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I-EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con base na lei 4/2011  do 30 de xuño, de convivencia e participación da 

comunidade educativa, no Decreto 8/2015 que a desenvolve e, en xeral, toda a 

normativa educativa, entre os principios da educación recollidos, sinalan a 

“transmisión dos valores que favorecen a liberdade persoal, a responsabilidade, a 

solidariedade, a tolerancia, a igualdade, o respecto e a xustiza, que constitúen a base da 

vida en común, e a participación da comunidade educativa, así como o principio do esforzo 

compartido que deben realizar o alumnado, as familias, o profesorado, os centros, as 

administracións, as institucións e a sociedade no seu conxunto como requisito necesario 

para asegurar unha educación de calidade con equidade –decreto 8/2015-”. 

O Plan de Convivencia que se presenta atenderá a regular as relacións 

entre todos os elementos que compoñen a Comunidade Educativa: alumnado, 

profesorado, pais/nais, persoal non docente (administrativos, conserxes, persoal 

de limpeza) e demais persoas que periódica ou eventualmente se relacionen 

directa ou indirectamente coa Comunidade.  

Todo o Plan pódese resumir cos termos RESPECTO e TOLERANCIA.  

Respecto e tolerancia entre os diferentes membros que integran a comunidade 

educativa. 

É preciso subliñar que a relación deste plan respecto as NORMAS DE 

ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO será de dependencia dado que o 

NOF é norma de carácter superior. Este documento especial por materia regulada 

-asumindo a orientación xeral do NOF- pretende concretar as normas e 

procedementos a aplicar ante conflitos concretos. 

Respecto ao ámbito de aplicación, ambos os dous deben ser plenamente 

compatibles, prevalecendo o NOF en caso de incompatibilidade ou incoherencia. 

Acudirase ao Plan de Convivencia como referencia inmediata nos asuntos 

ordinarios da convivencia, sobre todo cunha orientación preventiva e de 

corrección inmediata, sen prexuízo de que, sobre todo en actuacións de 

corrección de condutas, co fin de favorecer a convivencia e garantir, cando 

corresponda, a mediación na resolución de conflitos, o director constituirá a 

Comisión de convivencia do centro, cuxa composición e funcións quedarán 

recollidas en el Plan de convivencia. 
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II- PRINCIPIOS INFORMADORES E 

 FINS DAS NORMAS DE CONVIVENCIA 

Con base no art.3 do decreto 8/2015 (DOG nº 17/ 27-01-2015) 

1. A convivencia nos centros docentes de niveis non universitarios sostidos 

con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia deberá ter como 

referentes xerais os principios establecidos pola Constitución española e as leis 

orgánicas que a desenvolvan, o Estatuto de autonomía de Galicia e a lexislación 

que del dimana, en especial a Lei 4/2011, así como a Declaración Universal dos 

Dereitos Humanos e os tratados e acordos internacionais en materia educativa 

ratificados por España.  

2. En particular, a convivencia nos centros docentes orientarase aos 

seguintes fins, que informarán a súa interpretación e aplicación:  

a) A garantía dun ambiente educativo de respecto mutuo que faga 

posible o cumprimento dos fins da educación e que permita facer efectivo o 

dereito e o deber de aproveitar de forma óptima os recursos que a sociedade pon 

á disposición do alumnado no posto escolar.  

b) A educación no respecto dos dereitos e liberdades fundamentais, na 

igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de 

trato e non discriminación das persoas.  

c) A prevención e o tratamento das situacións de acoso escolar mediante 

medidas eficaces.  

d) O recoñecemento ao profesorado, en especial aos membros dos 

equipos directivos dos centros docentes, das facultades precisas para previr e 

corrixir as condutas contrarias á convivencia, así como da protección xurídica 

axeitada ás súas funcións.  

e) A corresponsabilidade das nais e dos pais ou das titoras ou titores no 

mantemento da convivencia nos centros docentes, como un dos principais 

deberes que lles corresponden en relación coa educación dos seus fillos ou fillas, 

pupilos ou pupilas.  

f) A promoción da resolución pacífica dos conflitos e o fomento de 

valores, actitudes e prácticas que permitan mellorar o grao de aceptación e 

cumprimento das normas.  

g) O avance no respecto entre todos os membros da comunidade 

educativa e na mellora da convivencia escolar. 
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III-A CONVIVENCIA NOS CENTROS DOCENTES 

AXENTES RESPONSABLES DA CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

Con base no art.4 e seguintes do decreto 8/2015 (DOG nº 17/ 27-01-2015 

Sobre a comunidade educativa  

1. Todos os membros da comunidade educativa son axentes responsables da 
convivencia escolar nos termos establecidos neste decreto e participarán na 
elaboración, no desenvolvemento, no control do cumprimento e na avaliación 
do plan de convivencia e das normas de convivencia do centro.  

2. A comunidade educativa no seu conxunto velará pola aplicación daquelas 

medidas que vaian encamiñadas a fomentar o respecto ás diferenzas, entre elas, 
a igualdade efectiva entre mulleres e homes.  

Sobre o  consello escolar  

O consello escolar do centro educativo, ademais das funcións que lle atribúe o 
artigo 127 da Lei orgánica 2/2006 e o artigo 57 da Lei orgánica 8/1985, do 3 de 
xullo, reguladora do dereito a educación, terá as seguintes:  

a) Elixir as persoas representantes da comisión de convivencia, de acordo co 
establecido no artigo 6.2 deste decreto.  

b) Establecer directrices para a elaboración do plan de convivencia e das 
normas de convivencia do centro.  

c) Realizar anualmente o seguimento e a avaliación do plan de convivencia e 
das normas de convivencia do centro.  

d) Propor actuacións en relación coa convivencia para todos os sectores da 
comunidade educativa, especialmente as relacionadas coa resolución pacífica de 
conflitos. 
 
 

Sobre a comisión de convivencia  

1. A comisión de convivencia do centro constituirase no seo do consello esco-
lar. Terá carácter consultivo e desempeñará as súas funcións por delegación do 
consello escolar, para facilitar o cumprimento das competencias que este ten 
asignadas en materia de convivencia escolar e velará pola correcta aplicación do 
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disposto -no decreto 8/2015-, no plan de convivencia e nas normas de convivencia da 
cada centro.  

2. 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 do centro ou 
órgano equivalente.  

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 
nos centros educativos corresponde ao 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.  

3. O réxime de funcionamento, composición e o desenvolvemento das 
funcións da comisión de convivencia do centro -concretado abaixo deste punto-, 
se fará conforme co establecido para os órganos colexiados na Lei 16/2010, do 17 
de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector 
público autonómico de Galicia. 

A Comisión 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.  

A Comisión estará formada: 

- O Director do Centro, como presidente. 

- O xefe de Estudios. 

- A Orientadora do centro – como asesora permanente da comisión-; con voz 
pero sen voto. 

- A Coordinadora da Aula de Convivencia.  

- Un representante do alumnado elixido polos seus membros do CE –de entre 
eles ou non-. 

- Un representante do sector de pais elixido polos seus membros do CE –de 
entre eles ou non-. 
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- Un representante do profesorado elixido polos seus membros do CE –de 
entre eles ou non-. 

- O representante do persoal do centro. 
 

4. A comisión de convivencia exercerá por delegación do consello escolar as 
seguintes funcións:  

a) Elaborar e renovar 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.  
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i) Aqueloutras que lle sexan encomendadas polo consello escolar do centro 
docente ou polo órgano da Administración educativa con competencias na 
materia.  

5. 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 demais 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 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.  
 

Sobre o claustro do profesorado  

O claustro, ademais das funcións que lle atribúe o artigo 129 da Lei orgánica 
2/2006, terá as seguintes funcións:  

a) Realizar propostas para a elaboración do plan de convivencia e das normas 
de convivencia do centro.  

b) Participar na avaliación anual da convivencia no centro, incidindo 
especialmente no desenvolvemento do plan de convivencia.  

c) Propor actuacións de carácter educativo, especialmente as relacionadas coa 
resolución pacífica de conflitos.  
 
 Sobre o equipo directivo 

1. Ao equipo directivo do centro correspóndenlle as seguintes funcións:  

a) Elaborar, de ser o caso, o plan de convivencia do centro e as demais 
actuacións derivadas do desenvolvemento, seguimento, avaliación e revisión 
deste, así como as demais competencias da comisión de convivencia, mentres esta 
non estea constituída.  

b) Impulsar as actividades previstas no plan de convivencia, así como velar 
pola realización destas e polo cumprimento das normas de convivencia.  

2. A dirección, ademais das funcións que lle atribúe o artigo 132 da Lei 
orgánica 2/2006, terá as seguintes funcións en materia de convivencia:  

a) Garantir as condicións para que exista no centro un adecuado clima escolar 
que favoreza a aprendizaxe e a participación do alumnado.  
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b) Garantir o exercicio da mediación, a imposición de medidas correctoras e o 
desenvolvemento dos procesos e procedementos que se establecen neste decreto.  

c) Velar polo cumprimento das medidas correctoras por parte do alumnado. 

3. De conformidade co artigo 132.f) da Lei orgánica 2/2006, correspóndelle á 

dirección a imposición das medidas correctoras, sen prexuízo do establecido no 
artigo 44 deste decreto, consonte o artigo 26 da Lei 4/2011, do 30 de xuño.  

4. Á xefatura de estudos correspóndenlle as seguintes funcións, en materia de 
convivencia:  

a) Coordinar e dirixir as actuacións establecidas no plan de convivencia do 
centro e nas normas de convivencia do centro.  

b) Velar polo desenvolvemento coordinado e coherente das actuacións 
establecidas no plan de convivencia e das actuacións relativas á mellora da 
convivencia reflectidas nos respectivos plans de acción titorial e de atención á 
diversidade do centro.  

c) Promover o exercicio da mediación que se leve a cabo no centro.  

d) Organizar a atención educativa do alumnado a que se lle suspendese o 
dereito de asistencia á clase, no marco do disposto nas normas de organización e 
funcionamento do centro. 

Sobre os órgano de coordinación docente  

1. O órganos de coordinación docente, no seu ámbito competencial, serán 
responsable de incorporar nas súas actuacións as medidas e os acordos 
adoptados, de conformidade co que se estableza neste plan de convivencia e as 
normas de convivencia do centro.  

2. En todo caso, as medidas e os acordos do número anterior serán recollidos 
pola comisión de coordinación pedagóxica e polo resto dos órganos de 
coordinación docente para incluílos nos documentos institucionais do centro, 
concretamente nas concrecións curriculares de etapa, para asegurar a coherencia 
destes co proxecto educativo do centro e a programación xeral anual. 
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IV-PLAN DE CONVIVENCIA 

Con base nos art.11 e seguintes do decreto 8/2015 (DOG nº 17/ 27-01-2015) 

1-OBXECTO, FINS E PRINCIPIOS DO PLAN DE CONVIVENCIA  

1. O plan de convivencia do centro é o documento no cal se articula a 
convivencia escolar, que garante unha educación no exercicio dos dereitos e das 
liberdades dentro dos principios democráticos de convivencia, así como na 
prevención de conflitos e na súa resolución pacífica.  

2. O plan de convivencia integrará o principio de igualdade entre mulleres e 
homes e establecerá, sobre a base dun diagnóstico previo, as necesidades, os 
obxectivos, as directrices básicas de convivencia e actuacións, incluíndo a 
mediación na xestión dos conflitos, e conterá actuacións preventivas, 
reeducadoras e correctoras.  

3. O plan de convivencia será elaborado pola comisión de convivencia ou, non 
estando constituída, polo equipo directivo, e será aprobado polo consello 

escolar.  

4. A elaboración do plan de convivencia suporá a análise e valoración sobre os 
principais documentos organizativos e curriculares do centro e, de ser o caso, a 
súa actualización conforme o establecido neste decreto. Estes documentos son:  

a) O proxecto educativo do centro. 

b) A concreción curricular, respecto do desenvolvemento das competencias 
básicas e da metodoloxía empregada.  

c) O plan xeral de atención á diversidade e o plan de acción titorial.  

d) As normas de organización e funcionamento do centro, sobre todo aquelas 
que garantan o cumprimento do plan de convivencia e as que recollan respostas 
educativas que o centro proporciona aos diferentes intereses e motivacións do 
alumnado.  

e) A programación xeral anual.  
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2-OBXECTIVOS XERAIS DO PLAN DE CONVIVENCIA 

O plan de convivencia deberá contribuír á consecución dos seguintes 
obxectivos xerais:  

a) Facilitarlles á Dirección e órganos de goberno e ao profesorado instrumentos 
e recursos en relación coa prevención da violencia e a mellora da convivencia no 
centro.  

b) Concienciar e sensibilizar a comunidade educativa sobre a importancia 
dunha adecuada convivencia escolar e sobre os procedementos para mellorala e 
acadar un ambiente educativo que permita o óptimo aproveitamento dos 
recursos que a sociedade pon á disposición do alumnado.  

c) Fomentar nos centros educativos os valores, as actitudes e as prácticas que 
permitan mellorar o grao de aceptación e cumprimento das normas e avanzar no 
respecto á diversidade e no fomento da igualdade entre homes e mulleres.  

d) Facilitar a prevención, a detección, o tratamento, o seguimento, a xestión e 
a resolución dos conflitos que se poidan producir no centro e aprender a 
utilizalos como fonte de experiencia e aprendizaxe. 

e) Facilitar a prevención, detección e eliminación de todas as manifestacións 
de violencia, especialmente do acoso escolar, da violencia de xénero e das 
actitudes e comportamentos xenófobos e racistas 

f) Facilitar a conciliación ou a mediación para a resolución pacífica dos 
conflitos.  

g) Contribuír desde o ámbito da convivencia á adquisición das competencias 
básicas, particularmente das competencias social e cidadá e para a autonomía e 
iniciativa persoal.  
 
 

h) Fomentar e facilitar a participación, a comunicación e a cooperación das 
familias no mantemento da convivencia nos centros docentes.  

i) Establecer, incrementar e consolidar as relacións con entidades e institucións 
do contorno que contribúan á construción de comunidades educadoras e a unha 
convivencia de calidade que potencie os dereitos e as liberdades fundamentais. 
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3- ESTRUTURA XERAL DO PLAN DE CONVIVENCIA  

O plan de convivencia presentará a seguinte estrutura:  

1. A análise da situación. Diagnóstico previo da convivencia no centro.  

2. Os obxectivos específicos do plan de convivencia derivados da análise 
previa.  

3. Descrición das actuacións, das medidas ou dos programas que se van 
desenvolver para favorecer a convivencia, incluíndo medidas preventivas 
e de sensibilización e actuacións organizativas, curriculares e de 
coordinación, entre outras.  

4. O protocolo para a prevención, detección e tratamento das situacións de 
acoso escolar, de conformidade co establecido no artigo 30.2 da Lei 
4/2011, do 30 de xuño.  

5. Concreción, en cada unha das actuacións, das medidas ou dos programas, 
das persoas ou dos órganos responsables, das persoas destinatarias e dos 
procedementos que se van seguir para o seu desenvolvemento e 
execución.  

6. Normas de convivencia do centro, coa concreción dos dereitos e deberes 
dos diferentes membros da comunidade educativa, así como un protocolo 
que contribúa á detección ou ao incumprimento destas. 

7. Establecemento das condutas contrarias á convivencia e das correccións 
que correspondan ao seu incumprimento que, de ser o caso, se aplicarán, 
de conformidade co establecido neste decreto en desenvolvemento da Lei 
4/2011 e demais normativa que sexa de aplicación.  

8. As normas específicas para o funcionamento da comisión de convivencia 
do centro, a súa composición, a periodicidade das reunións e o plan de 
actuación e, de ser o caso, da aula de convivencia inclusiva ou da escola 
de nais e pais.  

9. Mecanismos de coordinación e colaboración interna no centro, coas 
familias e con outros centros educativos ou organismos do contorno.  

10. Estratexias para realizar a difusión do plan de convivencia.  

11. Procesos de seguimento, avaliación e mellora do plan de convivencia. 
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4- A ANÁLISE DA SITUACIÓN. DIAGNÓSTICO PREVIO DA 
CONVIVENCIA NO CENTRO. 
 
 O noso Centro e a situación actual da convivencia. 
 a) Características do Centro. 
 O IES “Campo de san Alberto” é un centro público de Ensino Secundario, 
Bacharelato, Formación profesional Básica e Ciclos Medios e Superiores. Imparte 
tamén a ESA e EBI en horario exclusivo da tarde. 
 Dependendo dos anos contamos cun alumnado de en torno aos 450-500 
alumnos; entre 65–70 profesores/as, 2 auxiliares administrativos, 3 conserxes, 3 
limpadoras. 
 Oficialmente existe unha ANPA no Centro pero de escasos compromisos 
na práctica.  
  O Centro data de 1990. 
 O alumnado procede maiormente do entorno dos concellos de Noia, 
Outes, Muros, Esteiro, Mazaricos, Lousame e Porto do Son. O grupo social de 
pertenza da maioría do alumnado é da clase traballadora. Contamos coa 
presenza minoritaria de nenos de distintas etnias e procedencias xeográfica: do 
continente africano, Canarias, Castela a Mancha, ... Esta coexistencia de 
alumnado, sendo pacífica, podería dar lugar a algúns problemas de integración 
que afectaran á convivencia. 
 Os problemas lingüísticos que puideran derivarse da integración deste 

alumnado xulgamos que están bastante ben resoltos ou en vías de solución. 
 
 b) Situación actual da convivencia.  
 Na actualidade o clima de convivencia no Centro percíbese como estable 
e moderadamente bo.  
 Non se observan serios problemas, pero si certas condutas -na FP BASICA- 
que poderían, nalgúns casos, de evolucionar, considerarse coma disruptivas, e 
que deben ser tratadas con intervención colectiva e/ou individual; tamén se 
aprecia, nalgunhas situacións na ESO -sobre todo no 1º Curso-, conflitos 
esporádicos (insultos, empurróns, etc) que non adquiren especial intensidade na 
maioría dos casos e se tende a resolver in situ e de xeito inmediato, non revestindo 
especial gravidade efectuada a oportuna intervención. 
 Esta conflitividade tende a desaparecer nas etapas posteriores tanto da 
ESO coma no Bacharelato –feitos esporádicos de indisciplina e mala conduta sen 
reincidencia apreciable- e Ciclos Formativos.  
 Atopamos tamén algúns casos na ESO -1º e 3º Curso- onde o desinterese e 
abandono escolar pode ser de orde preocupante se non se implementan medidas 
correctoras.  
 (Durante o curso académico, a xefatura de estudios en coordinación cos 
titores e profesorado realizará un seguimento cronolóxico de incidencias que 
afectan á convivencia escolar con descrición de feitos e medidas de 
intervención contempladas).  
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 c) Respostas do Centro a estas situacións. 
 Actualmente e en relación aos alumnos e alumnas do centro trátase de 
establecer vías de diálogo e participación do alumnado mediante as canles 
establecidas polo Regulamento de Réxime Interno. 
 Ao longo do ano hai xornadas de carácter lúdico e de convivencia que 
cohesionan a toda a comunidade ao redor de datas concretas: Magosto, Nadal, 
Entroido, Letras Galegas e fin de curso. Ao longo do curso prepáranse 
actividades extraescolares: viaxes, excursións, competicións deportivas, teatro,.. 
Así mesmo, desenvólvense charlas, talleres e actividades de sensibilización 
diante de diferentes problemáticas e minusvalías orientadas á integración social 
e educativa.  
 Dado o carácter obrigatorio do ensino ata os 16 anos e que temos alumnos 
que dende o principio presentan dificultades para poder seguir con 
aproveitamento as clases están abertas as seguintes posibilidades: 

1. - Medidas de apoio 
2. - Atención específica de especialistas en Pedagoxía Terapéutica e Audición 

e Linguaxe: Adaptacións curriculares  
3. – Programas de mellora  da aprendizaxe e o rendemento escolar. 
4. - Aula Específica. 
5. – Formación Profesional Básica. 
 
 As medidas xa existentes débense complementar con:  

 
1. Actividades formativas sobre convivencia e resolución de conflitos para 

todos: alumnos, familias, persoal non docente e moi especialmente os 
profesores. 

2. Talleres ou sesións nas que se traballasen as habilidades sociais na ESO 
e nos primeiros anos dos ciclos medios (xa que tamén aquí chegan 
alumnos doutros centros). 

3. Poñer en marcha o consenso sobre as normas básicas de convivencia no 
centro, traballando por aulas e niveis. 

 

5-OS OBXECTIVOS DO PLAN DE CONVIVENCIA  

 O plan de convivencia do IES deberá contribuír á consecución das 
seguintes metas:  
 

 a) Responsabilizar a todos os membros da comunidade educativa no logro 
dun clima de convivencia positivo no Centro. 
 b) Toma de conciencia de que a mellora da convivencia e o logro dun bo 
clima educativo facilita a tarefa de ensinar e aprender e a formarse como persoas. 
 c) Acadar mecanismos para axudar aos alumnos a formarse unha imaxe 
axustada e positiva de si mesmos, das súas características, posibilidades e 
limitacións. 
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 d) Fomentar o respecto e a igualdade entre sexos  
 e) Fomentar a colaboración entre o Centro, a familia e outras institucións, 
nun clima de confianza e respecto. 
 f) A Prevención efectiva das condutas problemáticas contando con 
mecanismos de detección e emprego de estratexias de seguimento e corrección. 
 g) Prevención e resolución dos comportamentos disruptivos prestando 
especial atención á diversidade. 
 h) Prevención, detección e corrección do acoso entre iguais. 
 i) Intervención ante os conflitos dunha maneira inmediata e positiva. 
  
 Obxectivos específicos 
 
 a) Fomentar o uso do diálogo e da escoita activa. 
 b) Poñer en práctica a aprendizaxe cooperativa. 
 c) Afrontar a agresividade gratuíta de forma inmediata e buscar 
alternativas positivas. 
 d) Afrontar positivamente o conflito, tomándoo como unha 
oportunidade para aprender e mellorar as capacidades persoais e sociais. 
 e) Desenvolver habilidades comunicativas e sociais como recurso fronte 
a situacións de exclusión, ameazas, submisión … 
 f) Conseguir un clima de aula positivo para favorecer o proceso de ensino 
/aprendizaxe, reducindo ao máximo as condutas disruptivas. 
 g) Desenvolver e aplicar a arbitraxe como método de canalización e 
solución dos conflitos internos. 
 

 
6-ACTUACIÓNS, MEDIDAS E PROGRAMAS FAVORECEDEORES 

DUNHA CONVIVENCIA DE CALIDADE  (art.15 do decreto 8/2015 (DOG nº 17/ 27-01-2015) 

 

.- Plan de acollida ao profesorado novo no instituto 

 O obxectivo será e propiciar unha rápida integración no funcionamento e 
dinámica do centro ao profesorado que se incorpora por primeira vez no centro. 
 Esta acollida se desenvolverá por medio de entrevistas e reunións 
específicas, tanto de carácter informal como formal, nas que se lle aportará toda 
a documentación necesaria para o desenvolvemento do seu labor docente e se lle 
resolverán aquelas dúbidas sobre todos aqueles aspectos burocráticos e de 
funcionamento propios do centro. 
 O Equipo Directivo, o Departamento de Orientación e aquelas persoas u 
departamentos que a Dirección decida serán os responsables desta actuación. 
 Previsiblemente na última CCP do curso, –maio ou xuño- se nomeará aos 
encargados de levar a cabo este plan. 
 

.- Plan de acollida ao alumnado novo no instituto 

 Actuacións específicas 
  A finais de curso realízase una visita do alumnado de 6º de primaria do 
centro adscrito acompañados dos seus titores e titoras para coñecer o centro e 
familiarizarse coas súas instalacións e actividades. Nesta actividade de acollida 
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previa coordinada entre as direccións e profesorado dos dous centros preténdese 
aproximar o instituto aos futuros alumnos/as e facilitar a transición de etapa. 
 Na acollida colaborará o alumando do instituto que exercerá o labor de 
guía dos seus futuros compañeiros mostrándolles de forma programada as 
instalacións e respondendo as súas preguntas. Ademais se desenvolverán 
actividades lúdicas que fagan mais atractiva a visita e se programará, se é posible, 
algunha representación ou proxección no salón de actos para completar esta 
actividade. 

.- Dentro do PAT (Plan de Acción Titorial do Centro) que se desenvolverá 
en todos os grupos de ESO durante o curso na hora asignada no horario semanal, 
está programada no primeiro día una xornada de acollida, que recolle actuacións 
dirixidas a presentación e coñecemento do grupo e dos compañeiros de clase, que 
poñen especial fincapé na acollida e integración dos alumnos/as que se 
matriculan por primeira vez no centro. 

 Será necesario, no seguimento e avaliación deste plan, ampliar a súa aplicación 
aos alumnos do CPI de Outes –e outros concellos- que ao terminar o 4º Curso da ESO, se 
incorporan ao noso IES. 
 

.- Plan de acollida ao alumado estranxeiro 

Este plan establece un protocolo de actuacións para cando se incorpore un 
alumno/a estranxeiro ao centro. O obxectivo é favorecer a súa integración o antes 
posible e atender convenientemente, se é o caso, as súas necesidades de atención 
educativa. 

O proceso para determinar medidas de actuación conforme ás necesidades 
educativas do alumnado estranxeiro de incorporación tardía ao noso sistema 
educativo comprenderá os seguintes pasos: 

- A dirección do centro, desde a secretaría, facilita axuda de forma 
coordinada á familia do alumno/a na realización da matrícula e na comprensión 
da organización e funcionamento do centro nos aspectos burocráticos e 
normativa básica. 

- O Departamento de Orientación realizará unha valoración inicial 
psicopedagóxica aos alumnos/as estranxeiros que se matriculan no centro 
independentemente do momento no que se incorporen, elaborando un informe 
de escolarización cando así o determinen as súas circunstancias persoais e 
académicas. Desde a perspectiva da convivencia, o PAT (plan de acción titorial) 
contemplará actuacións para lograr a inserción e a participación do alumno/a no 
seu grupo en particular e no instituto en xeral. Neste apartado inclúense 
actividades específicas de acollida para alumnos/as estranxeiros  

- Programando actividades específicas de acollida para este alumnado, coa 
adaptación da actividade de acollida xeral no centro (primeiros días de clase) 
para este alumnado; recepción do alumno/a pola clase, as presentacións, axudas 
para guiarse no centro nos primeiros días, e outras pautas de acollida na aula 
sobre todo se descoñece o idioma para evitar a incomunicación. 

- Introducindo actividades de carácter cooperativo que favorezan a 
integración e o coñecemento mutuo favorecendo a interculturalidade. 
 - Potenciar desde a titoría en colaboración co departamento de orientación, 
sobre todo nun primeiro período, a coordinación entre todo o profesorado que 
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imparte clase ao alumno/a e o profesorado que intervén nas medidas de atención 
educativa para asegurar un seguimento adecuado do proceso de incorporación e 
integración na vida do centro e da evolución académica do alumno/a. 

 
.- Plan de mellora da Información e comunicación coas familias 

 O obxectivo é ofrecer información aos pais e nais sobre diversos aspectos 
do instituto, do seu funcionamento, e mellorar a colaboración e implicación das 
familias, ademais dos aspectos académicos, en todo o que respecta ao 
comportamento, integración e convivencia dos seus fillos/as no instituto. 
 Se desenvolverán actuacións específicas de información aos pais; o centro 
procurará establecer unha comunicación fluída e efectiva coas familias. Para 
lograr este obxectivo, ademais doutro tipo de actividades, os titores e titoras 
dentro do marco do plan de acción titorial do centro desenvolverán unha serie 
de accións de coordinación e comunicación cos pais e nais do seu alumnado tanto 
a nivel individual como en grupo: 

.- Carta de presentación do titor/a ás familias na que se da información 
sobre diversos aspectos de funcionamento do centro e o horario do grupo. 

.- Reunión de presentación ao inicio de curso dos titores/as de ESO cos 
pais e nais dos seus respectivos grupos de alumnos/as (recollida no PAT) para 
presentarse, informar e responder as preguntas sobre todos os aspectos básicos 
de funcionamento do centro que afectan ao desenvolvemento do curso: 
normativa xeral do centro, organización e funcionamento da titoría: citas e 
entrevistas, control de faltas, horarios, saídas didácticas, etc.; plan titorial do 
curso e outros aspectos educativos de interese. 

.- Reunión de presentación ao inicio de curso dos titores/as de 1º de BAC 

cos pais / nais dos nenos de 1º de BAC  que na súa maioría proceden de Centros 
e Concellos da comarca. 

.- Realización de entrevistas individuais cos pais e nais dos alumnos/as 
(de poder ser, tres ao longo do curso) para acadar información e datos sobre o 
contexto familiar e social do alumno/a, informar aos pais sobre a situación 
académica do fillo/a (rendemento, comportamento e actitude, hábitos, etc.) 
implicándoos desde o principio no proceso de ensino-aprendizaxe, solicitar e 
favorecer a colaboración da familia co centro para favorecer actitudes positivas 
cara ao estudo e mellorar a súa integración, asesorar á familia no aspecto persoal 
e educativo do seu fillo e recoller e canalizar as suxestións e reclamacións 
razoadas que presenten os pais. 

.- Organización de reunións por curso ou nivel de carácter informativo 
ou educativo sobre temas máis específicos que poidan resultar de interese. 
 

.- Control de faltas de asistencia e puntualidade do alumnado 

 As faltas de asistencia dos alumnos/as son controladas polo profesorado 
correspondente, anotadas e introducidos na aplicación do programa Xade para 
tal fin. Os profesores/as titores do curso son os encargados de comunicar as faltas 
de asistencia as nais/pais ou titores legais do alumnado. 
 Nos casos graves de faltas a clase e de puntualidade reiteradas sen 
xustificación, e que non se solucionan en primeira instancia coa intervención 
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ordinaria desde a titoría, aplícase o protocolo de absentismo establecido. Nesta 
fase interveñen a xefatura de estudos e o departamento de orientación en 
colaboración co profesorado titor na busca da mellor estratexia de actuación para 
solucionar o problema. Hai que ter en conta que non se dan as mesmas 
condicións na ESO (nos primeiros cursos) que na etapa postobrigatoria de 
bacharelato. Tamén será necesario nestes casos, a hora de valorar o absentismo e 
buscar as posibles solucións, analizar as circunstancias familiares e persoais do 
alumnado. 
 Nas faltas de puntualidade das primeiras hora de clase, ou cando chegan 
tarde ao instituto, os alumnos e alumnas teñen que anotarse na conserxería e 
esperar a que toque o timbre da seguinte hora na aula de convivencia baixo. 
Cando a falta de puntualidade se repite, desde a titoría e/ou a xefatura de 
estudos comunican por teléfono coas casas para informar desta circunstancia. En 
calquera caso e partindo da pauta establecida, os procedementos deberán ser 
flexibles variando nas actuacións na busca de que a impuntualidade sexa a 
mínima posible e irrelevante. Nalgúns momentos chamarase inmediatamente ás 
casas para informar e mesmo sancionarase ao alumnado con tarefas de estudo na 
aula de convivencia durante os recreos ou noutros tempos posibles pola tardes .  
 En bacharelato as faltas de asistencia ás clases deberán ser comunicadas ás 
familias e, segundo a gravidade da situación, cada profesor/a poderá aplicar o 
establecido no Regulamento de Réxime Interno para estes casos e considerar se 
alumno/a debería ou non perder a avaliación continua na súa materia en función 
do número de faltas sen xustificar que presenta. 
 

.- Protocolo de actuación nos casos de absentismo 

O obxectivo é detectar desde o primeiro momento os posibles casos de 
absentismo cando se observen atrasos ou faltas reiteradas ao centro sen 
xustificación dun determinado alumno/a, fundamentalmente na ESO. Será 
preciso establecer un protocolo de intervención para diminuír estas condutas e 
solucionar o problema mediante una serie de actuacións progresivas e 
coordinadas que implican ao instituto, á familia e se é necesario a outras 
institucións (Inspección, Servizo de Menores, Concello, …) O responsable é todo 
o profesorado, pero as actuacións implicarán en primeiro lugar ás titorías, 
encargadas de realizar o control de faltas do alumnado e comunicalas ás familias, 
o departamento de orientación que poderá intervir en determinados casos e 
momentos do proceso e a dirección do instituto.  
 Cando no control de faltas dun determinado alumno/a se detectasen 
desde a titoría ausencias e faltas a clase non xustificadas ou con xustificacións 
pouco consistentes que fan sospeitar da existencia dunha situación irregular ou 
problemática, seguiranse normalmente os pasos seguintes: 

.- Entrevista persoal do titor/a co alumno/a e coa familia para determinar 
a causa destas faltas de asistencia facéndolles ver a gravidade e consecuencias 
que podería ter tanto nos resultados académicos como na perda ao dereito de 
avaliación continua. Se hai un problema de saúde, tanto física como mental, 
solicítase o parte ou diagnóstico médico oportuno que será custodiado de 
maneira confidencial. No caso de detectar ou sospeitar que hai algunha situación 
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ou feito no centro (acoso, falta de integración, pelexas, inadaptación, etc.) que 
pode incidir de maneira directa neste absentismo, se solicita a intervención da 
Xefatura de Estudos e/ou do Departamento de Orientación e iniciarse outro tipo 
de intervención como podería ser o protocolo de acoso escolar. En calquera caso 
inténtase lograr un compromiso do alumno/a e da familia para solucionar de 
forma inmediata esta situación. Se fose necesario podería solicitarse a 
intervención do departamento de orientación.  

.- Se persiste o absentismo despois desta intervención inicial, a Xefatura de 
Estudos ou algún membro do equipo directivo se entrevistaría coa familia e o 
alumno/a e adoptarían as medidas oportunas. En función da situación que se 
observe poderá intervir o Departamento de Orientación para determinar e 
avaliar a problemática do alumno e valorar a incidencia do ambiente 
sociofamiliar, ou se é pertinente adoptar outras decisións. 

.- Se continúa o absentismo a pesar de todas as actuacións anteriores, 
solicitarase a intervención de institucións externas en función da gravidade ou 
situación de risco que se valore, sempre co obxectivo de lograr unha actuación 
directa positiva no ámbito social e familiar e asegurar a mediación entre centro e 
familia a través de persoal especializado, traballadores/as sociais ou 
educadores/as sociais, psicólogos/as, etc. 

* Informe á inspección. 
*Informe de derivación ao Equipo corresponde do Concello solicitando a 

aplicación do programa de infancia e familia seguindo o protocolo establecido 
entre os centros educativos e este organismo. 
 

.- Protocolo de actuación nos casos de acoso escolar. 

 Desde as titorías, orientación e a dirección do centro deberase concienciar 
e sensibilizar ao alumnado, profesorado e ao resto da Comunidade Educativa 
sobre o maltrato entre iguais, nas súas múltiples formas, e de forma especial 
cando se trata de acoso escolar.  
 Establécense canles, a través das titorías, e das reunións periódicas de 
coordinación de titores co departamento de orientación, ou directamente co 
equipo directivo, se é caso, para axudar a previr a súa aparición, e preparar a 
todos os membros da comunidade educativa para detectalo a través dunha serie 
de indicadores que nos poden alertar desta situación (físicos, comportamentos, 
familiares e académicos) e reaccionar fronte a el. É necesario determinar de forma 
temperá a gravidade do maltrato ou acoso escolar.  
 Cando se trate de supostos menos graves, que non teñan a consideración 
de acoso escolar propiamente dito, porque no compren as condicións do mesmo, 
aplicarase outro tipo de medidas disciplinarias ordinarias, e sempre que sexa 
posible pode intervir o equipo de mediación do centro ou un profesor/a que faga 
esta función para acadar entre os alumnos en conflito solucións dialogadas e 
acordos satisfactorios para as partes. 
 Cando se determine que existe un caso de acoso escolar, despois de 
entrevistar aos alumnos/as implicados (vítima, acosador ou acosadores, e 
observadores), e tomar as medidas oportunas para cortar a situación, se 
informará da situación á inspección educativa. 
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O protocolo de actuación sería o seguinte: 
1.- Detección e control da situación: 

 .- Comunicación ao equipo directivo, directamente ou a través dos titores 
e orientación, dos feitos por parte de calquera persoa da Comunidade Educativa 
que presencie ou teña constancia de que existe ou pode existir un caso de acoso 
escolar. Este feito deberá recollerse por escrito nese momento, ou posteriormente, 
nun parte de incidencias o por medio do documento que se determine. Pode ser 
a propia vítima a que se dirixa persoalmente, ou través dos seus pais, para 
denunciar a situación. 
 .- Medidas de urxencia provisionais, cos propios medios do centro, 
aplicando o regulamento de réxime interno e outras medidas complementarias 
de intervención titorial e do departamento de orientación, e se os feitos traspasan 
o ámbito do centro escolar solicitar a intervención de outras institucións. 
 .- Comunicación da situación ás familias dos alumnos/as (vítima, 
acosador/es), a inspección educativa, e se é o caso a outras instancias. 
 2.- Valoración e estudo dos feitos 
 .- Entrevista cos alumnos/as implicados para recoller información coa 
intervención da titoría, orientación, xefatura de estudos, profesor/a asignado 
para o caso… 
 .- Valoración do conflito. 
 3.- Procedemento corrector 
 Se a valoración das condutas de acoso constitúen un conflito grave 
procederase a aplicar as sancións correspondentes conforme ao Regulamento de 
Réxime Interno. No caso de se abra un expediente disciplinario ao alumno/s 
acosadores seguirase todo o proceso previsto na normativa. Comunicarase a 
resolución do procedemento corrector, ou expediente, á Inspección Educativa. 
 4.- Medidas de seguimento e apoio. 
 O equipo directivo, coa colaboración do departamento de orientación e o 
concurso da titoría, profesorado e familias realizará un seguimento do situación 
por medio dunhas actuacións de apoio e seguimento do alumnado implicado no 
conflito grave con violencia.  
 No desenvolvemento destas medidas participarán a dirección, o 
departamento de orientación, as titorías, e dependendo dos casos outras 
institucións implicadas e terán en conta as familias 

 
.- Mediación escolar 

 A mediación é un proceso de resolución de conflitos que consiste na 
intervención dunha terceira persoa, o mediador ou mediadora, que intenta que 
as partes en conflito cheguen a un acordo mediante o diálogo. A mediación ten 
que ser libre e voluntaria e o mediador ou mediadora ten que ser aceptado ou 
aceptada polas partes en conflito e debe ser neutral e imparcial.  
 O obxectivo principal é promover a convivencia mediante a resolución 
pacífica de conflitos a través do diálogo. O proceso de mediación forma ao 
alumando, profesorado e a toda comunidade educativa no manexo dunha serie 
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técnicas de carácter asertivo e de escoita activa que fomentan a cultura do diálogo 
e do acordo, ademais de aprender determinadas habilidades sociais positivas que 
melloran o desenvolvemento persoal.  
 No equipo de mediación do centro participarán conxuntamente 
profesores/as e alumnado interesados. O equipo de mediación renovarase cada 
ano incorporándose novo alumnado que recibe formación específica para poder 
exercer a función de mediadores/as. Esta formación depende do departamento 
de orientación do instituto coa coordinación do orientador. Esta medida para a 
convivencia precísase para determinados casos de conflitos entre iguais.   
 A Coordinación da mediación realizarase a través do departamento de 
orientación, en colaboración coas titorías, e baixo a supervisión da xefatura de 
estudos. Todos os anos quedará reflectida unha valoración do seu funcionamento 
na memoria anual do departamento de orientación. Unha parte importante das 
mediacións centrarase en solucionar conflitos menores entre alumnos/as de 1º 
Ciclo de ESO.  
 As propostas de mediación virán dos titores/as, dos propios alumnos/as, 
da Xefatura de Estudos e do Departamento de Orientación. 
 Normalmente o alumnado que recibe a mediación elixe aos mediadores 
que se lle presentan e aceptará esta intervención, como alternativa doutras 
medidas de carácter estritamente disciplinario. O obxectivo é que asuman un 
xeito pacífico de resolver as diferenzas e conflitos.  
 É importante salientar que a mediación escolar está pensada para conflitos 
entre iguais. Non está indicada para casos de acoso escolar (mobing), maltrato 
continuado, ou problemas graves e xeneralizados de conduta que requiren outro 
tipo de tratamento.  
 O proceso de mediación terá un protocolo marcado que desenvolve o 
alumnado mediador cos alumnos/as que reciben a mediación, co obxectivo de 
que estes cheguen a un acordo que se reflectirá por escrito, será confidencial e se 
revisará despois do tempo que se decida no transcurso da mediación. 
 Protocolo: 
 Ante un conflito entre iguais os alumnos/as implicados poden optar por 
realizar unha mediación. Normalmente esta opción ofrécella o titor/a, o 
orientador ou a xefatura de estudos, e tamén se lles explica cales serían as 
consecuencias ou as alternativas á mediación. Deixáselles claro como vai ser todo 
o proceso e o que se espera de eles. Os conflitos que se poden resolver coa 
mediación débense axustar aos límites nos que se enmarca. 
 Nun conflito entre alumnos/as os pasos para realizar a mediación serían 
os seguintes: 
 - Os alumnos/as acudirán ou serán remitidos á xefatura de estudos e/ou 
ao departamento de orientación a través dun profesor/a, desde a titoría, ou por 
vontade propia dos alumnos implicados.. 
 - Ante a situación se lles presentan como norma xeral dúas alternativas: 
 A aplicación das Normas de Organización e Funcionamento (NOF) ou a 
posibilidade de realizar unha mediación para a resolución do conflito. 
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 - Elixida a mediación, a xefatura de estudos ou o orientador preséntalles 
aos alumnos/as en conflito o listado de alumnado mediador para que elixan. Se 
non é posible solicítaselles si aceptan os mediadores dispoñibles. 
 - Unha vez establecidos os alumnos-mediadores, como norma xeral, o 
orientador exercerá de coordinador-profesor, quedando conformado o equipo de 
mediación do conflito. 
 - Desenvolverase a mediación nos tempos e no espazo asignado e se lles 
facilitará o material necesario para levala a cabo. 
 - O profesor coordinador revisará que todo o proceso desenvolveuse con 
normalidade verificando se terminou a intervención e os alumnos chegaron a un 
acordo respectado a confidencialidade da mediación realizada.  
 - Os documentos escritos das mediacións quedarán custodiados ata que 
pase o tempo pactado para ratificar que o conflito quedou solucionado, cando se 
procederá a rompelos. 
 
 .- Plan de prevención de consumo de tabaco, alcol e drogas, e fomento 
de hábitos saudables. 
 Dentro do Plan de Acción Titorial se desenvolven diversas accións e 
programas de prevención do consumo de tabaco, alcol e drogas iniciados en 
cursos anteriores. Ao final de cada curso avalíanse estas actuacións dentro da 
memoria do departamento de orientación e se marcan as prioridades ou 
modificacións para o curso seguinte. 
 Algunhas destas intervencións están conectadas con actividades, de 
carácter transversal incluídas na programación dalgúns departamentos que se 
complementan con accións titoriais.  
 Ao comezo de cada curso, nas reunións de coordinación de titoría, 
decidirase que actividades se lle dará prioridade de acordo co nivel educativo 
que se trate e coas características e necesidades do grupo. En xeral traballaranse 
aquelas actividades que teñen que ver con determinadas habilidades sociais que 
favorezan a toma de decisións superando a presión do grupo de iguais, 
aprendendo a dicir non, as que se refiren a o autocoñecemento, mellora da 
autoestima, aumento da motivación, fomento do dialogo e a mellora das 
relacións interpersonais. 
* Programas de institucións externas en determinados cursos. 
 
 .- O Plan de Acción Titorial (PAT) 

 Dentro da programación do PAT que se desenvolverá nas titorías, 
coordinado polo Departamento de Orientación, contemplaranse unha serie de 
actuacións que teñen que ver directamente coa convivencia, a integración e 
participación do alumnado na vida do centro e que permite a coordinación dos 
equipos docentes na hora de abordar de maneira eficaz calquera conflito ou 
problemática individual ou grupal. Tamén inclúe accións de coordinación e 
colaboración coas familias e outras institucións. 

Entre outros obxectivos o PAT pretende: 
- Lograr a inserción e participación do alumnado na dinámica e 

funcionamento do instituto. 
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- Desenvolver habilidades sociais e as relacións positivas entre o 
alumnado potenciando valores e actitudes que lles axuden a comportarse 
adecuadamente e lograr unha boa convivencia. 

- Favorecer o traballo coordinado no equipo docente de cada grupo. 
- Facilitar a comunicación fluída coas familias. 
Para lograr estes obxectivos están previstas distintas actuacións en todos 

os cursos da ESO. 
* Actuacións para lograr a inserción e a participación do alumnado no 

instituto: 
- Actividades de acollida no centro, sobre todo co alumnado que se 

incorpora por 1ª vez e de maneira específica co alumnado estranxeiro conforme 
ao plan de acollida establecido no centro. (Estas actuacións xa están recollidas de 
maneira específica noutros apartados deste Plan de Convivencia). 

- Actividades para o coñecemento e aceptación entre o alumnado que 
favoreza a integración no grupo de todos e todas e a súa participación. 

- Coñecemento dos estudos e da Etapa Educativa que realizan. 
- Coñecemento do centro: o seu espazo físico, a súa estrutura e órganos e 

funcionamento institucional. 
- Coñecemento da dinámica de funcionamento do grupo e curso: 

calendario, horario, aulas específicas, utilización da biblioteca, conserxería, 
canles de participación... 

- Participación nos órganos democráticos do centro: elección do 
delegado/a, Xunta de Delegados, Consello Escolar.  

- Coñecemento, análise e valoración das normas de funcionamento do 
instituto. 

. Intervención e implicación nas normas de réxime interno. 

. Coñecemento e reflexión sobre os dereitos e deberes dos alumnos/as. 
*Actuacións para favorecer a madurez social e persoal do alumnado e a 

mellora da convivencia. 
- Participando en programas de habilidades sociais e de desenvolvemento 

persoal, participación na vida do centro e convivencia. 
- Coñecemento de técnicas para a resolución de conflitos e fomento da 

tolerancia e cooperación para detectar e previr situacións de acoso ou maltrato 
entre iguais. 

- Participación voluntaria no servizo de mediación do centro e 
potenciación de actividades que melloren a convivencia escolar. 

* Actuacións para favorecer a motivación e aumentar a autoestima 
* Actuacións para fortalecer a autonomía, a capacidade de decisión, previr 

condutas de risco e favorecer o uso apropiado das novas tecnoloxías. 
- Participación en programas e actividades de prevención de consumo de 

tabaco, alcol e outras drogas en colaboración con institucións externas e expertos. 
(Estas actuacións xa están recollidas de maneira específica noutros apartados 
deste Plan de Convivencia). 

- Actividades para a adoptar unha actitude persoal, analítica e crítica, en 
relación co consumo e de responsabilidade fronte ás estratexias da publicidade e 
as variadas ofertas de consumo da sociedade actual. 
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- Información sobre as novas tecnoloxías e redes sociais co propostas 
didácticas para lograr un uso adecuado de internet e coñecer os seus riscos. 

 
 
 
.- Actividades para igualdade de oportunidades 
Desde a vicedirección do centro, por propia iniciativa e/ou a proposta de 

diferentes departamentos se desenvolven no centro actuacións que veñen tendo 
en conta a necesidade de promover a igualdade de oportunidades nas súas 
actividades e achegamento ao alumnado. Este achegamento se fai de maneira 
específica aproveitando días sinalados, como o día da muller traballadora e desde 
una perspectiva transversal a través dos contidos nalgunhas materias. No plan 
titorial están contempladas actividades, para os diferentes cursos da ESO, 
que abordan o tema da igualdade entre xéneros, e abordan calquera tipo de 
discriminación por razón de sexo, cultura, raza e relixión. 
 

.- Programa de actividades, festas, visitas e viaxes didácticos ou de lecer 

A Vicedirección do centro organiza, en coordinación cos diferentes 
departamentos do instituto unha serie de actividades, festas, visitas didácticas e 
viaxes que entre outros obxectivos fomentan a integración, a participación e a 
convivencia do alumnado e profesorado. 

En concreto deberá contemplarse a celebración do día da paz con diversas 
actividades e outros eventos e charlas de carácter solidario sobre diversos temas 
de actualidade.  

Outro tipo de celebracións de carácter cultural ou máis lúdico como o 
magosto, os maios, entroido, etc., tamén buscan a participación, a integración e a 
mellora da convivencia. 

 

7-NORMAS DE CONVIVENCIA DO CENTRO 

 1-A concreción dos dereitos e deberes dos diferentes membros da 
comunidade educativa desenvólvense, no NOF do Centro actualizado no curso 

2015-16 con base na lei 4/2011  do 30 de xuño, de convivencia e participación da 
comunidade educativa e no Decreto 8/2015 que a desenvolve. 

  O Título I, artigos  1 a 9  do NOF recollen dita concreción.  

 2- O Establecemento das condutas contrarias á convivencia e das 
correccións que corresponden ao seu incumprimento que, de ser o caso, se 
aplicarán, de conformidade co establecido no decreto 8/2015 en 
desenvolvemento da Lei 4/2011 e demais normativa que sexa de aplicación, se 

concreta no NOF do centro, non seu Título V das Normas de Convivencia, 
artigos 101 a 142. 
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8- MECANISMOS DE COORDINACIÓN E COLABORACIÓN INTERNA 
NO CENTRO, COAS FAMILIAS E CON OUTROS CENTROS EDUCATIVOS 
OU ORGANISMOS DO CONTORNO.  

 O departamento de Orientación e o plan xeral de actividades do centro 
contan con protocolos e actividades que desenvolven este apartado. Deste xeito 
se concertan visitas inter centros  e, asemade, reunións de traballo coas equipas 
dos mesmos ao longo do curso académico. 
  
 
9- DIFUSIÓN DO PLAN DE CONVIVENCIA. PROCESOS DE 
SEGUIMENTO, AVALIACIÓN E MELLORA DO PLAN DE CONVIVENCIA. 
 O plan de convivencia do centro  poderase consultar na biblioteca e será 
subido á páxina web xunto coa documentación oficial do centro. Na sala de 
profesores contarase con varios exemplares e será enviado vía e-mail a todo o 
profesorado e membros do Consello Escolar. 
 Todo o profesorado novo do IES recibirá a documentación vía e-mail do 
centro e se lle informará do actual Plan.  

O departamento de Orientación e a Xefatura de estudios porán especial 
énfase en que na acción titorial este documento sexa de aplicación normalizada 
xunto cos protocolos. 

O plan será renovado –se fora necesario- cada ano engadindo ou 
corrixindo todo aquelo que na implementación do plan en cada curso sexa 
necesario por desfase ou obsolescencia de medidas. 

Nas primeiras sesión da CCP e nas primeiras convocatorias do Claustro e 
Consello escolar será ratificado. 
 
 Nas reunións do titor co seu grupo, informará ao alumnado do Plan de 
Convivencia e normativa interna que lles afecte. 

Nas reunións que se celebren cos pais se lles informará dos pormenores e 
da disposición da normativa na Web. 

 
A Comisión de Convivencia, o Coordinador da Aula de Convivencia e a 

Dirección do centro realizarán periodicamente un seguimento e avaliación do 
plan e da súa efectividade. Ao final do Curso elaborarase e aprobarase unha 
memoria dentro da Comisión - informe  e a avaliación final-. O Consello escolar 
e o Claustro serán informados, ou ben na última sesión do curso, ou na primeira 
do seguinte de cada órgano.  

A memoria e informe será remitido ao órgano competente da Consellería 
de Educación. 
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10 -  AULA DE CONVIVENCIA  
 
1. O funcionamento da aula de convivencia inclusiva -prevista no artigo 

19.3 da Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade 
educativa-, ten vocación de substituír o tempo de expulsión do alumnado que 
estivese temporalmente privado do seu dereito de asistencia ao centro, como 
consecuencia da imposición de medidas correctoras, buscando a reincorporación 
á súa propia aula no menor tempo posible, na forma que se recolle no artigo 8.4.d) 
deste decreto.  

 
2. A aula de convivencia, desenvolverá os seguintes aspectos –detallado 

no Anexo-:  
a) Criterios e condicións para a atención do alumnado na aula de 

convivencia inclusiva e actuacións que se desenvolverán nesta, segundo os 
criterios pedagóxicos que para tales efectos poida establecer a comisión de 
coordinación pedagóxica.  

b) Profesorado que atenderá educativamente a aula de convivencia 
inclusiva, dentro do seu horario regular de obrigada permanencia no centro, que 
poderá ser profesorado de garda. Para a atención da aula de convivencia 
poderase contar coa colaboración do departamento de orientación. En todo caso, 
correspóndelle ao profesorado encargado da aula de convivencia inclusiva 
supervisar as medidas e actuacións propostas para o alumnado.  

c) Programación das actuacións do departamento de orientación do centro 
encamiñadas a favorecer un proceso de reflexión por parte do alumnado 
atendido na aula de convivencia inclusiva, que favorezan actitudes responsables 
e condutas positivas para a convivencia.  

d) Horario, localización, instalacións e material didáctico con que conta a 
aula de convivencia inclusiva para o seu funcionamento.  

 
3. A Dirección do centro será o órgano competente para ditar a resolución 

pola que se acorda que un alumno ou alumna sexa atendido ou atendida na aula 
de convivencia inclusiva, garantindo, en todo caso, o trámite de audiencia aos 
pais, nais, titores ou titoras, se fose menor de idade non emancipado/a. 
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ANEXO 

AULA DE CONVIVENCIA 

 

 

 

1.DEFINICIÓN 

 A lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade 

educativa, no artigo 19 sinala que os centros crearán aulas de convivencia 

inclusiva, non estables e con vocación de substituír o tempo de expulsión, con 

apoios e formación específica, que busquen reincorporar o alumnado á súa 

propia aula no menor tempo posible. 

Por outra parte, sinálase no artigo 18 que as correccións que se apliquen polo 

incumprimento das normas de convivencia -NOF- terán un carácter educativo e 

recuperador, garantirán o respecto dos dereitos do resto do alumnado e 

procurarán a mellora da convivencia no centro. Tamén, terase en conta a idade 

do alumnado e as demais circunstancias persoais, familiares e sociais. 

A Aula de Convivencia é unha estratexia organizativa de xestión pacífica dos 

conflitos. Basease, pois, nunha visión positiva do conflito, entendéndoo como 

unha oportunidade para a reflexión, para a integración democrática das normas 

e para a mellora persoal e da institución escolar. 

A aula de convivencia así entendida pódese utilizar no centro para resolver 

democraticamente os conflitos antes de utilizar outras medidas máis duras. 

Esta aula de convivencia podémola enfocar desde tres modalidades: 

o A aula de convivencia como aula de reflexión. Onde o profesorado tratará 

de axudar ó rapaz a analizar as súas condutas disruptivas e se 

compromete ó cambio. 

o A aula de convivencia como aula de traballo onde o alumno será atendido 

en vez de cumprir a sanción no seu domicilio. Terá que facer tanto 

traballos curriculares como de modificación de conducta. 

o A aula de convivencia pode servir ademais para observar a convivencia, 
pois procura datos cualitativos e cuantitativos sobre cada alumno, sobre 
cada grupo-clase e o centro en xeral. 
 

 



26 
 

2. MODELO 

 
Despois de analizar diferentes modelos xa postos en práctica, chegamos a 

conclusión de que o modelo que mellor se adopta ás características do noso 
centro e un tipo de aula de convivencia centralizado. 

Definimos as súas principais características: 
. Inclúe as tres modalidades de aula de convivencia: como aula de reflexión, aula 
de traballo e observatorio da convivencia. 
. Contará cunha persoa coordinadora que poderá dispoñer -se a organización do 
centro o permite-, polo menos, de tres horas semanas de dedicación exclusiva 
para poñelo en marcha. 
. O número de persoas que atende a Aula de Convivencia debe ser o menos 
posible para garantir a súa coordinación. Debería ser posible realizar unha 
reunión semanal entre os  membros da Aula, a Xefatura de Estudos, a Dirección 
e a Xefatura do Departamento de orientación. 
. E importante a formación continua do profesorado que participa nesta 
iniciativa, en resolución de conflitos, en todas aquelas temáticas que teñan que 
ver co que se traballa na Aula de Convivencia. 
. O procedemento para corrixir as condutas contrarias as normas ten carácter 
flexible e deberá adaptarse ás características particulares do alumnado, do seu 
ambiente socio familiar e do historial previo de solución intentadas. 
. Limitarase o número de veces que un alumno poida pasar pola aula de 
convivencia. 
. Tamén se terá en conta o número de veces que un profesor poderá mandar a un 
alumno/a a aula de reflexión. 
. Crearase un arquivo para que queden reflectidos todos os conflitos e as solución 
intentadas. Farémolo a través dun documento xerado polo propio grupo. Se fose 
posible poderíamos falar dun soporte informático que nos fixese o traballo máis 
doado. 
. A aula de convivencia será avaliada polo Claustro e o Consello Escolar e a 
Comisión de Convivencia que debería crearse coa maior brevidade posible. 
 
 

3. OBXECTIVOS 

 
A) Ofrecer unha resposta educativa ao alumnado que, pola reincidencia da súa 
conduta contraria as normas, debe ser privado de asistencia durante 
determinadas horas, materias ou días, intentando corrixir tratamentos 
individualizados e un seguimento do alumnado con problemas de conduta. 
B) Aproveitar o espazo co que contamos para axudar ó alumnado a xestionar os 
conflitos dun xeito pacífico e reflexivo establecendo un lugar que lle permita 
distanciarse do foco do conflito, onde conte co tempo necesario para axudarlle a 
reflexionar e buscar solución. 
C) Xestionar de maneira coordinada os conflitos do centro, ofrecendo respostas 
adaptadas ó grupo clase, tendo en conta as solución xa propostas e as condicións 
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socio familiares de cada un. Todo isto nos permitirá medir a conflitividade do 
noso centro. 
 
 

4. O FUNCIONAMENTO 

 
Esta aula estaría atendida en horario lectivo polo profesorado que realiza 

función de garda específica nesta aula, preferentemente de entre os que o 
solicitaron voluntariamente. A selección realizarase por parte do equipo 
directivo tendo en conta a súa formación e interese polo tema. 

Se temos en conta os tres modelos citados : aula de reflexión (A R), aula de 
traballo (AT) e observatorio da convivencia (OC) teremos que establecer o modo 
de funcionar en cada caso concreto. 
 
 
a) A Aula de Convivencia como Aula de Reflexión (AR): 

 
O alumnado que impida o desenvolvemento normal do grupo-clase, pode 
ser enviado a Aula de Reflexión. Para tal fin seguirase o seguinte 
procedemento: 
1. O profesor/a cubrirá o formulario “Derivación á Aula de Convivencia e 

Xefatura” (ficha 1). Como norma xeral, non se mandará a un alumno á 
AR se faltan 10 minutos ou menos para o cambio de clase, xa que non 
daría tempo á entrevista. 

2. O alumnado acudirá a sala de profesores, onde o profesor/a de garda o 
acompañará ata a Aula de Convivencia. 

3. O profesor da aula de convivencia iniciará unha entrevista co alumno/a  
co fin de acadar un compromiso concreto de mellora. Para eso: 

  O alumno/a cubrirá a “Ficha de reflexión. Primeira vez” se fóra a 
primeira vez que acode á AR. (ficha 2) 

 A “Ficha de reflexión. Segunda vez” se fose a segunda vez ou mais 
que acode por motivos similares (ficha 3). 

4. Rematado este proceso o alumno/a voltará a súa aula ordinaria, tendo 
acordado con el que terá que pedir desculpas o profesor, pedir permiso 
ó entrar, etc.  

5. O profesor da Aula de Convivencia redactará  a “ficha resumo da 
entrevista”  (ficha 4) , que entregará á xefatura de estudios. 

6. A xefatura de estudios, atendendo ó proceso, poderá enviar, se fose 
preciso, unha comunicación á familia. 

7. Este resumo tamén o recibirá a persoa coordinadora da aula de 
convivencia e o profesorado que lle puxo a falta ó alumno. 

8. Darase información de todo isto na reunión semanal dos titores co 
departamento de orientación onde a xefatura de estudos informará das 
medidas correctoras adoptadas co ánimo de consultalas e consensualas 
cos titores e titoras. 
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9. Cando un alumno/a acudeu xa moitas veces á Aula de Reflexión, 
incumprindo os seus propios contratos, deberá ser derivado 
directamente á xefatura de estudos. 

10. As familias serán informadas destas circunstancias polos titores. A 
xefatura entregará ó alumno a folla “comunicación das medidas 
correctoras” que debe ser asinada pola familia.  Estas medidas 
correctoras poden consistir en: 
- Expulsión á aula de traballo 
- Expulsión á casa, realizando traballos coa educadora familiar 

(¿acudindo ao concello?) e comprometéndose a entregalos na 
conserxería cando remate o período de expulsión. 

- Expulsión á casa, comprometéndose a entregar o traballo curricular 
correspondente na conserxeria cando remate o período de expulsión. 

 
O alumnado que cometa conductas contrarias ás normas durante o período de 
recreo, pode ser enviado á aula nas horas que se determinen, segundo a decisión 
da xefatura de estudios. 
 
 
 
b) A Aula de Convivencia como Aula de Traballo (AT): 

 
O alumnado que deba ser obxecto de sanción disciplinaria poderá cumprila 
na aula de convivencia, segundo o procedemento de sancións, de acordó co 
seguinte modelo: 

 A xefatura de estudios, unha vez escoitadas as persoas titores, a 
coordinadora e a orientadora, elaborará un informe onde exporá 
os motivos, o número de días ou clases nas que o alumno será 
derivado a AT mediante a “ficha de información e solicitude de 
material curricular”. (ficha 5) 

 Xefatura solicitará ó equipo docente as actividades curriculares 
mediante a ficha antes mencionada, que se colocará no libro de 
gardas. Este proceso non debe exceder o prazo de dous días. 

 O departamento de orientación decidirá as actividades de 
reflexión que o alumnado fará e entregarallas ó coordinador do 
programa. 

 A xefatura de estudios ou a dirección comunicará a medida 
correctiva: 

o Ó alumno/ a e á súa familia: por medio da ficha de informe 
de sanción ás familias, que será asinada tanto polo 
alumnado como pola nai/pa/titor. 

o Ó profesorado da aula. 
. 
 

 Logo do período de expulsión a persoa coordinadora remitiralle ó 
profesorado o material curricular traballado. O material de 
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modificación de conducta quedará arquivado na aula de 
convivencia e farase copia para á persoa titora. 

 Sería ideal para axilizar o procedemento dispoñer dun banco de 
material curricular na aula de convivencia. 
 
 
 

c) Observatorio semanal 
 
Debera contarse cunha reunión semanal dentro do horario lectivo entre os 
membros da Aula de Convivencia, a xefatura de estudos, a dirección e a 
xefatura do departamento de orientación. Se por dificultades organizativas 
non poida ser, alomenos requirirase unha reunión semanal entre o 
coordinador/a, orientadora , a xefatura e o director para: propoñer solución 
sobre os conflitos da semana, poñerse de acordo nas entrevistas realizadas  
ó alumnado, e obter unha medición da conflitividade do centro de cara a un 
posible estudo sobre medidas preventivas no centro. 
 
Pódense facer propostas que  afecten ó conxunto da comunidade educativa:  
convocar ó equipo docente,  a actuación do equipo de mediación, traballar 
un tema específico na titoría,  a entrevista conxunta coa familia, o 
asesoramento particular a un profesor/ a concreto ou á persoa titota con 
dificultades cun alumno/a ou cun grupo clase. 
 
 
A información será transmitida os titores nas reunión semanais. 
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5. PROCEDEMENTO CORRECTOR  

 

 

6. RESPONSABILIDADES 

 
  COORDINADOR/A  DA AULA: 

 Informar sobre o funcionamento da aula de convivencia 
 Facer o seguimento, xunto coa xefatura de estudios e a orientadora, do 

alumnado que pasa pola Aula de Convivencia. 
 Deseñar  a proposta de traballo de modificación de conduta/reflexión, 

xunto co departamento de orientación, do alumnado durante os períodos 
de expulsión á Aula de Convivencia. 

 
 
 
 PROFESORADO DA AULA DE CONVIVENCIA 

 Axudar a reflexionar ao alumno que acode a este servizo, impulsándoo á 
redacción de compromisos de mellora. 

 Redactar as fichas resumo da entrevista co alumnado con problemas de 
conduta. 

 
PROFESORADO  TITOR 

 Comunicar as sancións vía telefónica ou por carta ás familias( posibilidade 
de facelo vía SMS) 
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 Intervir, se o considera: 
 Falando individualmente co alumno/a 
 Propoñendo  unha entrevista titor-familia 
 Derivándoo ao departamento de orientación 
 Traballando o tema na reunión semanal cos 

alumnos/as 
     

        
 

XEFATURA DE ESTUDOS 
 Colaborar co coordinador/a da aula no seguimento do alumnado 

que acode á Aula de Convivencia. 
 Redactar os informes mensuais e trimestrais de información á 

comunidade educativa. 
 Informar ó profesorado, ó alumnado e as familias das expulsións a 

A.T. 
 Recompilar o material curricular preciso para a atención do 

alumno/a durante os períodos de expulsión 
 
 
 

PROFESORADO QUE EXPULSA:  Cubrir correctamente o parte de conduta e 
atender ás reflexións e compromisos que fixo o alumno/a na AC. 
 
 
PROFESORADO DO GRUPO-CLASE: Proporcionar con prontitude o material 
curricular para o traballo do alumno/a durante o período de expulsión á Aula 
ou á casa. 
 
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
Elaborará e desenvolverá o programa de habilidades sociais dirixidas ao 
alumnado que incorra reiteradamente en condutas disruptivas. 
Elaborará e desenvolverá un programa de habilidades sociais para aquel 
alumnado que , como consecuencia da imposición de medidas correctoras, se 
vexa temporalmente privado do seu dereito de asistencia ao centro. 
Deseñar o material de reflexión e modificación de conduta acordes coa 
problemática do alumno/a. 
 
 
 

7 A AVALIACIÓN 

 
Os resultados da eficacia da Aula de Convivencia verémolos unha vez posta en 
marcha marcando entre todos unha temporalización para analizar a eficacia da 
mesma. 


