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 1.-INTRODUCCIÓN 

 A convivencia nos centros docentes constitúe en todas as sociedades 

desenvolvidas un motivo de preocupación crecente, xa que sen un ambiente de 

convivencia nos centros educativos baseado no respeto mutuo, non é posible dar 

cumprimento aos fins da educación, nin permitir o aproveitamento óptimo dos 

recursos educativos que a sociedade pon á disposición do alumnado e, polo tanto, das 

familias. Unha convivencia óptima nos centros educativos é a base da convivencia 

posterior en sociedade. Todo isto se conseguirá coa implicación de todos os membros 

da comunidade educativa: nais, pais, profesorado, alumnado, persoal de 

administración e de servizos e da propia administración educativa. 

 A escola é un lugar  de convivencia, onde se reproducen as situacións conflictivas da 

sociedade, pero tamén as posibilidades de superación e integración que favorecen os 

ambientes educativos, é dicir, un lugar onde aprender a convivir. 

Frente a palabras como “violencia, acoso e fracaso”, temos que falar de “prevención, 

motivación, comunicación “ “ de obxetivos, proxectos e experiencias”, “de profesor, 

alumnos e compañeiros”. Non considerar únicamente as novas situacións que vive a 

escola como foco de conflictos senon como oportunidades para aprender. 

Os nenos/as que crezan, aprendan e maduren xuntos nun ambiente educativo de sá 

convivencia, serán cidadáns capaces de asumir as diferencias, respetar aos outros, 

dialogar e convivir. Este debe ser o obxetivo primordial do noso centro, é decir, lograr 

un clima de convivencia baseado no respeto e na comunicación fluida, aberta e sincera 

entre todos os membros da comunidade educativa. 

Tendo en conta todo isto, o plan de convivencia propiciará cambios positivos nos 

modelos de organización escolar, nos currículos, no profesorado, na formación 

permanente dos mesmos, no alumnado e nas relacións coas familias. 

Realizar un diagnóstico da convivencia, recoller non só os problemas e dificultades 

máis frecuentes, senón as expectativas e desexos de todas as persoas, será o punto de 

partida para definir os obxetivos. O plan de convivencia é un documento a medio 

prazo, que require un proceso continuo de reflexión sobre a convivencia, 
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profundizando nela, abordando cada curso algunhas das áreas de mellora sobre o 

mesmo, e pasando a ser parte importante do PEC. Tamén cobra vital importancia a 

labor que se debe levar a cabo dende a titoría coa conseguinte rentabilización do plan 

de acción titorial. 

Por todo isto, consideramos fundamental que se respire no noso centro un clima de 

convivencia armónico, que facilite o traballo escolar, donde todos se sintan seguros e 

respetados. 

 

2.- BASE LEGAL. 

 

Este plan ten como documentos de referencia para a súa redacción as seguintes 

disposicións legais: 

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

educativa. 

 DECRETO 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de 

xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa en materia de 

convivencia escolar. 

LOMCE (2013) 

 

3.-  A análise da situación, partindo dun diagnóstico previo da convivencia no centro 

 

3.1.- Características do centro e da súa contorna. 

a) O centro 

O CEIP A  Xunqueira 2 atópase nas aforas da cidade do Concello de Pontevedra, nunha 

área chamada “A Xunqueira”, de onde toma o seu nome, na marxe dereita do río 
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Lérez. O centro, sitúase na rúa Alexandre Bóveda S/N. A saída e entrada ao centro 

realizase pola rúa mencionada anteriormente. 

Na actualidade o centro conta con seis unidades de Educación Infantil e once unidades 

de Educación Primaria. 

 Na planta baixa está a portería, a secretaría, a xefatura de estudos, o despacho de 

dirección , a aula de convivencia inclusiva ,o salón de usos múltiples  a biblioteca , 

aulas de Educación Infantil ( 5 aulas) e os baños. 

 Na primeira planta atópanse  unha aula de Educación Infantil, as aulas de Educación 

Primaria de primeiro e segundo ciclo , aula de orientación, aula de audición e linguaxe 

e baños do alumnado e do profesorado. 

Segunda Planta: Nesta planta atópanse as aulas do terceiro ciclo , 2 aulas de inglés, 1 

aula para plástica, 1 aula de relixión, aula de P.T., aula de informática e aula de 

audiovisuais, ademáis dos baños para alumnado e profesorado. 

Edificio anexo: Na mesma rúa atópase o pavillón deportivo. O comedor utlízase 

ademáis de para comer os alumnos para o Plan madruga. Tamén conta con 

instalacións ao aire libre, utilizadas polos alumnos no recreo e nas clases de Educación 

Física. 

b) A contorna 

Situado en zona escolar, non se trata dun centro identificado cun barrio definido, nin 

asociado a un contexto social determinado. Ao estar o colexio tan ben situado, a 10 

minutos do centro da cidade, temos moitas posibilidades de asistir a moitas 

actividades organizadas tanto polo centro como polas propias institucións do Concello. 

O alumnado deste centro procede de moi diferentes zonas, tanto do centro da cidade 

como dos alrededores ou do medio rural. Nos últimos anos creceu a presencia de 

alumnos estranxeiros no centro. 

Dende o punto de vista económico a mayor parte da población activa adícase a labores 

relacionadas co sector terciario, traballando tanto os pais como as nais. O nivel de vida 

pódese situar nun termo medio, de clase media, con bastante preocupación polos 
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estudios dos seus fillos/as. Contan en xeral con condicións axeitadas para o estudo na 

casa e  están apoiados polos seus pais. 

Os nenos e nenas que veñen ó colexio proceden a mayor parte do entorno urbano, 

traballando a maioría das familias no sector servicios, seguido do sector industrial. 

Pódese afirmar que na meirande parte das familias a lingua habitual é o castelán e 

nunha porcentaje baixa, galego . A lingua vehicular usada no centro polo alumnado é o 

castelán, utilizándose o galego nas materias de lingua galega, ciencias naturais , 

ciencias sociais , educación física e educación artística ( Plástica). A nivel do 

profesorado emprégase o galego nas notas oficiais e internas do colexio, así como nas 

reunións. 

 

3.2.-Situación da convivencia no centro. 

Para avaliar a situación da convivencia no centro, a Consellería de Cultura, Educación e 

Ordenación Universitaria creou no presente curso 2015/16 uns cuestionarios para ser 

cubertos on line polos distintos membros da comunidade educativa. A participación foi 

moi escasa polo que a validez dos datos que se extrapolan é cuestionable. De todos os 

xeitos recollemos estes datos e engadimos o informe ao final deste plan de 

convivencia como un Anexo. 

En canto ao alumnado , éste considera que hai boas relacións entre eles/as no ámbito 

da clase, considera que  os materiais e instalacións están bastante coidados, que a 

forma de resolver os conflitos de convivencia sería impoñendo sancións e tamén 

seguindo os consellos dos/as mestres/as, orientadora e equipo directivo.Se considera 

asimesmo que se atende e obedece ao profesorado, que nunca ou poucas veces hai 

acoso, ameazas, insultos , desobediencia e condutas negativas en xeral e ,en caso de 

producirse, isto ocurre ao entrar e saír da clase, no recreo e nos aseos. 

En canto ao profesorado , a opinión é que a convivencia no centro nos tres últimos 

anos se mantén, que os problemas no centro se producen de forma puntual,que a 

formación en materia de convivencia escolar é boa, que hai que abordar a convivencia 

desde a prevención, que hai que adscribirse a programas nos que se traballe a 
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convivencia ,que hai que aplicar sistemática e rigorosamente as normas de 

convivencia, que o alumnado debe participar máis na solución dos problemas, que a 

mellora da convivencia sexa obxectivo central no PEC e que se traballen as normas , 

dereitos e deberes na acción titorial. O profesorado se recoñece medianamente 

coñecedor de programas que son favorables á convivencia.Sobre a resolución de 

conflitos , éstes se deben resolver mediante o diálogo entre titor,profesorado , xefe de 

estudos e alunado. Asemade cre , que as condutas do alunado se deben ao aumento 

da tolerancia na sociedade e á facilidade no acceso ás TIC , á falta de  formación do 

profesorado en técnicas para afrontar conflitos , á existencia de familias 

desestruturadas e o tipo de organización e clima do centro. 

Dos datos que se recolleron das familias se fai a seguinte letura: o coñecemento da 

existencia e contido de documentos e actuacións referidos á convivencia é baixo , 

consideran que non hai problemas de convivencia no centro, consideran que a 

formación das familias para definir  normas de comportamento na casa é boa , 

achéganse ao centro a miúdo e se interesan moito polo comportamento e estudo 

dos/as seus/súas fillos/as, recoñecen que o centro ten medios para transmitir 

información ás familias por diferentes vías. A meirande parte non recoñece que os/as 

seus/súas fillos/as foran victimas nin autores/as de agresións. Apoian totalmente as 

decisións do titor/a sobre o comportamento do seu fillo/a e estan amplamente 

informados dos eventos especiais que se realizan no centro. Ante calquera problema 

que puidese ter o/a seu/súa fillo/a cos/coas compañeiros/as de clase  , falarían co/coa 

fillo/a e co profesor/a titor/a 

 Como complemento ao anterior recolleuse no curso 2011/12 información dos 

distintos sectores da comunidade educativa na que se empregaron como instrumento 

de recollida de información uns cuestionarios destinados ao efecto.  

Dado o recente de tal traballo podemos consideralo aínda vixente e representativo da 

situación actual. 

Recólleronse un total de 378 enquisas distribuidas do seguinte xeito: 

 Profesorado do centro: 21 enquisas. 
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 Alumnos de 1º,2º e 3º de Educación Primaria: 78 enquisas. 

 Alumnos de 4º,5º e 6º de Educación Primaria: 104 enquisas. 

 Familias dos alumnos de Educación Infantil e Primaria: 175 enquisas. 

As preguntas das enquisas tratan de dar resposta aos seguintes apartados:  

1- Valoración xeral dos aspectos da convivencia no centro. 

2- Conflictos que xurden e con que frecuencia. 

3- Onde se producen os conflictos. 

 

1.- Valoración xeral dos aspectos da convivencia no centro: 

A percepción xeral que os distintos membros da comunidade educativa teñen sobre a 

convivencia no centro educativa e boa. Tendo en conta as enquisas podemos dicir que 

os alumnos/as síntense moi felices no colexio, porque os profesores e compañeiros os 

tratan ben. Existen boas relacions entre os alumnos do centro. Xurden poucos 

enfrentamentos con outros/as alumnos/as. As relacións co profesorado son boas. 

No que respecta á participación dos pais e nais, a maioría o fan cando o colexio os 

chama, na recollida de notas, falar co titor/a e na participación nas tarefas da ANPA. As 

relacións do colexio coas familias son boas en xeral. Consideran moi importante un bo 

ensino por parte do profesorado, as boas relacións entre o alumnado e a motivación 

para o desenvolvemento e o rendemento académico dos seus fillos/as. 

Destacan que é moi importante ademais do apoio de toda a comunidade educativa, o 

esforzo persoal, que o alumnado se sinta integrado e que se axude sobre todo a 

aqueles alumnos/as con dificultades. 

2.- Conflictos que xurden e con que frecuencia. 

Os conflictos que xurden son a maioría, insultos, malas palabras, pelexas…mais non as 

consideran importantes, xa que xurden con pouca frecuencia. 
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3.- Onde se producen os conflictos. 

A maioría dos conflictos prodúcense durante o recreo. 

 

3.3.- Estado das relacións e da participación na vida do centro- conflictividade 

detectada no centro. 

Realizáronse unhas enquisas, donde se recollía información dos distintos puntos de 

vista da comunidade educativa, de tal xeito que se valoraron diferentes ítems. 

O número de enquisas recollidas foron un total de 371, distribuidas do seguinte xeito: 

a) 25 ao profesorado do centro. 

b) 185 aos alumnos de primaria. 

c) 201 aos pais/nais dos alumnos de infantil e primaria. 

As enquisas do profesorado incluían 12 items que facían referencia aos seguintes 

temas: 

a) Fin da convivencia. 

b) Causas de conflicto na convivencia escolar. 

c) Solucións para mellorar o clima da convivencia na aula e no centro. 

 

Para as familias as enquisas realizáronse con 10 items nas que se valoraron os 

seguintes puntos: 

a) Relación e implicación dos pais e nais na resolución de problemas de convivencia 

que poidan acontecer na casa. 

b) Como colaborar no centro educativo para evitar conflictos e mellorar a situación 

tanto na familia como no entorno escolar. 
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c) Axudas que os pais e nais pensan que son necesarias para poder solucionar os 

problemas que xurdan na casa, con relación á convivencia. 

Para o alumnado fixéronse dous tipos de enquisas: 

a) unha con 6 items, para 1º,2º e 3º de primaria. 

b) Outra con 8 items para 4º,5º e 6º de primaria. 

O feito de realizar dous tipos de enquisas, foi para facilitar a comprensión dos ítems, 

tendo en conta a idade do alumnado. 

Aos alumnos de Educación Infantil, non se fixo ningunha enquisa, pensando que eran 

moi pequenos, pero o que se fixo, foi tratar o tema na clase falando, analizando e 

reflexionando sobre a importancia da convivencia na vida diaria, e particularmente no 

centro escolar. 

A través de torbellino de ideas, contos, análise de situacións xurdidas diariamente … 

chegaron as seguintes observacións: 

a) sentíanse mal cando non os trataban ben, polo que eles/as debían evitar molestar 

aos demais. 

b) Tratar de levarnos mellor porque cando os/as nenos/nenas molestan afectan a 

todos. 

c) Tranquilizarnos e pensar un pouquiño cando estamos nervosos. 

d) Solucionar un problema falando e pedindo axuda aos profesores/as 

e) Para traballar mellor debemos levarnos ben e estar contentos. 

Na enquisa para os alumnos/as de 1º,2º e 3º, tratáronse 6 items nos que se valoraba o 

seguinte: 

a) Onde e como aprendemos a respetarnos e a cumplir as normas. 

b) Como resolver os problemas que se presentan, mediante o diálogo. 
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c) O problema da convivencia escolar cando un neno/a molesta, e crea mal ambiente 

na clase. 

Na enquisa para os alumnos/as de 4º,5º e 6º, os ítems que se valoraron facían 

referencia aos seguintes puntos: 

a) Como aprendemos a convivir no centro. 

b) Responsabilidade do alumnado 

c) Cal é o problema fundamental. 

d) Resolución de problemas a través do diálogo. 

e) Como e quen ten que elaborar as normas de convivencia. 

Tanto o profesorado, as familias e o alumnado valoraban os ítems das enquisas 

dacordo coa seguinte escala: 1.- Non estou dacordo, 2.- Dacordo e 3.- Totalmente 

dacordo. 

As conclusións que se sacaron destas enquisas foron: 

 

Profesorado 

O profesorado coida que para mellorar a convivencia no centro é necesario desenrolar 

canles de participación reais de todos os sectores do centro e, en especial, do 

alumnado, considerando a convivencia como un medio para garantir o ensino e a 

aprendizaxe. 

O profesorado debe reflexionar sobre a súa práctica, experimentar novas 

metodoloxías para ensinar a xestionar ideas, sentimentos e emocións do alumnado, xa 

que inciden na convivencia da aula e do centro. 

 

Familias 
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Unha gran maioría pensa que a convivencia implicanos a todos e que deben crearse 

vías de participación para definir como queremos convivir axeitadamente. 

Considerase fundamental o papel dos pais e nais para ter unha boa convivencia no 

centro, mediante a súa participación e así mellorar o funcionamento en moitos 

aspectos. 

Un dos problemas que xera conflictos na convivencia e que a algúns nenos/as, na súa 

casa non se lles poñen límites e cando teñen que convivir con outros nenos /as e 

respetar as normas, non saben. 

Están dacordo en que a forma de resolver conflictos que xurdan na convivencia no 

centro, se faga a través do diálogo, compartindo criterios e creando un clima positivo 

de convivencia e respecto no centro. 

Pensan que o sinal de que as cousas van ben é que no centro no se dé ningún tipo de 

problema de convivencia e ese cren que debe ser o principal obxetivo. 

 

Alumnado 

Están totalmente dacordo en que no centro aprendemos a respetarnos e a cumplir as 

normas que pon o profesorado , que hai que falar para resolver os problemas que 

xurden. O único problema que atopan e que algunhas persoas encárganse de molestar 

e que non deixan que as clases se desenrolen en orde e con tranquilidade e cando un 

alumno/a quere facer o que lle da a gana da lugar a mal ambente e o paga toda a 

clase. 

Pensan que é importante que os profesores/as e alumnos/as dialoguemos, 

compartamos ideas para crear un clima positivo de convivencia e respeto no centro e 

desta maneira resolvamos os conflictos que xurden  sen chegar á violencia. 

 

 

3.4- Aspectos da xestión e organización do centro que inflúen na convivencia. 
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Entradas e saídas: Dende que se aplica o novo protocolo de entradas e saídas no 

centro se desconxestionou a zona de abaixo do patio cuberto pois só o alumnado 

transportado entra por alí. Os pais e nais que a miudo entorpecían as filas de entrada 

dando lugar nalgunha ocasión a algunha situación conflictiva, foron trasladados á porta 

principal. 

Ratio: Este colexio ten a ratio máxima de alumnado na maioría dos grupos de clase e 

lóxicamente , a maior número de alumnos/as , maior a incomodidade, menor a 

calidade de ensino, e maior conflictividade. 

Recreo: En Educación Infantil que posúe un espazo de recreo ínfimo , o feito de que os 

días chuvosos un nivel permaneza arriba mentras xogan os outros dous , se traducirá 

nunha maior comodidade , menos estrés e conflictividade. 

 

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

 

1.- Garantir un ambente 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 

xeito óptimo os recursos que a sociedade pon a disposición do alumnado no posto 

escolar. 

2.- Educar no respecto dos dereitos e libertades fundamentais, na igualdade de 

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

discriminación das personas por nengún motivo. 

3.- Prevención e tratamento das situacións de acoso escolar mediante medidas 

eficaces. 

4.- Recoñecemento ao profesorado, en especial aos membros dos equipos directivos 

dos centros docentes, das facultades precisas para prever e corregir as conductas 

contrarias á convivencia, así como da protección xurídica adecuada ás súas funcións. 
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5.- Facer corresponsables ás nais e pais ou as 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 . 

6.- Promover a resolución pacífica dos conflictos e fomentar valores, actitudes e 

prácticas que permitan mellorar o grao de aceptación e cumprimento das normas, 

avanzar no respeto entre todos os membros da comunidade educativa e a mellora da 

convivencia escolar. 

7.- Promoción da sensibilización dos distintos sectores que interveñen na educación 

sobre a importancia da convivencia como parte fundamental para o desenvolvemento 

persoal e social do alumnado. 

8.- Regulación de procedementos de consulta e participación directa das familias, e de 

ser o caso, doutros colectivos da comunidade educativa no ensino, complementarias 

dos canles institucionalizados de participación nel e no funcionamento e goberno dos 

centros docentes previstos na lexislación educativa. 

9.- Mellorar a comunicación entre o profesorado e as nais e pais ou as titoras/es, para 

facilitar a éstes o exercicio dos dereitos e cumprimento dos deberes que lles 

corresponden en relación coa educación dos seus fillos/as . 

10.- Desenvolver no alumnado as habilidades relacionadas coa empatía e as 

habilidades sociais, con especial énfasis na autoestima e na estima aos demais. 

11.- Formar ao profesorado, alumnado e familias en estratexias de resolución de 

conflictos. 

12.- Priorizar a resolución dos conflictos de xeito formativo mediante a negociación e o 

diálogo, co esforzo conxunto do profesorado e alumnado. 

13.- Practicar unha metodoloxía participativa na que o alumnado sexa protagonista, e 

que inclúa o traballo cooperativo, as dinámicas de grupo, as asambleas de clase, etc. 

14.- Utilizar as medidas punitivas como último recurso para solucionar os problemas 

de convivencia, e só despois de esgotar as estratexias motivacionales e educativas. 
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15.- Disminuir o absentismo escolar no centro. 

 

5.- 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 e concreción, 

en cada unha delas, das persoas ou dos órganos responsables, das persoas 

destinatarias e dos procedementos que se van seguir para o seu desenvolvemento e 

execución 

 

5.1.- Actuacións organizativas, curriculares e de coordinación.  

A organización do centro: toda a organización do centro está orientada a favorecer a 

convivencia no mesmo . Moi especialmente os seguintes aspectos repercuten directamente na 

convivencia: o protocolo de entradas e saídas recollido nas NOF,gardas de mestres/as de 

alumnado transportado . Dentro da organización do persoal   quedou constituida  a comisión 

de convivencia escolar  formada polo director , dous mestres /as, dous pais/nais e o conserxe , 

como representante do persoal de administración e servizos. Tamén a organización dos 

recreos en Educación Infantil debida á falta de espazo repercute na convivencia. 

A programación e desenvolvemento do currículo: Todas as áreas , ademais dos contidos 

propiamente ditos , han de enfocarse á mellora da convivencia . Especialmente relacionada 

con ela están as áreas  de Valores Sociais e Cívicos e Relixión. 

As actividades complementarias : dentro da oferta amplia de actividades complementarias 

procurarase realizar unha cada curso relacionada coa convivencia e a súa mellora. Tamén se 

coopera con algunha ONG cada curso. 

 

RESPONSABLES E DESTINATARIOS: 

Protocolo de entradas e saídas ( Responsables: O equipo directivo ; Destinatarios:  

Comunidade Educativa ). 
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Comisión de convivencia ( Responsables: a propia Comisión ; Destinatarios: Comunidade 

educativa ). 

Recreos en Educación Infantil: ( Responsables: Equipo directivo, xefatura estudos ; 

Destinatarios: alumnado de Educación Infantil  e mestres/as). 

Áreas do currículo (Responsables : mestres/as ; Destinatarios: alumnado ). 

Actividade complementaria da ONG ( Responsables : Comunidade educativa; Destinatarios: 

ONG) 

 

5.2.- Actuacións dirixidas a garantir a participación da comunidade educativa, incluída a for-

mación co obxectivo de mellorar a convivencia escolar e a resolución pacífica de conflitos. 

A comunidade escolar se ve representada no consello escolar e ,dentro deste, na comisión de 

convivencia en todo no que se refire a ésta. O consello escolar propón actuacións en relación 

coa convivencia , e especialmente as relacionadas coa solución pacífica dos conflitos. 

En canto á formación do profesorado , se realizan cursos e grupos de traballo sobre esta 

temática ( curso 2015/16,2016/17… inteligencia plena)  

RESPONSABLES E DESTINATARIOS: 

Consello Escolar e Comisión de Convivencia: ( Responsables : o propio Consello e a propia 

Comisión ; Destinatarios : Comunidade Educativa ) 

Formación profesorado:  ( Responsables :  CFR de Pontevedra ; Destinatarios : Mestres/as do 

noso centro) 

5.3.- Actuacións dirixidas á prevención de condutas contrarias ás normas de convivencia, 

incluíndo a difusión de normas e accións de sensibilización e protocolos de detección tem-

perá. 

Os coñecementos e técnicas adquiridos nos cursos de formación do profesorado relacionados 

coa convivencia escolar e xestión de conflitos, se aplican na vida escolar cotiá. 

Será empregada a páxina web do centro e a distribución de folletos e material impreso para 

que a comunidade coñeza o presente plan de convivencia ,dereitos e deberes dos membros da 

comunidade e informacións relativas ao acoso e ciberacoso… 
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Coñecementos-técnicas: ( Responsables: mestres/as ; Destinatarios: alumnado) 

Páxina web e material impreso: ( Responsables: Comisión de Convivencia ; Destinatarios: 

Comunidade Educativa). 

 
5.4.- Protocolo para a prevención, a detección e o tratamento das situacións de acoso 

escolar: 

- Realización de campañas  de sensibilización contra o acoso escolar, dirixidas a toda a 

comunidade educativa, a través da páxina web do centro e distribución de material impreso 

que expliquen que é e como actuar,sen prexuízo das correccións disciplinarias que 

correspondan. 

RESPONSABLES E DESTINATARIOS. 

Campaña de sensibilización: ( Responsables: Comisión de Convivencia ; Destinatarios : 

Comunidade Educativa ) 

 

5.5- Medidas que se poden aplicar no centro para previr, detectar, mediar e resolver os 

conflitos que poidan xurdir. 

Actividades para alumnado de nova matrícula no centro, actividades que fomenten a 

igualdade entre homes e mulleres para previr a violencia de xénero, compromisos de 

convivencia, conciliación ou mediación na resolución dos conflitos . 

( Responsables: Comisión de convivencia ; Destinatarios: alumnado) 

 

6.- 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. 

 

 A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria publicou e difundiu o  

PROTOCOLO XERAL DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN E TRATAMENTO DO ACOSO ESCOLAR 

E CIBERACOSO en Maio de 2013 e Outubro de 2015 que define estes conceptos e as 

etapas ou fases a seguir en caso de que se dea alguna destas situación no ámbito do 

colexio. 
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En primeiro lugar hai que partir de dun diagnóstico da situación da convivencia escolar 

nos centros educativos para establecer unas estratexias de prevención tanto no centro 

como na aula. 

Considérase ACOSO ESCOLAR calquera forma de vexación ou malos tratos continuados 

no tempo dun alumno ou alumna por outro ou outra ou outros,xa sexa de carácter 

verbal, físico ou psicolóxico, incluído o illamento ou baleiro social,con independencia 

do lugar onde se produza. Terán a mesma consideración as condutas realizadas a 

través de medios electrónicos, telemáticos ou tecnolóxicos que teñan causa nunha 

relación que xurda no ámbito escolar. 

Para poder considerar un comportamento como acoso escolar, deben cumprirse tres 

criterios diagnósticos, que deben darse simultáneamente: 

1. A existencia de intención de facer dano. 

2. A repetición das condutas agresivas. 

3. A duración no tempo, co establecemento dun esquema de abuso de poder 

desequilibrado entre a vítima e a persoa agresora ou persoas agresoras. 

Respecto das formas de acoso, temos que ter presentes manifestacións de maltrato 

tanto verbal –a través de insultos, alcumes, desprestixio...– coma físico contra a persoa 

vítima ou os seus obxectos persoais. Tamén hai que ter en conta posibles situacións de 

intimidación, tales como ameazas, chantaxes, roubos… e, por último,situacións de 

illamento. 

Os momentos e os lugares, e mesmo os medios, nos que pode producirse o acoso son 

múltiples: durante o recreo e nos patios; na fila; nos baños, nos corredores…; na aula, 

cando a profesora ou o profesor mira o encerado para dar unha explicación ou 

mentres se atende a algunha alumna ou alumno; nos cambios de clase; no comedor;no 

transporte escolar; nas entradas o saídas do centro; no exterior do centro; a través do 

móbil (mensaxes, chamadas anónimas…); por internet, a través das redes sociais, chat 

ou correo electrónico. 
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Respecto da vítima, son múltiples os síntomas que pode sufrir, pero 

fundamentalmente concrétanse nunha perda de confianza e autoestima, fobia ao 

centro, ansiedade e depresión e incluso problemas físicos como consecuencia da 

somatización. Para a identificación destes síntomas resulta fundamental a 

colaboración das familias. 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

Primeira fase. Coñecemento da situación. Identificación e comunicación 

a) Comunicación sobre unha posible situación de acoso escolar. 

b) Medidas urxentes de protección á presunta vítima 

c) Designación dunha persoa responsable da atención e apoio á presunta 

vítima . 

d) Primeira comunicación ás familias do alumnado implicado. 

e) Nomeamento dunha persoa responsable da tramitación. 

f) Comunicación a outros profesionais educativos e/ou outros axentes 

externos . 

 

Segunda fase. Recollida de información. Rexistro  

a) Entrevista individual á vítima. Citación do alumno ou alumna acosado/a a 

unha entrevista  

b) Entrevista individual á/s persoa/s responsable/s do acoso. Citación do 

alumnado acosador a unha entrevista. 

c) Entrevista individual ás persoas observadoras/espectadoras. Citación dos 



CEIP. A XUNQUEIRA 2 Página 20 
 

demais alumnos ou alumnas implicados/as a unha entrevista. 

d) Entrevista individual ás familias. Citación para entrevista ás familias da 

persoa acosada e da persoa ou persoas acosadora/s. 

e) Solicitude de asesoramento e/ou apoio técnico do departamento de 

orientación do centro . 

f) Solicitude de asesoramento a outros organismos, especialmente no caso 

de ciberacoso.  

 

Terceira fase. Análise da información e adopción de medidas 

a) Análise da información . 

b) Adopción de medidas : 

1. Medidas de protección á vítima 

2. Medidas reeducadoras e correctoras para a persoa ou persoas agresora/s 

3. Outras medidas 

4. Comunicación á Inspección Educativa. 

 

Cuarta fase. Seguimento e avaliación das medidas adoptadas. Rexistro. 

En cada fase se indican os anexos escritos que hai que ir cubrindo para recoller toda a 

información. 

 O CIBERACOSO son aquelas situacións de acoso escolar nas que se empregan como 

medio as tecnoloxías da información e da comunicación (TIC). 

 É o uso das redes sociais, correo electrónico, blogs e outros ámbitos das tecnoloxías 

da información e da comunicación (TIC) en prexuízo dunha ou máis persoas, ou da súa 



CEIP. A XUNQUEIRA 2 Página 21 
 

imaxe pública.Aínda que o ciberacoso pode parecer difuso, en tanto que se perpetra 

en moitas ocasións fóra do espazo físico do centro escolar, este, ao ter coñecemento 

da situación e sempre que estean implicados algúns dos seus alumnos ou alumnas, ten 

a obriga de actuar coa mesma consideración de acoso escolar, sempre que as condutas 

realizadas a través de medios electrónicos, telemáticos ou tecnolóxicos teñan conexión 

coa vida escolar. 

Ante situacións de ciberacoso será de aplicación o establecido no protocolo de acoso 

escolar anteriormente mencionado, para o que se terán enconsideración as seguintes 

particularidades: 

· É imprescindible conservar as probas do ciberacoso. 

.Tratar de identificar as posibles persoas autoras do ciberacoso. 

.Contactar coa compañía do medio empregado para cometer o acoso. 

. Se é o caso, denunciar o acoso ás forzas e corpos de seguridade do Estado que 

dispoñen de unidades de delitos informáticos (Policía Nacional, Garda Civil e Policía 

Autonómica). 

 

7.- 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. 

 

7.1.- Normas da convivencia no centro. 

No marco do establecido pola lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación 

da comunidade educativa, os membros da comunidade educativa son titulares dos 

dereitos e deberes  que se nomean a continuación: 

 

A) Dereitos e deberes das nais e pais ou das titoras ou titores 
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1.- As nais e pais ou as titoras ou titores, en relación coa educación dos seus fillos ou 

fillas ou pupilos ou pupilas, son titulares dos seguintes dereitos de convivencia e 

participación, sen perxuizo dos establecidos nas leis orgánicas de educación: 

a) A ser respectados e recibir un trato adecuado polo resto da comunidade educativa. 

b) A estar informados sobre o progreso da aprendizaxe e integración socioeducativa 

dos seus fillos ou fillas, para o que se lles facilitará o acceso ao profesorado e aos 

membros dos equipos directivos dos centros docentes. 

c) A recibir información sobre as normas que regulamentan a convivencia nos centros 

docentes. 

d) A ser oídos, nos procedementos disciplinarios para a imposición de medidas 

correctoras de conductas contrarias á convivencia dos seus fillos ou fillas. 

e) A participar no proceso educativo a través de consultas e outros procedementos de 

participación directa que estableza a administración educativa.  

2.- Así mesmo, como primeros responsables da educación dos seus fillos ou fillas, 

teñen os seguintes deberes: 

a) Coñecer, participar e apoiar a evolución do seu proceso educativo, en colaboración 

co profesorado e cos centros docentes. 

b) Coñecer as normas establecidas polos centros docentes, respectalas e facelas 

respectar, así como respectar e facer respectar a autoridade e as indicacións ou 

orientacións educativas do profesorado no exercicio das súas competencias. 

c) Fomentar o respecto polos restantes componentes da comunidade educativa. 

d) Colaborar cos centros docentes na prevención e corrección das conductas contrarias 

ás normas de convivencia dos seus fillos ou fillas.  

 

 

B) Dereitos e deberes do alumnado 
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1.- Recoñécenselle ao alumnado os seguintes dereitos básicos de convivencia escolar, 

sen perxuizo dos establecidos nas leis orgánicas de educación: 

a) A recibir una formación integral e coeducativo que contribúa ao pleno 

desenvolvemento da súa personalidade nun ambiente educativo de convivencia, 

liberdade e respeto mutuo. 

b) A que se respecten a súa identidade, integridade e dignidade persoais. 

c) Á protección integral contra toda agresión física ou moral, e en particular contra as 

situacións de acoso escolar. 

d) A participar directamente no proceso educativo cando sexa consultado pola 

Administración educativa. 

e) A participar na confección das normas de convivencia e na resolución pacífica de 

conflictos e, en xeral, a participar na toma de decisións do centro en materia de 

convivencia. 

2.- Son deberes básicos do alumnado: 

a) Participar e colaborar na mellora da convivencia escolar e na consecución dun 

adecuado clima de estudo no centro, respectando o dereito dos seus compañeiros ou 

compañeiras á educación. 

b) Respectar a liberdade de conciencia, as conviccións relixiosas e morais, a igualdade 

de dereitos entre mulleres e homes e a dignidade, integridade e intimidade dos 

restantes membros da comunidade educativa. 

c) Respectar a dignidade e as funcións e orientacións do profesorado no exercicio das 

súas competencias, recoñecéndoo como autoridade educativa do centro. 

d) Respectar as normas de organización, convivencia e disciplina do centro docente. 

e) Conservar e facer un bo uso das instalacións e dos materiais do centro. 

f) Intervir, a través das canles regulamentarias, en todo aquilo que afecte a convivencia 

dos seus respectivos centros docentes. 



CEIP. A XUNQUEIRA 2 Página 24 
 

g) Seguir as directrices do profesorado respecto da súa educación e aprendizaxe. 

h) Asistir a clases con puntualidade e co material preciso 

 

C) Dereitos e deberes do profesorado 

1. Ao profesorado, dentro do marco legal establecido e no ámbito da convivencia 

escolar, recoñécenselle os seguintes dereitos: 

a) A ser respetado, recibir un trato adecuado e ser valorado polo resto da comunidade 

educativa e pola sociedade en xeral no exercicio das súas funcións. 

b) A desenvolver a súa función docente nun ambiente educativo adecuado no que se 

preserve en todo caso a súa integridade física e moral. 

c) A participar e recibir a colaboración necesaria para a mellora da convivencia escolar 

e da educación integral do alumnado. 

d)  Á protección xurídica adecuada ás súas funcións docentes. 

e)  A que se lle recoñezan as facultades precisas para manter un adecuado ambiente 

de convivencia durante as clases e as actividades e os servizos complementarios e 

extraescolares. 

f) A participar directamente no proceso educativo cando sexa consultado pola 

Administración educativa. 

g) A acceder á formación necesaria na atención á diversidade e na conflictividade 

escolar e recibir os estímulos máis axeitados para promover a implicación do 

profesorado en actividades e experiencias pedagóxicas de innovación educativa  

relacionadas coa convivencia e a mediación. 

2.- Son deberes do profesorado: 

a) Respectar e facer respectar as normas de convivencia escolar e identidade, 

integridade e dignidade persoais de todos os membros da comunidade educativa.  
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b) Adoptar as decisións oportunas e necesarias para mantener un adecuado ambiente 

de convivencia durante as clases e as actividades e os servizos complementarios e 

extraescolares, corrixindo, cando lle corresponda a competencia, as conductas 

contrarias á convivencia do alumnado ou, no caso contrario, poñéndoas en 

coñecemento dos membros do equipo directivo do centro. 

c) Colaborar activamente na prevención, detección e erradicación das conductas 

contrarias á convivencia e, en particular, das situacións de acoso escolar. 

d) Informar ás nais e pais ou ás titoras ou titores sobre o progreso da aprendizaxe e 

integración socioeducativa dos seus fillos ou fillas ou pupilos ou pupilas, cumprindo as 

obrigas de dispoñibilidade dentro do horario establecido no centro para a atención a 

aqueles que lles impoña a normativa aplicable. 

e) Informar aos responsables do centro docente e, de ser o caso, á Administración 

educativa das alteracións da convivencia, gardando reserva e sixilo profesional sobre a 

información e as circunstancias persoais e familiares do alumnado. 

 

D) Dereitos e deberes do personal de administración e de servizos 

1.- Ao persoal de administración e de servizos dos centros docentes, dentro do marco 

legal establecido e no ámbito da convivencia escolar, recoñécenselle os seguintes 

dereitos: 

a) A ser respectado, recibir un trato adecuado e ser valorado polo resto da 

comunidade educativa e pola sociedade en xeral no exercicio das súas funcións. 

b) A desenvolver as súas funcións nun ambiente adecuado no que se preserve en todo 

caso a súa integridade física e moral. 

c) A participar, no exercicio das súas funcións, na mellora da convivencia escolar. 

d) Á protección xurídica adecuada ás súas funcións. 

e) A participar directamente no proceso educativo cando sexa consultado pola 

administración educativa. 
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2.- Son deberes do persoal de administración e de servizos: 

a) Respectar e colaborar, no exercicio das súas funcións, para facer que se respecten as 

normas de convivencia escolar e a identidade, integridade e dignidade persoais de 

todos os membros da comunidade educativa. 

b) Colaborar activamente na prevención, detección e erradicación das conductas 

contrarias á convivencia e, en particular, das situacións de acoso escolar. 

c) Informar aos responsables do centro docente e, de ser o caso, á administración 

educativa das alteracións da convivencia, gardando reserva e sixilo profesional sobre a 

información e as circunstancias persoais e familiares do alumnado. 

d) Gardar sixilo e confidencialidade respecto das actuacións relacionadas co ámbito 

educativo das que teña coñecemento. 

 

8.2- Normas que regulan a convivencia na aula e no centro 

1.- Todos/as os/as alumnos/as cumprirán e respectarán os horarios aprobados para o 

desenrolo das distintas actividades do centro. Deberán ser puntuais e entrar polo lugar 

correspondente segundo sexan alumnado transportado ou non , dacordo co protocolo 

de entradas e saídas do centro. 

2.- Os alumnos/as amosarán respecto ao profesorado, aos seus compañeiros/as e a 

todos os membros da Comunidade Educativa. 

3.- Os alumnos/as obedecerán as indicacións de todo o profesorado e do persoal 

adulto adscrito ao centro. 

4.- Os alumnos virán ao colexio vestidos correctamente e debidamente aseados. 

5.- Os alumnos/as non poderán saír do centro durante o período lectivo sen ir 

acompañados dun dos pais ou persoa autorizada. Cando así sexa o adulto deberá 

deixar constancia da saída cubrindo a asinando o impreso dispoñible en conserxería. O 

mesmo cando volte do exterior. 



CEIP. A XUNQUEIRA 2 Página 27 
 

 

8.3 Normas que regulan o coidado e utilización dos materiais e instalacións de aula e 

espazos comúns do centro. 

1.- Os alumnos coidarán as instalación e o material do centro usándoas de forma que 

teñan o menor deterioro posible. 

2.- A limpeza tanto na aula como nos espazos comúns, debe ser obxeto permanente 

do noso centro, polo que poñerase o máximo esmero en non tirar papeis e outros 

obxetos ao chan, non pintar nas paredes e o mobiliario escolar e manter o colexio nas 

mellores condicións posibles. 

3.- As saídas e entradas polos corredores realizaranse en silencio e co maior orden 

posible, co fin de non molestar aos compañeiros/as que están a dar clase neses 

momentos. 

4.- Durante o tempo de recreo ningún alumno poderá permanecer na aula e nos 

corredores a non ser que se atopen con algún profesor/a. 

5.- No momento de ir ao recreo cada alumno/a recordará o que coller na clase co fin 

de evitar subidas e baixadas pola escalera sen necesidade. 

6.- O almorzó e a merenda comerémola na clase, xusto antes de saír ao recreo, co fin 

de manter as instalacións limpas. 

 

8.4. Normas que regulan a actividade académica e o traballo na aula. 

1.- O estudo e o traballo académico e un deber fundamental do alumnado quen 

tratará, na función das súas posibilidades, de mellorar a súa formación, poñendo para 

elo o máximo esforzo e interese. 

2.- Os alumnos traerán ao colexio o material necesario para o normal desenrolo das 

actividades académicas. 
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3.- Cada profesor regulará e expoñerá ao alumnado a principio de curso as normas 

xerais das actividades e o traballo da súa área. 

4.- O alumnado permanecerá na súa aula nos cambios de clase. 

5.- Cando un curso teña que ir a unha dependencia do centro distinta da súa aula, o 

fará acompañado polo profesor/a correspondente e gardando orden e silencio, para 

non entorpecer as actividades académicas dos compañeiros /as doutras clases. 

6.- É obligación de todo o alumnado asistir á clase con puntualidade, tanto á hora de 

entrar como tras finalizar o período de recreo o no trascurso de calquera actividade. 

7.- É deber fundamental de todo o alumnado respectar o exercicio do dereito ao 

estudo e ao traballo dos seus compañeiros/as de clase. 

8.- Asimesmo, o alumnado respectará o dereito do profesorado a dar clase e a non ser 

interrumpido no trascurso das súas explicacións. 

9.- As faltas de asistencia ao colexio se xustificarán mediante modelo que hai en 

secretaria e xustificantes diversos. 

 

8.5. Normas que regulan a realización de actividades fora do centro 

Ademais das normas anteriormente especificadas, nas actividades complementarias e 

extraescolares teranse en conta, as seguintes normas: 

1.- Observar un comportamiento correcto coas persoas e instalacións do lugar que se 

visita. 

2.- O alumnado permanecerá en grupo ao longo da visita, puidéndose separar 

somente con permiso do profesor/a. 

3.- O alumnado cumprirá o horario establecido para o desenrolo da actividade. 

4.- Durante o percorrido no autobús ou noutro medio de transporte utilizado se 

observarán e respectarán as regras  de seguridade en todo  momento. 
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5.- No comedor se guardará a debida compostura e se obedecerá en todo o momento 

as indicacións dos responsables do mesmo. 

6- Nas saídas escolares se respectara a ratio que marca a lei, e dicir , un mestre/a por 

cada unidade. 

 

8.- Establecemento das condutas contrarias á convivencia e das correccións que 

correspondan. 

 
Se rexen polo DECRETO 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, 
do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa en materia de 
convivencia escolar. 
 

8.1- Clases de conductas contrarias á convivencia    

Podemos clasificalas en : 

-conductas gravemente prexudiciais para a convivencia.  

- conductas leves contrarias á convivencia. 

O acoso escolar terá a consideración de conduta gravemente prexudicial para a convivencia. 

Para o caso de comisión de condutas que deriven en actos que puidesen ser constitutivos de 

delito ou falta penal, a dirección do centro, por instancia propia ou de calquera membro da 

comunidade educativa, deberao pór en coñecemento da Administración educativa e dos 

corpos de seguridade correspondentes, ou do Ministerio Fiscal, sen prexuízo de tomar as 

medidas preventivas oportunas 

8.2.-Conductas gravemente perxudiciais para a convivencia:   

 As agresións físicas ou psíquicas. 

 As inxurias e as ofensas graves. 

 As ameazas e as coaccións. 
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 Os actos de discriminación grave por razón de nacemento, raza, sexo, orientación 

sexual, capacidade económica, nivel social, conviccións políticas, morais ou 

relixiosas, discapacidades físicas, sensoriais, ou psíquicas ou calquera outra 

condición ou circunstancia persoal ou social. 

 Os actos individuais ou colectivos de desafío á autoridade do profesorado e ao 

persoal de administración e de servizos que constitúan unha indisciplina grave. 

 A gravación, a manipulación e a difusión por calquer medio de imaxes ou 

informacións que atenten contra o dereito á honra, o dignidade da persoa, a 

intimidade persoal e familiar e a propia imaxe dos demáis membros da 

comunidade educativa. 

 As actuacións que constitúan acoso escolar. 

 Suplantación de personalidad en actos da vida docente e a falsificación, alteración 

ou substracción de documentos académicos. 

 Os danos graves causados de forma intencionada ou por neglixencia grave ás 

instalacións e materiais do centro docente incluidos os equipamentos 

informáticos e software, ou aos bens doutros membros da comunidade educativa 

ou de terceiros,así como a súa substracción. 

 Actos inxustificados que perturben gravemente o normal desenvolvemento das 

actividades do centro, incluidas as de carácter complementario e extraescolar. 

 As actuacións gravemente perxudiciais para a saude e a integridade persoal. 

 Portar calquera obxecto, substancia ou produto gravemente perigoso para a 

saude o a integridade persoal. 

 Reiteración, nun mesmo curso escolar, de conductas leves contrarias á 

convivencia. 

 O incumprimento das sancións impostas. 
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8.3.-Medidas correctoras das conductas gravemente prexudiciais  

1. As condutas gravemente prexudiciais para a convivencia nos centros docentes 
poden ser corrixidas coas seguintes medidas:  

a) Realización, dentro ou fóra do horario lectivo, de tarefas que contribúan á 
mellora e ao desenvolvemento das actividades do centro.  

b) Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou 
complementarias do centro por un período de entre dúas semanas e un mes.  

c) Cambio de grupo.  

d) Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases por un período de 
entre catro días lectivos e dúas semanas. Durante o tempo que dure a suspensión, o 
alumnado deberá realizar os deberes ou traballos que se determinen para evitar a 
interrupción no proceso formativo.  

 
e) Suspensión temporal do dereito de asistencia ao centro por un período de entre ca-

tro días lectivos e un mes. Durante o tempo que dure a suspensión, o alumnado 

deberá realizar os deberes ou traballos que se determinen para evitar a interrupción 

no proceso formativo. 

f) Cambio de centro. Medida excepcional. 

2. Aquelas condutas que atenten contra a dignidade persoal doutros membros da co-

munidade educativa que teñan como orixe ou consecuencia unha discriminación ou 

acoso baseado no xénero, orientación ou identidade sexual, ou unha orixe racial, 

étnica, relixiosa, de crenzas ou de discapacidade, ou que se realicen contra o alumnado 

máis vulnerable polas súas características persoais, sociais ou educativas, terán a 

cualificación de condutas gravemente prexudiciais e levarán asociadas como medidas 

correctoras as establecidas nas alíneas e) ou f) do punto primeiro deste artigo. 

   3   Aplicación das medidas correctoras  

  A dirección do centro, por proposta da persoa que instrúa o procedemento corrector,     

imporá as correccións enumeradas no artigo 39 do decreto 8/2015 do 8 de Xaneiro.  

 Unha alumna ou un alumno poderá ser readmitida/o nas clases ou no centro antes de 

cumprir todo o tempo de suspensión se a dirección constata que se produciu un 
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cambio positivo na súa actitude e na súa conduta, para o cal consignará por escrito no 

correspondente expediente as razóns ou motivos que permitiron apreciar o antedito 

cambio na súa actitude e na súa conduta. 

 

8.4.-Conductas leves contrarias á convivencia: 

 -As condutas tipificadas como agresión, inxuria ou ofensa na alínea a), os actos de    

discriminación da alínea b), os actos de indisciplina da alínea c), os danos da alínea g), 

os actos inxustificados da alínea h) e as actuacións prexudiciais descritas na alínea i) do 

artigo 15 da Lei 4/2011 que non alcancen a gravidade requirida no dito precepto.  

- Portar calquera obxecto, substancia ou produto expresamente prohibido polas normas do 

centro que sexa perigoso para a saúde ou integridade persoal do alumnado ou dos demais 

membros da comunidade educativa, ou que perturbe o normal desenvolvemento das 

actividades docentes, complementarias ou extraescolares, cando non constitúa conduta gra-

vemente prexudicial para a convivencia de acordo coa alínea j) do artigo 15 da Lei 4/2011. 

- A inasistencia inxustificada a clase e as faltas reiteradas de puntualidade, segundo as 

normas de convivencia do centro docente. 

-A reiterada asistencia ao centro sen o material e equipamento preciso para participar 

activamente no desenvlvemento das clases. 

- As demais condutas que se tipifiquen como tales nas normas de convivencia de cada centro 

docente. 

8.5.- Medidas correctoras   

As condutas leves contrarias á convivencia poderán ser corrixidas coas medidas 
correctoras que se enumeran a continuación:  

a) Amoestación privada ou por escrito.  

b) Comparecencia inmediata ante a persoa que ocupe a xefatura de estudos ou 
persoa que exerza funcións equivalentes nos centros concertados.  

c) Realización de traballos específicos en horario lectivo.  

d) Realización, en horario non lectivo, de tarefas que contribúan á mellora e 
desenvolvemento das actividades do centro.  
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e) Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou complementa-

rias do centro por un período de ata dúas semanas. 

f) Cambio de grupo por un período de ata unha semana.  

g) Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases por un período de ata 
tres días lectivos. Durante o tempo que dure a suspensión, o alumnado haberá de 
realizar os deberes ou os traballos que se determinen para evitar a interrupción no 
proceso formativo.  
 

h) Suspensión temporal do dereito de asistencia ao centro por un período de ata tres 

días lectivos. Durante o tempo que dure a suspensión, o alumnado deberá realizar os 

deberes ou traballos que se determinen para evitar a interrupción no proceso 

formativo. 
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9.- 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. 

 

9.1.- Composición da comisión de convivencia: 

Os membros son os seguintes: 

Director e Presidente 

Representantes do profesorado: dous ,neste caso 

Representantes dos país/nais/titores/ titoras: dous , neste caso 

Representante do persoal de Administración e Servizos. 

 

9.2.- Periocidade das reunións 

 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 

 

9.3.-  Normas de funcionamento e plan de actuación da comisión de convivencia 

A comisión de convivencia actuará nos seguintes campos: 

a) Elaboración do plan de convivencia do centro 

 b) Adopción 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) Impulso de  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.  
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d) Proposición ao consello escolar das 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) Proposición, de ser o caso, á persoa titular da dirección do centro persoas que 
poidan formar parte do equipo de mediación.  

f) Coñecemento do cumprimento efectivo das correccións e medidas correctoras 
nos termos en que fosen impostas e información ao consello escolar sobre o grao de 
cumprimento da normativa vixente.  

g)  Seguimento dos compromisos de convivencia subscritos no centro.  

h) Elaboración dunha memoria anual sobre a análise da convivencia e conflitividade. 

h) Elaboración dunha memoria anual sobre a análise da convivencia e conflitividade 
no centro. 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. 
-Facer o seguimento periódico e sistemático do plan de convivencia. 

-Recoger información en cada uno de sus estamentos, para sometelo a análisis, 

valorarlo e proponer e implantar os axustes necesarios de manera inmediata. 

-Velar porque exista un ambiente de convivencia, disciplina e respeto no centro. 

-Estudiar con urxencia os problemas que ponderan producirse. 

-Adoptar medidas correctoras e sancionadoras. 

-Propoñer a administración educativa todas aquelas medidas que se consideren 

oportunas para a mellora da convivencia escolar no centro. 
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9.4. –Aula de convivencia inclusiva. 

A súa vocación é 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. 

 

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. 

 A aula de convivencia do CEIP A Xunqueira 2 está para dar unha resposta máis aos 

conflictos entre alumnado e alumnado e profesorado, ofrecendo tempos de reflexión 

ao alumnado e espazos inclusivos para a xestión dos conflictos do centro.  

 É un punto  de acollida do alumnado que interrumpe e xera conflicto na clase. Dota ao 

centro de espazos e tempos para axudar ao alumnado a xestionar os conflictos de 

xeito pacífico e reflexivo. 

 Con ela se establece un espazo que lle permite ao alumnado distanciarse do foco do 

conflicto ou das circunstancias que o orixinan e dun tempo necesario para poder 

axudarlle a reflexionar e buscar posibles solucións. 

Constitúe ademais unha resposta educativa ao alumnado que, pola reincidencia das 

súas conductas contrarias ás normas, se vexa privado da asistencia a clase durante 

determinadas horas, materias ou días. 

En canto ás actuacións que se desenvolven na aula de convivencia inclusiva hay tres 

modalidades : aula de reflexión, aula de traballo e observatorio de convivencia. 

 

-A aula de convivencia como aula de reflexión, donde o profesorado trata de darlle 

axuda ó alumnado para que analice as súas conductas disruptivas e se comprometa ao 
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cambio, ofrecendo unha resposta tanto aos conflictos puntuais na aula como ao 

alumnado con problemas persistentes de conducta. 

-A aula de convivencia como aula de traballo, dando solución ao alumnado que polas 

repetidas conductas contrarias as normas, se vira privado do dereito de asistencia, 

sendo atendido nesta aula no lugar de cumprir a sanción no seu domicilio, combinando 

traballos curriculares e de modificación de conducta. 

 Outros aspectos organizativos da aula de convivencia inclusiva: 

- Se acordará entre todos , os motivos polos que se pode derivar a un alumno/a á aula 

de convivencia inclusiva. 

- Contarase cunha persoa coordinadora  ( xefatura de estudos). 

- A aula de convivencia estará atendida en horario lectivo polo profesorado que realiza 

función de garda .  

 - Haberá unha ferramenta  para o arquivo e a análise dos conflictos e das solucións 

intentadas. 

- A AC someterase a avaliación  por parte do claustro, da comisión de convivencia e do 

consello escolar. 

e.- As familias deben ser informadas e implicarse nos acordos aos que se acheguen na 

aula de convivencia inclusiva. 

 

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. 

-Aula de Reflexión: 
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a- O alumnado debe poder voltar á aula ordinaria se o profesor da aula de convivencia 

así o considera. 

b- O profesorado que atenda a AR debe coñecer e aplicar os modelos concretos de 

entrevista e as fichas de reflexión determinadas, co obxecto de evitar as actuacións 

dispares. 

c-  O profesor/a que deriva a AR debe coñecer e interesarse polo resultado da 

reflexión. 

-Aula de traballo: 

a- O alumno/a irá AT con material curricular actualizado que será revisado e calificado 

polo titor/a. 

b.- Na AT se preparará o alumno/a para que se reincorpore o antes posible ao seu 

grupo clase e traballará coas condicións que reforzan a súa conducta. 

c.- A familia e o profesorado deben coñecer o resultado da entrevista ou dos acordos 

acadados. 

 

Funcionamento 

- A Aula de convivencia como aula de reflexión: 

 O profesorado de garda terá labores de profesor/a da aula de reflexión. 

O alumnado que impida o desenvolvemento normal da clase pode ser enviado á AR. 

Cando un alumno/a sexa enviado á AR deberá seguirse os seguintes pasos: 

1.- Terá que saír cun parte de expulsión que cubrirá o profesor/a. No parte 

especificaranse o motivo polo que se deriva á alumno/a á AR.  

2.- O alumnado acudirá acompañado do profesor/a de garda que o acompañará á AR. 

3.- Na AR o profesor/a de garda:  

-Falará co alumno/a e recollerá a información. 
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- O alumno/a cubrirá a ficha de reflexión  primeira vez, se fora a primeira vez que 

acude AR, ou ben a primeira vez que acude por ese motivo. Se fora a segunda vez ou 

máis, cubrirá a ficha de reflexión segunda vez. 

- Rematado este proceso, o alumno/a voltará a súa aula ordinaria. O profesorado da 

aula acordará as condicións de regreso á aula (petición de disculpas, pedir permiso ao 

entrar...). 

- O profesor/a que atende a AR redactará unha ficha resumo da entrevista que lle 

entregará a xefatura de estudos, ao departamento de orientación e o titor/a. 

- Chamar a familia para informar da causa da expulsión e anotar no parte a chamada. 

 

-A aula de convivencia como aula de traballo 

O alumnado que pola acumulación de partes de conducta deba ser obxecto de 

expulsión da súa aula poderá ser enviado a AC que funcionará como AT. 

Con tal motivo haberá que seguir os seguintes pasos: 

1.- A xefatura de estudos e o departamento de orientación elaborará un informe 

indicando os motivos e os días ou clases nas que o alumno/a será derivado a AT 

mediante a Ficha de información e solicitude de material curricular. 

2.- A xefatura de estudos ou o departamento de orientación solicitará ao profesorado 

as actividades formativas para o periodo de expulsión. 

3.- O departamento de orientación determinará as actuacións dirixidas ao proceso de 

reflexión que o alumnado deberá realizar e os entregará á persoa coordinadora. 

4.- A xefatura de estudos ou a dirección comunicará a medida correctora: 

- Ao alumno/a e a súa familia mediante unha carta e se non é posible por teléfono. 

- Unha ficha donde faranse constar as actividades realizadas na AT e a súa actitude, 

será a ficha informe da actitude do alumnado. 
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5.- Na AT cubrirá a ficha do traballo realizado. Esta ficha se entregará ao titor/a ou 

profesor/a correspondente. 

O material de modificación de conducta quedará arquivado na AC. 

 

 Responsabilidades 

-Profesorado da aula de convivencia inclusiva: 

Axudar a reflexionar ao alumnado que acode á aula de convivencia, impulsándoo  a 

facer compromisos de mellora. 

Redactar a ficha resumo da entrevista co alumnado con problemas de conducta. 

 

-Profesorado titor: 

Comunicar ás sancións vía telefónica ou por carta ás familias. 

Intervir, se o considera: 

Falando individualmente co alumnado. 

Propoñendo unha entrevista titor-familia. 

Derivando ao departamento de orientación 

Traballando o tema co grupo-clase. 

 

-Xefatura de estudos  ( coordinadora da aula de convivencia inclusiva) 

Informar sobre a aula de convivencia inclusiva 

 Seguimento do alumnado que acode a aula de convivencia inclusiva. 

Informar ó profesorado, ao alumnado e ás familias da expulsión á aula de convivencia 

inclusiva. 
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Recopilar o material curricular preciso para a atención do alumno/a durante os 

periodos de expulsión. 

Deseñar a proposta de traballo de modificación de conducta/reflexión xunto co 

departamento de orientación do alumnado durante os periodos de expulsión á aula de 

convivencia inclusiva. 

 

-Profesorado que expulsa: 

Cubrir correctamente o parte de conducta, atender ás reflexións e compromisos que 

fixo o alumno/a na aula de convivencia inclusiva. 

 

-Profesorado do grupo-clase: 

Proporcionar o material con prontitude para o traballo do alumno/a durante o periodo 

de expulsión á aula de convivencia inclusiva. 

 

-Departamento de orientación: 

Elaborará e desenvolverá o programa de habilidades sociais dirixido ao alumnado que 

incorra en conductas disruptivas, con finalidade de mellorar a súa integración no 

centro docente. 

Deseñar o material de reflexión e modificación de conducta de acordo coa 

problemática do alumno/a. 

Cumprimentará, co apoio do coordinador/a da aula de convivencia o rexistro 

individualizado de conducta. 

 

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. 
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Elaborará e desenvolverá o programa de habilidades sociais dirixido ó alumnado que 

incorra en conductas disruptivas, con finalidade de mellorar a súa integración no 

centro docente. 

Deseñará o material de reflexión e modificación de conducta de acordo coa 

problemática do alumno/a. 

Cumprimentará,  o rexistro individualizado de conducta. 

 

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

A aula de convivencia está situada na planta baixa, cerca da xefatura de estudos e de 

dirección. Conta co seguinte material: 

- Material para rexistrar ó alumnado que pasa pola AC. 

-Unha carpeta co protocolo da AC, fichas de reflexión e diferentes apartados donde 

rexistrar as fichas feitas e as copias dos partes de expulsión. 

-Un fichero con subcarpetas individualizadas para cada alumno/a que pase por a AC, 

rexistro do traballo feito, partes de expulsión, etc. 

-Armario para bibliografía e materiais instrumentais e fichas para traballar aspectos 

relevantes na convivencia. 

 

 

 

 

 Anexos 
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FICHA  DE DERIVACIÓN Á AULA DE REFLEXIÓN 

PROFESOR/A:                                                                                     TITOR □ 
                                                                                                 ESPECIALISTA □ 
                                                                                                             GARDA □ 
ALUMNO/A:                                                                          MATERIA: 

GRUPO:                                  DATA:                                SESIÓN: 

 

CONDUTAS CONTRARIAS ÁS NORMAS 

□ Falar, interromper reiteradamente facendo caso omiso das 

advertencias. 

□ Agresión verbal leve. 

□ Agresión física leve. 

□ Contestación, indisciplina ou falta de respecto. 

□ Outra:--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
Descrición da Conduta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Sinatura do 
profesor/a:           
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FICHA DE REFLEXIÓN PARA O ALUMNADO 

 

NOME_____________________________________GRUPO___DATA____ 

1-Conta que ocorreu na aula para que o profesor/a te mandase vir á Aula 

de Convivencia: 

 

 

2-Como te sentiches cando o profesor/a dixo que tiñas que vir aquí? 

 

3-Por que crees que o profesor/a dixo que viñeras aquí? 

 

 4-Se foras o profesor/a.Que farías se alguén  se comportase coma ti 

hoxe? 

 

5-Que poderías facer para que non te volveran a expulsar á Aula de 

Convivencia? Escribe/Di a que te comprometes. 

 

 

 

 

 

6- Cando regrese a miña aula voy a: 

□ Pedir disculpas 

□ Outras_____________________________________________________ 
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7- Como te sintes agora? 

 

 

Comprométome 

 

Asinado  O alumno/a: 

 

 

FICHA DE REFLEXIÓN PARA O ALUMNADO QUE REPITE CONDUTAS 

DISRUPTIVAS 

NOME________________________________GRUPO___DATA________ 

 

Le a ficha que escribiche a última vez e contesta con atención ás 

seguintes preguntas: 

( En caso de que o alumno/a sexa de Educación Infantil a ficha a lerá o 

profesor/a de garda da Aula de Convivencia) 

1- Escribe os teus compromisos da ficha que fixeches anteriormente: 

 

 

2-De todo o que tiñas planeado .Qué saíu mal? 

 

2- Que podo facer para que as cousas saian mellor? 

 

Novo Compromiso 
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Comprométome a: 

 

 

 

 

Asinado 

 

 

FICHA RESUMO DA AULA DE REFLEXIÓN 

DATOS DO ALUMNO/A EXPULSADO/A 

NOME:                                                         CURSO e GRUPO: 

                                                                       DATA: 

 

DATOS DO PROFESOR/A DE GARDA NA AULA DE CONVIVENCIA 

PROFESOR/A:                                                                      HORA: 

OBSERVACIÓN DA CONDUTA NA AULA DE CONVIVENCIA 
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Asinado 

_____________________________ 

 

 

CARTA ÁS FAMILIAS 

A Aula de Convivencia é un espazo que trata de facilitar a reflexión do 

alumnado que impide o normal desenvolvemento da clase. Nesta aula, o 

profesorado trata de darlle axuda o alumno/a para que analice as súas 

condutas disruptivas e que se comprometa ó cambio. 

 

A continuación infórmolle das veces que o seu fillo/a acudiu, polas súas 

condutas contrarias ás normas , á Aula de Convivencia durante o mes 

de:__________________________ 

DATA MATERIA MOTIVO 

 

 

 

 

  

 

Para solicitar máis información sobre o seu fillo/a  respecto da súa 

conduta no centro pode concertar unha cita co titor/a ou profesor/a que 

considere oportuno. 
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Atentamente, 

 

A Xefatura de Estudos 

 

10.5.-Escola de nais e pais 

No CEIP A Xunqueira nº 2 creouse recentemente unha Escola de nais e pais que xurdiu 

primeiramente para axudar a estes/as na tarefa de educar aos /ás seus /súas fillos/as. 

A súa forma de operar é a través dun blog que se atopa na páxina web do centro e , 

máis recentemente a través dunha conta de Facebook. Tanto nun lugar como noutro  

os /as pais/nais ou calquer voluntario/a suben artigos interesantes relacionados coa 

educación do alumnado , nun sentido amplio , polo que a temática é moi diversa. 

Se tratará que enfoquen a súa acción á proposta de iniciativas para previr e resolver 

conflitos de convivencia e mellorar a mesma no centro. Deberán elevar as propostas 

ao Consello Escolar , tal e como sinala o decreto 8/2015 do 8 de Xaneiro.  

 

 

11.- Mecanismos de coordinación e colaboración interna no centro, coas familias e 

con outros centros educativos ou organismos do contorno. 

 

11.1.-  Mecanismos de coordinación e colaboración interna no centro 

Os protocolos , gardas e recreos mencionados son ben coñecidos polo profesorado e 

están debidamente expostos. 

A comisión de convivencia se reunirá con carácter ordinario  unha vez cada trimestre e 

con carácter extraordinario sempre que a convoque o presidente ou  por proposta 

dunha terceira parte dos seus membros como xa se mencionou. Darase difusión dos 

temas tratados ao Consello Escolar . 
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En canto ao tema do acoso Escolar existe o protocolo da Consellería de Cultura e 

Educación que ha de ser difundido entre o profesorado e se opera seguindo as súas 

fases asi como todos os protocolos que teñan que ver coa convivencia.  

 

11.2.-Mecanismos de coordinación e colaboración coas familias 

As relacións do profesorado coas familias  se realizan, fundamentalmente a través das 

reunións nas titorías onde son informadas das conductas dos seus/súas fillas na 

escola.. Obsérvase que os/as pais/nais, debido aos horarios de traballo e aos costumes 

sociais, teñen unha menor participación na vida escolar dos seus fillos e fillas. As 

familias deben coñecer as normas que se aplican no colexio.A difusión mediante a 

páxina web e material impreso enviado á casa é fundamental . Neste sentido a labor 

de difusión corresponde á Comisión de Convivencia. 

O noso alumnado coñece as normas, pero a algúns é necesario mostrarlles como 

actuar e resolver os conflictos e para iso é imprescindible a implicación das familias. 

Nalgúns casos será necesario realizar un traballo especial con algunhas familias, para 

facilitarlles o apoio, axuda e orientación que deben ofrecer aos seus fillos e fillas. 

Neste sentido a Escola de nais e pais  pode representar un rol moi importante. 

 

11.3.-Mecanismos de coordinación e colaboración con outros centros educativos e 

organismos do  contorno 

Hai que atender ás avaliacións, propostas , memorias anuais ... do Consello para a 

convivencia escolar da Comunidade Autónoma de Galicia e todas as informacións 

deste órganismo ou doutros relacionados co tema da convivencia escolar que sexan 

expostas no portal educativo da Consellería de Cultura , Educación e Ordenación 

Universitaria. Tamén se expoñerán proxectos de innovación e investigación educativa 

relacionados co tema. 

Cando sexa necesario se solicitará ,seguindo os cauces regulamentarios, a colaboración 

dos Servicios Sociais do Concello, e máis en concreto do educador/a social . Asemade 
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doutros/as profesionais , segundo o problema a tratar . Tamén a Inspección Educativa  

supervisa o plan de convivencia nas súas diferentes fases e prestan asesoramento. 

O profesorado é consciente da necesidade de formación para enfrontarse con eficacia 

aos problemas que xurden na convivencia escolar . Debemos formarnos en prevención 

e detección de problemas na aula e resolución pacífica de conflitos. Será interesante a 

participación nas actividades que se realicen dentro do Plan Anual de Formación do 

Profesorado, dirixidas aos ámbitos da función directiva, a función titorial e o 

departamento de orientación. 

 

12. .- Estratexias para realizar a difusión do plan de convivencia 

 

O plan de convivencia, unha vez aprobado polo consello escolar, debe ser coñecido e 

asumido por todos os sectores da comunidade educativa. O centro educativo 

garantizará a súa difusión. 

Canles de difusión: 

 Consello escolar. 

 Traballo co alumnado a nivel de aula. 

 Exemplares para o profesorado. 

 Titorías cos pais/nais, reunións de principio de curso. 

 Web do centro 

 

13.- Procesos de seguimento, avaliación e mellora do plan de convivencia. 
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O seguimento do Plan de convivencia se realizará nas tres reunións ordinarias anuais 

así como nas extraordinarias que se leven a cabo. Básicamente consistirá na análise da 

consecución parcial  de  obxectivos específicos incluidos neste Plan . 

Ao remate de cada ano académico faráse unha valoración global das accións realizadas 

e reflectirase nuha memoria final, na que se indicará: o nivel de consecución dos 

obxetivos previstos, as dificultades atopadas e as modificacións introducidas, así como 

as conclusións e as propostas de mellora que deberán incorporarse en posteriores 

plans. 

Corresponde á comisión de convivencia do centro realizar a memoria final. O consello 

Escolar a aproba e ,esta memoria , se integra na Memoria Anual do centro. 

 

.  

 


