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1.- CONSIDERACIÓNS PREVIAS SOBRE O PLAN DE CONVIVENCIA DO CENTRO. 
 
 Aínda sen ánimo de exhaustividade parecen necesarias unhas breves reflexións sobre o que, a efectos do plan 
que agora estamos presentando, é un centro educativo, así como do papel que na vida do mesmo xoga o conflito 
social. Estas breves reflexións deben servir de marco referencial e, polo tanto de contexto interpretativo, para as 
propostas e medidas que se recollen nos restantes puntos do documento. Aínda que poida resultar unha obviedade, 
non se tomarán as mesmas medidas cando o conflito sexa considerado como algo a “extirpar” que cando pensemos 
nel como algo a canalizar. Incluso máis aló do anterior, unha mesma norma nun e noutro contexto non nos levará 
ao mesmo ámbito de discusión e polo tanto tampouco ó mesmo tipo de intervención. 
 Os centros educativos teñen unha organización formal: consello escolar, equipo directivo, claustro de profesores, 
CCP, departamentos didácticos, xunta de delegados ..., e réxense por un modo de participación democrática. Lograr 
un funcionamento fluído dentro e entre as distintas instancias contribuirá a que cada individuo se sinta relevante 
dentro da organización e, polo tanto, mellorará a satisfación persoal e o clima de convivencia. 
 As institucións educativas son entornos sociais e socializadores, este é sen dúbida un dos seus rasgos 
definitorios. As interaccións interpersoais que nun centro educativo se producen superan moi amplamente a suma 
do resto das interaccións que cada un dos membros da institución (alumnos e profesores) poidan realizar co material 
didáctico, co equipamento do centro, etc. 
 Xa especificamente no caso dos centros de ensino secundario, esta “alta densidade” de interacción social 
prodúcese maiormente entre persoas que pola súa idade se atopan en proceso de construción da súa identidade. 
Construción que consiste en interiorizar unha serie de valores, actitudes, etc.  Proceso que, como é ben coñecido, 
se leva a cabo en boa medida por contraste e en confrontación cos valores, actitudes, modos de facer etc. de outros 
iguais e adultos. 
 As dúas características anteriores fan que cada día nos centros de ensino secundario haxa unha cantidade difícil 
de cuantificar, pero en todo caso enorme, de desacordos, enfrontamentos e conflitos, fundamentalmente entre iguais, 
pero tamén entre alumnos/as e profesores/as. 
 Como vimos dicindo, isto é así porque así se foron conformando as institucións educativas. Ademais o desacordo, 
o enfrontamento e o conflito son unha ferramenta importante para acadar o que podemos considerar o obxectivo 
máis ambicioso dos centros educativos, que non é outro que acadar o desenvolvemento harmónico da 
personalidade dos/as alumnos/as. Se isto é así dicíamos, non podemos ver o conflito como algo negativo, algo que 
teñamos que erradicar ou, en calquera caso que poidamos erradicar. 
 As consideracións anteriores de ningún modo poden levarnos a pensar que todo conflito é aceptable,  que 
calquera tempo e forma de presentar un conflito é aceptable ou que calquera forma de resolver un conflito poida ser 
válida. Non se trata de trazar liñas vermellas, porque ademais sería estéril, por imposible, un intento de recoller 
neste documento a variedade de situacións que se poden dar no centro, pero queremos entresacar algúns artigos 
da Declaración Universal do Dereitos Humanos que, a pesar da súa xeralidade poden resultar bastante prácticos 
para delimitar actuacións inaceptables. 
 Esta declaración no seu artigo primeiro recolle que todos os seres humanos nacen libres e iguais e dotados como 
están de razón e conciencia deben comportarse fraternalmente. No artigo 12 sinala que ninguén será obxecto de 
inxerencias arbitrarias na vida privada nin de ataques á súa honra ou reputación. O artigo 18 fala da liberdade de 
pensamento, conciencia e relixión, e o 19 da de opinión e expresión incluíndo o de non ser molestado a causa das 
súas opinións. 
 Aínda que cun nivel de relevancia menor é importante ter en conta que a vida escolar,  e as interaccións que nela 
se producen teñen lugar nun espazo físico e nunha estructura organizativa concretos que, sen resultar 
determinantes, facilitan ou dificultan o discorrer da vida diaria. 
 No plano organizativo é importante tomar decisións axeitadas que minimicen aspectos non desexados. 
Fundamentalmente decisións relacionadas coa ubicación dos distintos grupos dentro do centro e, o que resulta máis 
difícil, coa secuencia diaria e semanal de actividades. 
 No tocante ao espazo físico, sabemos que hai situacións de gran concentración de persoas que nos privan dun 
mínimo espazo de desenvolvemento e que provocan máis incidencias. Ainda que é certo que a nós o espazo e o 
número de alumnos véñennos dados, non é menos certo que se podemos actuar sobre a organización dos mesmos, 
de cara a lograr que se facilite o desenvolvemento da actividade. 
 Seguindo co espazo físico é importante ter en conta que é un espazo público, un espazo colectivo, non temos a 
nosa clase, temos unha clase que compartimos coas persoas que conforman o noso grupo, pero onde outras 
persoas poden tamén desenvolver actividades. Non se pode polo tanto adoptar decisións individuais sobre ese 
espazo. Este mesmo razoamento pode servir para o posto escolar, a cadeira e a mesa que ocupamos. 
 Unha última reflexión en relación ao espazo ten que ver con cuestións de saúde, seguridade e estética. Polos 
tres motivos anteriores temos que contribuír a manter os espazos limpos e coidados. 
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 Co presente Plan de Convivencia preténdese fixar un documento que nos permita ter como referencia o respecto 
das normas democráticas de convivencia, elaboradas e asumidas por toda a comunidade educativa na aula, no 
centro ou en calquera actividade complementaria ou extraescolar, para desta maneira termos un clima de concordia 
educativa e social. 
 Este Plan de Convivencia incorporarase ao Proxecto Educativo de Centro (PE) como se sinala na LOMCE 8/2013, 
do 9 decembro, no seu artigo 121 e a Programación Xeral Anual. Este feito outórgalle a este Plan de convivencia un 
carácter estratéxico e dinámico que require da sensibilidade e do compromiso por parte dos membros da 
Comunidade Educativa acerca da importancia de que entre todos fagamos do noso centro un espazo de convivencia 
baseado na reflexión e na concordia. 
 
2.- OBXECTIVOS OU FINALIDADES. 
 

Coa posta en marcha deste Plan de Convivencia pretendemos acadar os seguintes obxectivos: 
 Fomentar a integración do novo alumnado e profesorado, desenvolvendo accións que favorezan a 

adaptación e a súa interacción co resto da comunidade educativa. 

 Concienciar, sensibilizar e implicar a toda a comunidade educativa na importancia  de  lograr unha boa 
convivencia escolar. 

 Promover a cultura da convivencia pacífica no centro, xestionando de forma efectiva, enriquecedora e 
democrática o conflito. 

 Transmitir os valores democráticos a través das prácticas diarias e das múltiples actuacións do centro, 
creando puntos de encontro e situacións que favorezan as relacións sociais entre todos os membros da 
comunidade educativa. 

 Favorecer procesos comunitarios e colaborativos que posibiliten a xestión da convivencia escolar, en sintonía 
cos principios de tolerancia, igualdade, respecto, solidariedade e paz, e cara á participación razoada e 
responsable na toma de decisións e na solución dialogada dos conflitos. 

 Avaliar e estudar de forma continuada o clima escolar do centro, analizando os casos de conflito que xurdan 
e promovendo cambios actitudinais. 

 Desenvolver medidas orientadas á prevención, detección, tratamento, seguimento e resolución de conflitos 
que poidan darse no centro tendo en conta a diferente tipoloxía do alumnado e a diversidade dos conflitos. 

 Fomentar o diálogo como elemento favorecedor da prevención e resolución de conflitos en todas as 
actuacións educativas. 

 Promover a participación das familias no labor formativo, asesorándoas e informándoas daquilo que precisen 
e demanden, en especial, da importancia da estimulación dos fillos e das fillas, da promoción da súa 
autonomía, dos valores a considerar, da relación familia-alumnado-profesorado e de todo aquilo relacionado 
co proceso de ensino-aprendizaxe. 

 Divulgar e implantar entre todos os membros da comunidade educativa as NOF, especialmente naqueles 
artigos referidos ás normas internas de convivencia, á disciplina, á descrición e cualificación das faltas e dos 
procedementos de corrección das condutas que as incumpren. 

 Mellorar a resolución de conflitos nos espazos en que se producen sen necesidade de ter que apelar á 
xefatura de estudos ou outras instancias. 

 Reducir o número de sancións. 

 Asegurarse  de que as instalacións reúnan  un mínimo de condicións  nas súas infraestruturas e educar ao 
alumnado na súa conservación e respecto. 

  
3. – A COMISIÓN DE CONVIVENCIA 
 
Segundo se establece no artigo 6 do decreto 8/2015 de convivencia e participación da comunicade educativa en materia de 
convivencia escolar, a comisión de convivencia de cada centro constituirase no seo do seu consello escolar. Terá carácter 
consultivo e desempeñará as súas funcións por delegación do consello escolar. 
 
3.1.- Composición da comisión de convivencia. 
A comisión de convivencia, na súa composición, integrará o principio de igualdade entre mulleres e homes de todos os sectores 

da comunidade educativa. Estará composta polas persoas representantes do alumnado, do profesorado, das familias e do 

persoal de administración e servizos, todas elas na mesma proporción en que se encontran representadas no consello escolar. 

Será presidida pola persoa titular da dirección do centro e unha das persoas integrantes actuará como secretaria ou secretario, 

quen levantará a acta das súas reunións. O nomeamento das persoas integrantes da comisión de convivencia corresponde ao 
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director ou á directora por proposta dos colectivos representados. Os seus membros poden coincidir cos do consello escolar, 

pero non teñen que ser os mesmos necesariamente. No caso de que non haxa proposta expresa por parte destes colectivos, o/a 

director/a nomeará de oficio aos representantes dos mesmos no consello escolar, quedando conformada a comisión de 

convivencia polos integrantes do consello escolar, agás o xefe de estudos e o secretario do centro, que poderán comparecer 

para o asesoramento da comisión cando esta así o considere oportuno (vid. infra 3.3.3 in fine). 

 
3.2.- Funcións do Observatorio de convivencia. 
 
A comisión de convivencia manterá tres reunións anuais de carácter ordinario, unha por trimestre, e con carácter extraordinario 
cantas veces sexa convocada pola súa presidencia, por iniciativa propia ou por proposta de, polo menos, unha terceira parte dos 
seus membros. 
 
3.3.- Composición da comisión de convivencia. 
 

A comisión de convivencia exercerá por delegación do consello escolar as seguintes funcións: 
a) Elaborar o plan de convivencia do centro e dinamizar todos os sectores da comunidade educativa, 

incorporando as súas iniciativas e achegas no procedemento de elaboración, desenvolvemento e 

seguimento do citado plan. 

b) Adoptar as medidas preventivas necesarias para garantir os dereitos de todos os membros da 

comunidade educativa e o cumprimento das normas de convivencia do centro. 

c) Impulsar accións dirixidas á promoción da convivencia, especialmente o fomento de actitudes para 

garantir a igualdade entre mulleres e homes, a igualdade de trato de todos os membros da comunidade 

educativa e a resolución pacífica de conflitos. 

d) Propor ao consello escolar as medidas que considere oportunas para mellorar a convivencia, así 

como dar conta a este, cando menos dúas veces ao longo do curso, das actuacións desenvolvidas e 

das correccións e medidas disciplinarias impostas. 

e) Propor, de ser o caso, á persoa titular da dirección do centro persoas que poidan formar parte do 

equipo de mediación. 

f) Coñecer o cumprimento efectivo das correccións e medidas correctoras nos termos en que fosen 

impostas e informar o consello escolar sobre o grao de cumprimento da normativa vixente. 

g) Realizar o seguimento dos compromisos de convivencia subscritos no centro. 

h) Elaborar unha memoria anual sobre a análise da convivencia e conflitividade no centro, na cal se 

reflictan as iniciativas no ámbito do centro sobre a materia. Este informe será trasladado ao consello 

escolar do centro e ao correspondente servizo territorial de Inspección Educativa. 
i) Aqueloutras que lle sexan encomendadas polo consello escolar do centro docente ou polo órgano 

da Administración educativa con competencias na materia. 

 

 Cando a comisión de convivencia o considere oportuno, e co obxecto de que informen no ámbito das súas 
respectivas competencias, poderá solicitar o asesoramento dos/ as profesionais do departamento de 
orientación que interveñen no centro, do profesorado titor relacionado co tema que se analice, do educador ou 
educadora social do concello onde estea o centro educativo ou doutros ou doutras profesionais segundo a 
problemática de que se trate, así como das asociacións do sector que poidan colaborar na mellora da 
convivencia. 

 
 
4.- CONTEXTUALIZACIÓN E AVALIACIÓN INICIAL. 
 
4.1.- Análise do  contexto. 
 O IES Espiñeira está situado no concello de Boiro, unha vila eminentemente pesqueira e que conta con preto de 
20.000 habitantes, sendo un dos concellos galegos con maior crecemento demográfico das últimas décadas. Aínda 
que a fonte de ingresos máis importante procede da pesca, tamén conta con industrias conserveiras e o co auxe do 
sector turístico, sobre todo, na época estival. 
 En Boiro existen tres centros de ensino secundario ubicados no núcleo urbano, e seis colexios de Educación 
Infantil e Primaria, dous deles no casco urbano e o resto nas parroquias. O IES Espiñeira ten como único centro 
adscrito o CEIP Escarabote, polo tanto, na Educación Secundaria Obrigatoria, unha parte importante dos alumnos 
son da parroquia de Lampón, aínda que ao longo da etapa se van incorporando alumnos doutros institutos ou 
colexios. Xa no bacharelato máis da metade dos alumnos desta etapa non estudaron no centro a ESO, veñen 
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normalmente procedentes do IES A Cachada que non imparte o bacharelato. Por último, na Formación Profesional 
a práctica totalidade dos alumnnos non cursaron en Espiñeira os estudos previos de ESO e Bacharelato pero 
proceden na súa maioría do concello de Boiro, sendo o resto dos alumnos dos concellos da comarca 
 En canto á matriculación, nos últimos anos temos  arredor de  90  alumnos/as matriculados/as na ESO, 60 no 
bacharelato, 100 na Formación Profesional e 20 na FP Básica. Uns 270 alumnos/as de media,  34/36 profesores/as 
e 5 persoas de persoal non docente. Todo isto nunha superficie construída de arredor de 5000 m2. 
Valoramos positivamente a implicación das familias no proceso educativo dos seus fillos/as. Na Secundaria 
Obrigatoria, salvo algúns casos puntuais, acoden ao centro con regularidade para informarse e implicarse nos seus 
estudos. Tamén participan a través dos distintos órganos colexiados na xestión e organización do centro (Consello 
Escolar e Anpa). 
 Para unha información máis pormenarizada do contexto, da oferta educativa e doutros aspectos organizativos, 
poderanse  consultar o Proxecto Educativo e as NOF. 
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4.2.- Detección de necesidades. 
 O proceso para a detección do clima de convivencia e da problemática máis frecuente no noso centro, fíxose a 
través de 4 vías: 

1. Aplicación de enquisas entre os distintos axentes educativos: familias, alumnado, profesorado e PAS. 
2. Análise de suxestións, queixas e reclamacións. 
3. Análise de partes de incidencia e de expedientes. 
4. Información aportada polo observatorio de convivencia. 

 
4.2.1.- Nas etapas de ESO e Bacharelato. 

 A valoración global da convivencia no centro sitúase maioritariamente entre normal e boa, no caso das 
relacións alumnado-profesorado, e moi boa ou excelente na relacións entre o propio alumnado. 

 Os conflitos que segundo o alumnado se producen con máis frecuencia son entre o profesorado e o alumnado. 

 En relación aos conflitos que se producen con máis frecuencia cabe indicar: as agresións verbais entre 
alumnado, o usos de dispositivos dixitais e ensuciar ou deteriorar o material e instalacións. 

 
4.2.2.- Nos ciclos formativos. 

 A valoración global da convivencia no centro sitúase maioritariamente entre normal e boa. Os conflitos que 
se producen con maior frecuencia son entre profesorado e alumnado. 

 A creación de novas ensinanzas vinculadas á formación profesional (PCPI e FPB) determinou a aparición 
dunha nova problemática derivada das características do alumnado (fracaso escolar, ocasionalmente pouco 
respetuoso  coas normas, pouco implicado na súa propia formación e problemas de aprendizaxe 
significativos) e fundamentalmente centrada no absentismo escolar e no escaso respeto das normas de 
convivencia. 

 
4.2.3.- Na relación coas familias. 

 No que respecta á valoración global de convivencia  a maioría inclínase pola percepción normal-boa. 

 En canto aos protagonistas dos conflitos, sinalar que unha importante porcentaxe de pais/nais percibe que  
os conflitos entre alumnado danse algunhas veces,  e co profesorado, case nunca. 

 
4.2.4.- No contexto relacional profesor-alumno. 

As situacións de conflito profesor-alumno máis frecuentes foron clasificadas a través dunha serie de indicadores 
que nos axudarán a determinar a calidade da relación profesor-alumno e alumno-alumno e as medidas a tomar para 
a súa mellora. 
 

INDICADORES 
1. A tendencia do número de alumnos expedientados nos últimos cursos. 
2. A cantidade de suxestións queixas e reclamacións. 
3. Evolución do número de partes de incidencia. 
4. Enquisas de satisfacción. 

 
As incidencias máis frecuentes recollidas polo profesorado nos partes de conduta son: 
1. Interrupcións inadecuadas na aula. 
2. Faltas de respecto cara ao profesorado ou aos compañeiras/os. 
3. Insultos, acosos e agresións físicas a compañeiros/as. 
4. Retrasos e ausencias inxustificadas. 
5. Mal uso dos móbiles e outros aparellos electrónicos. 
6. Comportamentos e comentarios sexistas. 
7. Consumo de tabaco e outras substancias. 
8. Destrozos materiais. 

 
5.- NIVEIS DE ACTUACIÓN. 

 
O Plan de Convivencia enmarca os dous niveis de actuación: prevención e intervención. A prevención polo seu 

sentido universal diríxese a toda a comunidade educativa e tratará de promover un clima social positivo entre todos 
os seus membros, así como ofrecer estratexias para a resolución pacífica e enriquecedora dos conflitos; pola súa 
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banda, a intervención vai dirixida a certos sectores da comunidade que estean vivenciando algunha situación de 
conflito ou de cara a previr situacións conflitivas máis graves. 
 
5.1.- Nivel de prevención. 
 Para o deseño do Plan de convivencia establécense unha serie de liñas de intervención con carácter preventivo 
xa que entendemos que a intervención propiamente dita derivará do recollido nas normas de  organización e 
funcionamento e emanadas da aplicación do establecido na lei 4/2011 de convivencia e participación da comunidade 
educativa (DOG 15/7/2011) 
 Orde de actuacións: 

1. Elaborar as regras básicas do funcionamento do centro de xeito consensuado e participativo: NOF, normas 
de funcionamento de aulas específicas, biblioteca, uso dos espazos, ... 

2. Aprobalas no máximo órgano colexiado de representación do centro (Consello Escolar). 
3. Revisión pola inspección. 
4. Dar a coñecer as regras básicas do funcionamento do centro. 

 
5.1.1.- Implicar a toda a comunidade educativa na mellora da convivencia no centro. 
 Trátase de promover actuacións de carácter preventivo que provoquen cambios actitudinais en todos os 
membros da comunidade educativa. Nesta liña de actuación incluiriamos o coñecemento explícito da normas de 
convivencia. 

 O profesorado deberá  ter á súa disposición os documentos que rexen a vida no centro, en especial as NOF 
e o PEC. Ao profesorado de nova incorporación facilitaráselle un extracto de ditos documentos cando se 
incorpore ao centro. Nas primeiras sesións de contacto co alumnado o profesorado titor informará sobre as 
condutas aceptables así como das que non son tolerables segundo as NOF. 

 Enténdese que toda a comunidade educativa ten a obriga de cumprir e facer cumprir, na medida das súas 
posibilidades, as  normas de convivencia. Neste sentido haberá que facer fincapé na presentación inicial de 
profesorado e alumnado, as actuacións en relación a corredores, recinto escolar e traballo na aula. 

 Buscar espazos e tempos para a convivencia, fomentando que se establezan vínculos entre o profesorado, 
PAS, familias e tamén alumnado, mediante actividades nas que os distintos axentes poidan participar: 
reunións de acollida, portas abertas, escolas de pais/nais, cursos para toda a comunidade educativa. 

 Buscar tempos e espazos para que o alumnado poida convivir de xeito pacífico e  tolerante cos seus iguais, 
ben dende as actividades realizadas en titoría ou promovendo encontros con outros centros, locais, estatais 
e europeos. 

 
5.1.2. - Promover  a resolución pacífica de conflitos. 

 Formación permanente do profesorado en torno ao tema da Convivencia e a Resolución pacífica de conflitos. 

 Promover a figura do mediador escolar. 
 
5.1.3.- Potenciación da acción titorial. 

 Compromiso de exercer a titoría individual e de grupo, dentro da función docente, dirixida a todos e cada un 
dos alumnos, principalmente para atender ao alumnado con necesidades educativas específicas. 
Lembremos que a función titorial é inherente á función docente, co cal todo o profesorado é titor. 

 Potenciar a figura do profesorado titor como mediador das relacións alumno-alumno, alumno-profesor, 
centro-familia... 

 Necesidade de que o profesor-titor sexa o primeiro axente en coñecer a problemática do seu alumnado, para 
isto debe estar sempre informado dos distintos partes de incidencias que teñan relación co seu alumnado e 
propoñer en colaboración co profesorado que redactou ese parte unha acción correctora. 

 A elección ou proposta de profesor-titor é un aspecto moi importante, especialmente naqueles grupos onde 
existe alumnado conflitivo. É de gran axuda que o titor teña unha antigüidade no centro, que coñeza ao 
alumnado e que exista unha voluntariedade e compromiso serio para exercer dita función. No noso centro, 
estes criterios téñense moi en conta e os noso profesorado titor manifesta unha grande implicación no seu 
labor titorial. 

 Se as necesidades organizativas e horarias do centro o permiten, tentarase manter o mesmo profesorado 
titor durante dous cursos. 

 Fomentar a participación de todo o profesorado, en especial profesor-titor nas distintas actividades que se 
organicen dende o centro e que impliquen aos seus titorandos. Exemplo: no Día da Paz,no Día contra a 
Violencia de Xénero, no Día da MULLER, na Semana da Ciencia, na Semana das Letras Galegas... 



            

                                                                                               

   9 

  



            

                                                                                               

   10 

5.1.4.- Fomentar a implicación de tódolos sectores da comunidade educativa. 

 Propiciar a participación das familias en actividades, xornadas, etc de Orientación Familiar. Serían xornadas 
nas que se tratarían diferentes temas que preocupan ás familias e que día a día están demandando no centro: 
maior coñecemento sobre o uso e abuso das drogas, fixar pautas nos fogares, os perigos das novas 
tecnoloxías... Ditas charlas tamén estarían abertas aos PAS. 

 Maior difusión das accións levadas a cabo dende o concello coas familias, para isto, é crucial a coordinación 
coa Orientadora Familiar. Coordinación e colaboración con Organizacións Xuvenís e co Servizo de 
Xuventude do concello. 

 Coordinación e colaboración co Concello para desenrolar programas e actuacións enmarcadas nos Plan 
Prevención da Violencia. Asemade coas ONG da zona (coma Renacer) colaboramos para adquirir material 
didáctico que nos permita traballar temas de Cooperación e Desenvolvemento Sostible no marco das titorías. 
Dita ONG tamén imparte de xeito desinteresado no noso centro Obradoiros co alumnado da ESO e o PCPI. 

 Fomentar a orientación laboral, cultura de empresa e cooperativismo, tendo relación directa co sector 
empresarial, formación a través de organismos oficiais, Xunta, Concello...Sobre todo nos ciclos formativos. 

 
5.2.- Nivel de intervención. 
 
5.2.1.- A mediación. 
 A mediación é entendida como un servizo educativo que intervén nos conflitos axudando a que as partes 
implicadas cheguen elas mesmas a un acordo. Este método parte dunha concepción positiva do conflito como feito 
inherente á organización das institucións educativas, que non necesariamente ten que desembocar na violencia. 
 Un mediador é unha terceira persoa imparcial coa que se intenta que as posicións distantes dos implicados 
cheguen a un acordo satisfactorio. 
 Os obxectivos da mediación son fundamentalmente: 

 Contribuír á mellora das relacións interpersoais. 

 Pevir a violencia. 

 Promover que ambas partes implicadas comprendan o conflito de forma global, e non soamente dende a súa 
perspectiva. 

 Fomentar o respecto entre os membros da Comunidade Educativa. 

 Potenciar o compromiso ante  a resolución de conflitos e darlle protagonismo ás partes implicadas. 

 Contribuír ó fomento de vínculos máis democráticos no centro. 
 O proceso da mediación está rexido por unha serie de principios, tales como que é un acto cooperativo, en vez 
de competitivo; está orientado cara ao futuro e non cara ao pasado; é voluntario; o mediador debe ser neutral e 
imparcial, así como garantir a confidencialidade; e por último non é ameazante nin punitivo: o mediador non toma 
decisións, nin acusa nin xulga (favorece a comunicación entre as partes en conflito e anímaas para que propoñan 
solucións e cheguen a un acordo). 
 No caso de implementar o proceso mediador a primeira fase sería formar ao profesorado interesado neste modo 
de traballo. 
 
6.- RECURSOS. 
 
6.1.- Recursos espaciais. 
 O centro conta con espazos adecuados para a realización das actividades que este plan poida requerir. A modo 
de exemplo, o salón de actos é un lugar adecuado para as reunións de gran grupo, tanto co profesorado, coma coas 
familias. Nesta estancia cóntase cun canón e unha pantalla de proxección, polo tanto poderemos aproveitar estes 
recursos audiovisuais á hora de realizar un cursiño de formación ou grupo de traballo, na acollida ás familias e ao 
alumnado a comezos do curso. Tamén dispoñemos do ximnasio que podería empregarse para o desenvolvemento 
de actividades grupais ou que requiran un espazo máis amplo (xogos, dinámicas, ...). No centro temos tamén varias 
zonas de xogos ao aire libre e unha zona cuberta que pode ser empregada á hora de celebrar algunha efemérides ... 
 
6.1.1.- Aula de convivencia (regulación aprobada o 07 de setembro de 2018) 

 Localización: novo espazo na entrada do segundo andar. 

 Que alumnos/as estarán na aula de convivencia: 
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o Alumnos/as sancionados/as con perda do dereito de asistencia á aula pero con dereito de asis-

tenca ao centro. 

o Alumnos/as que incumpran as normas de convivencia nas aulas. 

 Medidas educativas a desenvolver na aula de convivencia: 

o Os/as alumnos/as sancionados/as con perda de dereito de asistencia ás aulas realizarán as activi-

dades escolares asignadas polos profesores/as das materias ás que deixe de asistir, así como acti-

vidades específicas asignadas polo departamento de orientación a fin de facilitar a súa reincorpora-

ción ao réxime educativo ordinario e evitar futuros incumprimentos das normas de convivencia. 

o Os/as alumnos/as que incumpran as normas de convivencia nas aulas iniciarán un proceso de re-

flexión sobre a conduta e circunstancias que levan a este incumprimento na aula de convivencia, 

onde cubrirán un formulario facilitado por orientación e que se achegará, unha vez cumprimentado, 

á xefatura de estudos, xunto co parte por faltas contra as normas de convivencia do profesor/a. 

 Quen atenderá a aula de convivencia (por esta orde): 

o Profesorado de garda. 

o Dirección 

 ASPECTOS A TER EN CONTA 

 Os/as alumnos/as soamente accederán á aula de convivencia previa resolución do equipo directivo. 

o Notas aclaratorias: 

 No caso de que un/ha alumno/a sexa enviado por un/ha profesor/a a dirección por 

incumprimento das normas de convivencia, a dirección, unha vez oído/a o/a alumno/a, 

poderá mandalo/a á aula de convivencia, onde permanecerá custodiado polo/a profe-

sor/a de garda. 

 Lémbrase que todo o profesorado que mande a alumnado a dirección durante os perí-

odos lectivos por incumprimento das normas de convivencia, terá que redactar o parte 

correspondente á maior brevidade posible. 

 A xefatura de estudos secuenciará o cumprimento das sancións de perda de dereito de asistencia á 

aula pero non ao centro de modo que, a poder ser, non haxa máis dun alumno/a castigado ao mesmo 

tempo na aula de convivencia. 
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6.2.- Recursos humanos. 
 Para o desenvolvemento deste plan de convivencia, contamos co profesorado do centro, o alumnado, os PAS, o 
persoal de cafetería, as familias, os diversos organismos do concello de Boiro (Servizos Sociais, o Centro de 
Información a Muller, a OMIX), Cruz Vermella e outras ONGs, o centro de infantil e primaria adscrito, ... 
 Un órgano moi importante na temática da convivencia será o Observatorio de Convivencia no que están 
representados os distintos axentes da comunidade educativa e tamén a Comisión de Convivencia. 
 
 6.3.- Recursos materiais. 
 Os recursos materiais empregados serán os propios da nosa práctica docente e aqueles que vaiamos elaborando 
para as diversas actuacións que levemos a cabo. Poderán empregarse recursos bibliográficos, audiovisuais, novas 
tecnoloxías, ... 
 
7.- SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DO PLAN DE CONVIVENCIA. 
 
 Este plan xorde cun obxectivo claro que é a mellora da convivencia entre os distintos membros da comunidade 
educativa e a prevención da violencia no noso centro. 
 Este plan debe ir unido as NOF xa que se non hai unhas normas claras de convivencia que rexan a vida do 
centro será moi difícil acadar un clima de respecto e tolerancia. 
 O plan revisarase durante o curso académico nas distintas reunións do Observatorio de Convivencia, para ver o 
cumprimento dos obxectivos fixados e para propoñer actividades ou iniciativas. Ao final do curso, unha vez 
analizados os datos, aprobarase o novo Plan coas modificacións pertinentes, e a persoa dinamizadora da 
convivencia será a responsable de elaborar unha memoria onde se recollan os seguintes aspectos: 
 

 Grao de cumprimento dos obxectivos do plan. 

 Participación da comunidade educativa no desenvolvemento do plan. 

 Adecuación dos espazos e dos recursos materiais ao plan de actuación. 

 Propostas para a modificación e/ou mellora do plan para o seguinte curso. 
 

8. REVISIÓN DO PLAN DE CONVIVENCIA. 

  A revisión do plan  de convivencia poderá ser solicitada polo profesorado ao equipo directivo no último 

claustro do curso. En  calquera caso, as solicitudes deberán facer referencia expresa aos artigos a cambiar ou 

modificar. A partir dese momento o equipo directivo iniciará a súa revisión, que incluirá na Programación Xeral Anual 

do centro, e presentara a súa proposta de modificación. 

Estas normas quedan supeditadas ao que establecera calquera disposición, norma, orde ou lei de rango superior 

que se aprobara con posterioridade á entrada en vigor do plan de convivencia e mentras non se actualizara ou 

axustara a dereito o debandito documento. 

 O plan de convivencia e as revisións posteriores deberán ser informadas (favorable ou desfavorablemente) 

polo Claustro de profesores, avaliadas polo Consello Escolar e aprobadas polo Director/a. 

  

9.- APROBACIÓN DO PLAN DE CONVIVENCIA. 

No exercicio das súas funcións, o director do IES Espiñeira acorda dar o seu visto e prace ao plan de convivencia 

e resolve aprobar o mesmo. 
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Para que así conste. 

Asina, o director do IES Espiñeira de Boiro. 

 

 

 

Lorenzo Fraga Montero 

Boiro, a 30 de xaneiro de 2018 

 

 

 


