimidación 
como os que teñen que ver co rendemento 
académico do alumnado.

1  2  3  4  5  
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FOLLA DE PREGUNTAS PARA PAIS E NAIS
Este cuestionario trata de saber como son as relacións entre rapaces e rapazas, que 
problemas acontecen entre eles. Coa información que obteñamos poderemos enfrontar 
mellor eses problemas. Un deles é a violencia e o maltrato entre rapaces e rapazas.
Hai maltrato ou intimidación cando algún rapaz ou rapaza colle por costume meter medo 
ou abusar dos seus compañeiros ou compañeiras. Estas situacións producen rabia e 
medo nas persoas que as sofren por non poder defenderse.
Este cuestionario é anónimo. A súa sinceridade ao contestalo axudarános a buscar as 
solucións axeitadas a eses problemas.

Pregamos a máxima sinceridade nas respostas.Garantimos o máis absoluto anonimato.
Valoren entre 1 (desacordo) e 5 (acordo) as seguintes frases segundo a súa opinión
1. No centro no que cursa os estudos o meu fillo 
existe violencia e intimidación.

1 2 3 4 5

9. A causa dos problemas de violencia e intimidación 
reside no clima de relación que se viva na familia.

1 2 3 4 5

2.Teño confianza cos mestres do centro.

1 2 3 4 5

10.A causa dos problemas de violencia e intimidación 
reside no clima de relación que se vive no Centro.

1 2 3 4 5

3.O profesorado do centro intenta solucionar os 
problemas.

1 2 3 4 5

11. A causa dos problemas de violencia e intimidación
reside no clima de relación que se vive na sociedade.

1 2 3 4 5

4.Estou satisfeitio/a do meu trato co profesorado do
centro.

1 2 3 4 5

12.Os programas televisivos favorecen a que poida 
haber problemas de  violencia e intimidación.

1 2 3 4 5

5.Estou disposto/a a participar máis no Centro para
axudar ao profesorado a resolver estos problemas.

1 2 3 4 5

13.No seo da familia, algunha vez, tiven que 
empregar o dano físico (pegar) ao meu fillo para 
resolver algún problema de conducta.

1 2 3 4 5

6.Teño confianza no meu fillo.

1 2 3 4 5

14.Cando coñezo casos de violencia ou intimidación o
comunico no centro ao titor/a do meu fillo/a.

1 2 3 4 5

7. Creo que o meu fillo/a non poderá participar 
nunca en actos de violencia ou intimidación.

1 2 3 4 5

15.Estaría disposto/a a participar no centro nalgunha 
actividade relacionado con este tipo de conflictos.

1 2 3 4 5

8.Se o meu fillo/a tivera algún problema de 
violencia ou intimidación contaríamo.

1 2 3 4 5

16.Os problemas de violencia e intimidación os 
considero tan importantes como os de rendemento 
académico.

1 2 3 4 5
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Lista de Chequeo

Son neno/nena. Idade........................................................................Ano.......................

Durante esta semá no colexio, algún rapaz
ou rapaza:

Nunca A veces Máis dunha vez

1.Díxome motes.

2.Meteuse coa miña familia.

3.Intentou darme patadas.

4.Foi moi amable conmigo.

5.Foi desagradable porque eu son diferente.

6.Deume un regalo.

7.Dixéronme que me ían pegar.

8.Déronme cartos.

9.Intentaron que lles dese cartos.

10.Intetou asustarme.

11.Fíxome unha pregunta estúpida.

12.Prestoume algunha cousa.

13.Interrompíame cando xogaba.

14.Foi  desgradable  respecto  a  algo  que
fixen.

15.Conversou sobre a roupa conmigo.

16.Fíxome unha broma.

17.Díxome unha mentira.

18.Unha pandilla metíase conmigo.

19.Xente itentou facerme dano

20.Sorríronme.

21.Intentou meterme en problemas.

22.Axudoume a levar algo.

23.Intentou facerme dano.

24.Axudoume co meu traballo.

25.Fíxome facer algo que non quería.

26.Conversa conmigo sobre cousas da tele.

27.Quitoume algunha cousa.
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28.Coimpartíu algo conmigo.

29.Quitáronme algunha cousa.

30.Foi grosero conmigo.

31.Gritóume.

32.Xogou conmigo.

33.Tentaron que metese a pata.

34.Fala sobre cousas que me gustan.

35.Ríuse de mi dun xeito horrible.

36.Dixéronme que se ían chivar.

37.Trataron de romper algo meu.

38.Dixeron unha mentira sobre min.

39.Tentaron pegarme.
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RECOLLIDA DE INFORMACIÓN INICIAL ANTE UN SUPOSTO CASO
 DE ACOSO ESCOLAR

Centro: .................................................................................................................

Dirección: ............................................................................................................

Telf.: ………………………..

Datos do suposto alumno/a acosado/a:

Nome e apelidos: ............................................................................................

Curso:........................ Idade: ..............

Orixen da solicitude:

Familia Profesorado do centro

Alumno/a Titor/a

Compañeiros/as Orientador 

Persoal non docente Outros:

Describe brevemente os feitos:

Actuacións realizadas pola persoa que informa: 

En …………………………., a …….. de ………………………….. de …………….

Asdo:

(Receptor da información: Equipo directivo: Dir., X. Est., Sec.)
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INFORME SOBRE A SITUACIÓN DE ACOSO ESCOLAR DO

EQUIPO DE VALORACIÓN

(Informe de carácter confidencial)

Nome da persoa que o elabora: …………………………………………..

Centro: ……………………………………………………….

Localidade: …………………………………………….

Orixen da denuncia: (Familia, alumnos, titor,…)

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN:

Alumno presuntamente acosado:

Nombre: ………………………………………………………………………….

Curso: …………………….. Idade: …………………

Presunto alumno/a ou alumnos/as acosadores/as:

Nome: ………………………………………………………………………….

Curso: …………………….. Idade: …………………

Presunto grado de implicación: 

Líder □  Alto □   Acompañante activo □  Acompañante □ 

Tipo de observadores: (alumnos, profesores, ….)

2. LUGARES E DATAS DAS AGRESIÓNS:

3. DESCRIPCIÓN DOS TIPOS DE AGRESIÓNS E FRECUENCIA:

Verbal: (Insultos, motes, ameazas, chantaxes, coaccións, outras)

Física: (Golpes, empuxóns, patadas,  palizas, acoso sexual, outras) 

Social: (Rechazo, aillamento, humillacións, burlas, rumores, outras)
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Tecnolóxica: (Mensaxes telefónicos, ... outras)

Materiais: (Rotura de materiais, substracción de obxetos, outras)

4. OBXETIVO DA AGRESIÓN:

5. CONSECUENCIAS DAS AGRESIÓNS:

6. Resume das reunións que se celebraron, especificando asistentes, actitudes dos mesmos e a

data de realización das mesmas; así como de posibles acordos alcanzados se se conseguiu  

algún.

7. CONCLUSIÓNS:

(Data e  firma)
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RECOLLIDA DE INFORMACIÓN ANTE UNHA SITUACIÓN  DE ACOSO ESCOLAR

Centro:

A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN:
Centro: ...................................................................................................................................................
Dirección: ..............................................................................................................................................
Tlf.: .......................................................................................................................................................

ALUMNO/A VÍCTIMA: ............................................... CURSO: ........................IDADE: ..............
ALUMNO/A AGRESOR/A 1º: ...................................... CURSO: ........................IDADE: ..............
ALUMNO/A AGRESOR/A 2º: ...................................... CURSO: ........................IDADE: ..............
ALUMNO/A AGRESOR/A 3º: ...................................... CURSO: ........................IDADE: ..............

B. ORIXEN DA SOLICITUDE

Familia   □     Alumno/a    □    Tutor/a   □     Profesorado  □      Inspección  □      Outros □.    

C. RECOLLIDA DE INFORMACIÓN:

C.1. TIPO DE AGRESIÓN:

 Verbal:  
 o Insultos: ........................................................................................................................................
 o Motes: ...........................................................................................................................................
 o Ameazas: ....................................................................................................................................
 o Chantaxes: .....................................................................................................................................
 o Coaccións: .......................................................................................................................................

 Física:
 o Golpes:  ........................................................................................................................................
 o Patadas: ........................................................................................................................................
 o Empuxóns: ....................................................................................................................................
 o Palizas: ..........................................................................................................................................
 o Acoso sexual: ................................................................................................................................

 Social:
 o Rexeitamento: ................................................................................................................................
 o Humillacións:................................................................................................................................
 o Burlas: ..........................................................................................................................................
 o Aillamento (facer o vacio): ...........................................................................................................
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 o Rumores: ..........................................................................................................................................

Materiais:
 o Rotura de materiais: .........................................................................................................
 o Substracción de obxetos:.......................................................................................................
 o Outras: ..................................................................................................................................

 Tecnolóxico:
 o Mensaxes telefónicos: ..................................................................................................................
 o Outros : .........................................................................................................................................

C. 2. ESPACIOS ONDE SE PRODUCE O ACOSO:
Aula: ......................................................................................................................................................
Corredores(ao ir cos especialistas): ................................................................................................
Baños: ....................................................................................................................................................
Entradas e  saídas: ..................................................................................................
Comedor( se ese curso está aberto) : ..............................................................................
Autobús/transporte escolar: .............................................................................................
Fora do  centro: .................................................................................
Outros: ...................................................................................................................................................

 
C.3. FEITOS OBSERVADOS:
Conducta  observada: ..........................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Data: .............................................................................................
Localización: .........................................................................................................................................
Observador/a: ........................................................................................................................................

Conducta observada: ............................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Data: .............................................................................................
Localización: .........................................................................................................................................
Observador/a: ........................................................................................................................................
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INFORME DA DIRECCIÓN DO CEIP DE CARNOTA SOBRE A
SITUACIÓN DE ACOSO ESCOLAR  DE: .........................................

PARA O SERVIZO DE INSPECCIÓN

(Confidencial)

Centro: ………………………………………………………. 
Localidade: ……………………………………………. 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN:

Alumno/a presuntamente acosado/a: 

Nome: …………………………………………………………………………. 

Curso: ……………………..   Idade: ………………… 

Presunto/s alumno/s acosador/es:  

Nome: …………………………………………………………………………. 

Curso: ……………………..  Idade: …………………

Presunto grado de implicación: 

Líder □ Alto □ Acompañante activo □ Acompañante □

Tipo de observadores: (alumnos, profesores, ….) 

Orixen da solicitude: (Familia, alumnos, titor,…) 

2. LUGARES E DATAS DAS AGRESIÓNS:

3. DESCRIPCIÓN DOS TIPOS DE AGRESIÓNS E FRECUENCIA:

Verbal: (Insultos, motes, ameazas, chantaxes, coaccións, outras)

Física: (Golpes, empuxóns, patadas,  palizas, acoso sexual, outras) 

Social: (Rechazo, aillamento, humillacións, burlas, rumores, outras)

Tecnolóxica: (Mensaxes telefónicos, ... outras)
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Materiais: (Rotura de materiais, substracción de obxetos, outras)

4. OBXETIVO DAS AGRESIÓNS:

5. CONSECUENCIAS DAS AGRESIÓNS:  

6. RESUMEN DO PROCEDEMENTO DESENVOLTO.

7.  MEDIDAS APLICADAS 

7.1. Protección á víctima 

MEDIDA: ____________________________________________________________ 

RESPONSABLE/ES_________________________________________________ 

7.2. Aplicación de medidas disciplinarias cautelares: 

MEDIDA: _________________________________________________________ 

RESPONSABLE/ES__________________________________________________ 

7. 3. Apertura de expediente disciplinario

 SI                                               NON  

DATA_______________ INSTRUCTOR/A__________________________ 

DATOS  DO ALUMNO/A_____________________________________________ 

8.-  Outras medidas e actuacións previstas.

ACTUACIÓNS 
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●  Co alumnado implicado. 
●  Co grupo. 
●  Coas familias. 
●  Co equipo docente. 
●  Coa comunidad educativa. 

RECURSOS NECESARIOS. 
TEMPORALIZACIÓN.
EVALUACIÓN E SEGUIMENTO. 

(Data e firma) 

 O/A  DIRECTOR/A
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