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ANEXOS 
 

1-  XUSTIFICACIÓN 

A escola non só debe ocuparse dos contidos académicos, senón que debe traballar as 
actitudes, as normas e valores. A educación regrada debe educar na cooperación, na 
tolerancia, na solidariedade, na resolución pacífica de conflitos, no respecto ás normas de 
convivencia, etc intentando formar futuros adultos que saiban resolver os conflitos que lles 
vaian xurdindo ó longo da vida dunha forma pacífica, é dicir, que aprendan a convivir, 
respectándose a si mesmos e ós demais.A mellora da convivencia escolar empeza pola 
responsabilidade compartida de tódolos membros da comunidade educativa. É necesario pois, 
que o profesorado e as familias estreiten a súa colaboración, contando, ademais, coa axuda 
das institucións que traballan no ámbito da infancia e da adolescencia. 

Desde o centro escolar elaboramos o presente plan coa intención de promover e desenvolver 
actuacións relativas ó fomento da convivencia. 

Este plan de convivencia atopa maior xustificación, se cabe, no marco da actual LOE, que 
promove a avaliación por competencias, sendo a competencia social e cidadá unha delas, e 
introduce unha materia como a educación para a cidadanía, tanto na etapa de secundaria 
como na de primaria. Apóiase así, desde o punto de vista curricular, o coidado do ambiente 
de convivencia e dáselle a importancia que merece a un aspecto básico na formación integral 
do alumno, que, en definitiva, é o que se persegue na acción educativa. 
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2- ANTECEDENTES 
Regulamento de Réxime Interno 
Nos centro xa existía o Regulamento de Réxime Interno, documento que recolle as normas 
concretas de actuación. Polo tanto partimos deste documento. Este plan de convivencia non 
substitúe o Regulamento de Réxime Interno senón que o integra dentro del. 

Plan de Acción Titorial 

O Plan de Acción Titorial inclúe numerosas actuacións para a mellora da Convivencia . As 
accións levadas a cabo, tanto a nivel individual como a nivel grupal, con alumnos, profesores 
e familias ten unha incidencia importantísima nas relacións da comunidade educativa . 

Plan de Atención á Diversidade 

Así mesmo, o Plan de Atención á Diversidade, mediante as medidas contempladas de 
adaptación ás diferenzas individuais dos alumnos/as, permite contribuír o benestar dos 
alumnos, dos profesores e das familias sendo por tanto un elemento importante que incide na 
convivencia no centro. 

 

3- CONSTITUCIÓN OBSERVATORIO DA CONVIVENCIA DO CENTRO 
Constituído no Consello escolar do día 11 de decembro de 2007. Os membros renováronse 
automaticamente aos dous anos, cos cambios obrigados pola modificacións dos constituíntes 
do consello escolar. Será no curso 2011-2012 cando se renove totalmente. 
 
Definición do observatorio da convivencia:  
Órgano colexiado para reflexionar e investigar en relación co estado da convivencia do centro, 
deseñar estratexias para o fomento da cultura da paz e para mellorar o clima de convivencia . 
 
Composición: 
A súa estrutura no CPI de San Sadurniño comprende 
 

O/A Director/a 
O/A Xefe/a de estudios ESO 
O/A Orientador/a 
4 Representantes do profesorado 
1 Encargado/a dos programas de 
coeducación 
1 Representante dos alumnos 
1 Representante das familias 
1 Representante do persoal non docente 

 
Aínda que puntualmente poden participar na comisión outros profesionais da sanidade, dos 
servizos socias, etc que poidan axudar a mellorar a situación de convivencia no centro. 
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No curso 2010-2011 quedou constituído polas seguintes persoas 
 
Director:  
Juan José Guillín Fraga  
 
Xefa de estudios ESO: 
Teresa Gómez Cheda 
 
Orientadora: 
Mª Carmen Montero Sanjurjo 
 
Representantes do profesorado: 
Mª Carmen Pouso Romero 
Mª del Mar Gutiérrez Aneiros (secretaria) 
Juan Manuel Fernández Fernández 
 
Encargada dos programas de coeducación: 
Mª Beatriz Ricoy Lamas 
 
Representante dos alumnos: 
Ramón J. Carballeira García 
 
Representante das familias: 
Manuel Pita Freire 
 
Representante do persoal non docente: 
Mª Esther García Martínez 
 
 
Funcións: 

- Dinamizar o plan de convivencia do centro. 
- Elaborar un informe anual da análise da convivencia . 
- Informar trimestralmente ao Consello Escolar, xa que é preceptiva unha reunión 

trimestral da comisión, e tantas adicionais como a situación o requira 
- Coordinar as actuacións conxuntas dos ámbitos implicados relacionados coa mellora 

do clima de convivencia. 
- Propoñerlle a Administración educativa as medidas oportunas para a mellora da 

convivencia. 
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4- ANALISE DE RESULTADOS DA AVALIACIÓN INICIAL 
Analizados as respostas das enquisas que se pasaron a profesores, alumnos e pais podemos 
resaltar as seguintes cuestións: 

1- Non se aprecian grandes problemas de convivencia 
2- A maioría das respostas coinciden en que as relacións entre os membros da 

comunidade son normais con tendencia a boas. 
3- Como suxestións pódense destacar: 

 Por parte do profesorado:  
* Unificar os criterios de actuación entre o profesorado  
* Consensuar normas entre o profesorado e o alumnado 

 
Por parte dos pais (tanto de Educación Infantil e Primaria como os de Secundaria) 
* Consensuar normas entre o profesorado e o alumnado  
* Reforzar a disciplina no centro 
 
Por parte dos alumnos de ESO: 
* Mellorar os recursos educativos do centro 
* Favorecer o traballo cooperativo entre o alumnado 
* Utilizar unha metodoloxía más activa e participativa 
 
Por parte do persoal non docente:  
* Consensuar normas entre o profesorado e o alumnado. 

 
5. CONCEPTOS E PRINCIPIOS BÁSICOS SOBRE A CONVIVENCIA 

Normativa 

Na sociedade actual hai unha gran preocupación por estes temas que ten como resultado a 
publicación de abundante normativa neste sentido; polo tanto, para a elaboración deste 
documento teremos presente as seguintes referencias: 

-  Lei 27/2005 de 30 de novembro de Fomento da Educación e da Cultura da Paz (BOE 
do 1 de decembro de 2005). 

- Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación (BOE 4 de maio de 2006). 

- Lei 3/2007 de 22 de marzo sobre Igualdade. 

- Real Decreto 732/1995 de 5 de maio, polo que se establecen os dereitos e deberes dos 
alumnos e as normas de convivencia nos centros. 

- Decreto 85/2007 de 12 de abril que regula o Observatorio da Convivencia (DOG do 8 
de maio de 2007). 
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- Circular 6/2005 da Dirección Xeral de Centros e Ordenación Educativa, pola que se 
ditan instrucións sobre o órgano competente para impoñer as correccións ao alumnado 
por condutas contrarias as normas de convivencia.  

- Circular 8/2009 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e 
Innovación Educativa, pola que se regulan algunhas medidas de atención á diversidade 
para o alumnado de educación secundaria obrigatoria. 

- Regulamento de Réxime Interno do Centro. 

 

Conceptos básicos 

Convivencia: Vida en común con unha ou varias persoas, compartir vivencias xuntos. 

Conflito: Diferenza de criterios, de aspiracións, desexos e intereses contrapostos das persoas 
ou grupos. 

 Esa vida común na escola implica relacionarse a diario bastantes persoas, de aí que sexa 
fácil que xurdan conflitos; onde hai vida hai conflito. Cando se fala de conflitos, con 
frecuencia téndese a percibilos de maneira negativa porque se confunde coa forma en que 
habitualmente se pretende resolvelos empregando a agresividade. 

A clave, polo tanto, non está en negar os conflitos, senón en aprender a resolvelos 
pacificamente por medio do diálogo, da comunicación, do acordo, da negociación, do 
entendemento e da concordia. 

 

 

Problemas de convivencia que poden xurdir na escola: 

Os problemas de convivencia perderíanse agrupar nos seguintes apartados: 

• Agresións físicas reais ou finxidas: Beliscar, trabar, golpear, 
empurrar… destruír obxectos. 

• Apropiación indebida de obxectos que pode ir desde esconder 
pertenzas, facerse cun obxecto pola forza, ata o “roubo”. 

• Agresións verbais: disputas, insultos, ironías malévolas. 
• Diversas formas de rexeite. 
• Agresións contra os adultos: desobediencia, infracción das regras, etc. 
• Acoso escolar. 

 

Dentro de cada apartado debemos considerar a frecuencia con que se producen eses 
problemas e as consecuencias que deles se poden derivar. 
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Principios básicos 
♦ En educación é necesario o establecemento claro de límites. A disciplina escolar 

contribúe grandemente a solucionar os problemas de convivencia. 

♦ A través de moitos estudios está comprobado que se os alumnos teñen un papel activo 
en definir con claridade as normas tenden a cumprilas máis. Por iso os alumnos deben 
participar, de forma democrática, na elaboración das normas de clase atendéndose 
sempre ó Regulamento de Réxime Interno. 

♦ Outro principio a ter en conta é o seguinte: “A impunidade ante a violencia provoca 
máis violencia”. 

♦ As sancións deben contribuír a diferenciar entre agresores e vítimas: sanción ó 
agresor/a e apoio á vítima (hai que evitar que o/a violento/a se converta en heroe) 

♦ A disciplina debe buscar a integración, a confianza, a autoestima positiva, a autonomía, 
e a empatía. 

♦ A disciplina debe evitar: a exclusión, o medo, as ameazas, a submisión, o silencio como 
norma, a competitividade, a humillación. 

♦ As medidas disciplinarias deben intentar reparar o mal feito e ó mesmo tempo 
favorecer cambios cognitivos, emocionais e de conduta na persoa que os infrinxiu. 

♦ As normas de clase, elaboradas na titoría deben responder ó concepto de disciplina 
positiva (definindo o que hai que facer e non o que está prohibido). Hai que 
consensuar igualmente a forma de aplicar as regras e as consecuencias do seu 
incumprimento. 

♦ Poucas regras e moi claras, consensuadas, públicas e consistentes (que se apliquen 
sempre) 

♦ As consecuencias e incluso os castigos derivados dalgúns tipos de conflito deberían 
gardar relación co ocorrido (quen rompe restitúe, quen non traballa recupera, quen 
arremete pide desculpas...) 

♦ Non só se buscará a resolución do problema de forma punitiva senón que se tratará, de 
conseguir unha aprendizaxe para que esa conduta non se volva a repetir ou a lo menos 
diminúa en gravidade e frecuencia. 

♦ Avaliarase cada caso de forma individual á hora de impoñer un castigo e/ou as medidas 
correctoras mellores en cada caso. 

♦ Utilizaremos a MEDIACIÓN (naqueles casos que sexan apropiados para resolverse) . 
A MEDIACIÓN é un proceso de resolución de conflitos que consiste na intervención 
dunha terceira persoa, mediador/a, que intenta que as partes en conflito cheguen a un 
acordo mediante o diálogo. 
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6. PLAN DE CONVIVENCIA 

6.1- OBXECTIVOS  
 

- Contribuír a unha convivencia pacífica no centro (orde, tranquilidade, boas relacións 
dentro e fóra das aulas, actitude de traballo...) 

- Concienciar aos membros da comunidade educativa que lograr un bo clima de 
convivencia no centro é labor de todos. 

- Axudar a asumir e practicar os valores cívicos e democráticos: o respecto polas persoas 
e os bens materiais, a tolerancia, a solidariedade, os dereitos humanos, o coidado do 
medio ambiente, a igualdade efectiva entre homes e mulleres... 

- Aprender a resolver os conflitos de forma pacífica, primando o diálogo e o 
entendemento. 

- Procurar que as medidas correctoras impostas sexan educativas e recuperadoras, e non 
só punitivas. 

- Preparar para a vida social adulta a través da formación integral do alumno. 
 
6.2- ACCIÓNS 
 
A) PREVENCIÓN 

♦ PLAN DE ACCIÓN TITORIAL  
♦ FORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE CONVIVENCIA NA ESCOLA 
♦ TRABALLO COOPERATIVO 
 

♦ PLAN DE ACCIÓN TITORIAL 
  
CONTIDOS DO PLAN DE ACCIÓN TITORIAL RELACIONADOS, DIRECTA 

OU INDIRECTAMENTE, COA CONVIVENCIA 
EDUCACIÓN 

INFANTIL 
EDUCACIÓN PRIMARIA EDUCACIÓN 

SECUNDARIA 
Acollida 
Organización da aula 
Potenciación de valores  

 Desenvolvemento de 
actitudes positivas 

Habilidades de 
interacción social 
Formación na acción 
titorial 
 

Acollida do profesor/a titor ós 
alumnos. 

Presentación dos novos 
compañeiros.  

Presentación dos demais profesores 
Coñecemento do centro por parte 
dos alumnos novos 

Organización da clase. 
Información sobre: calendario 
escolar, horario de titoría, 

actividades complementarias e 

Coñecemento do centro por 
parte dos alumnos novos.  
Coñecemento dos 
compañeiros e do 
profesorado. 
Organización da clase. 
Información sobre: 
calendario escolar, horario 
de titoría, actividades 
complementarias e 
extraescolares que ofrece o 
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extraescolares que ofrece o centro, 
etc. 

Particularidades do nivel educativo a 
desenvolver. 

Expectativas como grupo. 
 

Regulamento de Réxime interno 
(normas de convivencia). Dereitos e 
deberes dos alumnos. 
Funcións do delegado. Elección de 
delegado (3º Ciclo de Primaria) 
Elaboración dunhas normas propias 
de aula. Organización e distribución 
de responsabilidades. 
 
Habilidades sociais:  
- Pedir e conceder favores 
- Saúdo 
- Compartir 
- Habilidades conversacionales 
- Habilidades de solución de 

problemas interpersoais 
- Expresar emocións e 

sentimentos 
- Aceptar e rexeitar críticas 
- Como formular queixas 
- Saber dicir non 
- Saber escoitar, etc. 
 

Autoconcepto e Autoestima 
Actitudes e valores (ante a 
diversidade, ante as persoas maiores, 
etc.) 
 
Temas transversais: 

- Educación para a 
saúde: drogas, 
alcoholismo,.... 

- Educación moral e 
cívica. 

- Educación sexual 

centro, etc. 
Particularidades do nivel 
educativo a desenvolver. 
Expectativas como grupo.  
Regulamento de Réxime 
interno( normas de 
convivencia). 
Dereitos e deberes dos 
alumnos. 
Funcións do delegado. 
Elección de delegado. 
Elaboración dunhas normas 
propias de aula. 

 
Habilidades sociais:  

- Habilidades 
conversaciona
les 

- Habilidades de 
solución de 
problemas 
interpersoais 

- Expresar 
emocións e 
sentimentos 

- Aceptar e rexeitar 
críticas 

- Como formular 
queixas 

- Saber dicir non 
- etc. 

 
Autoconcepto e Autoestima 
Actitudes e valores (ante a 
diversidade, ante as persoas 
maiores, etc.) 

 
Temas transversais : 
 

- Educación para a 
saúde: drogas, 
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- Igualdade entre os 
sexos 

 
RELACIÓNS COLEXIO-
FAMILIA 

- Entrevistas 
- Reunións grupais 

 
FORMACIÓN NA ACCIÓN 
TITORIAL 
 

alcoholismo,…. 
- Educación moral e 

cívica. 
- Educación sexual 
- Igualdade entre os 

sexos 
 

TEMAS PUNTUAIS DE 
INTERESE OU DEBATE
  
 
RELACIÓNS COLEXIO-
FAMILIA 
 
FORMACIÓN NA 
ACCIÓN TITORIAL 
 
 

 

♦ FORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE CONVIVENCIA 

• Profesorado  

O departamento de orientación conta con numerosa bibliografía específica a disposición 
do profesorado. Os libros sobre o tema figuran no Anexo. 

• Alumnos 

A través das actividades do Plan de Acción Titorial relacionadas co tema (Anexo) e da 
implicación da xunta de delegados no tema. Ó mesmo tempo o departamento de orientación 
conta con material específico para traballar o tema da convivencia cos alumnos 

• Familias 

Facilitaráselle información resumida para os pais, na que consten as normas do centro. Tamén 
resultan complementarias nesta labor as “Escolas de pais” que se están a organizar desde o 
Concello de San Sadurniño. 

• Persoal non docente 

Informarase a principio de curso, ó persoal non docente e sobre todo o persoal colaborador 
no comedor escolar sobre as normas concretas a ter en conta e como actuar. Isto é un aspecto 
fundamental pois constátase que a maior parte dos problemas de convivencia que xorden no 
centro prodúcense en tempo de lecer de comedor.  
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♦ TRABALLO COOPERATIVO 

 Os procedementos cooperativos son, a xuízo das persoas expertas, os máis axeitados 
para a mellora da convivencia na aula, e son os que ofrecen un maior grao de cambio nas 
condutas do alumnado agresivo. 
 O traballo faise en grupos heteroxéneos de aprendizaxe. Cadaquén ten a súa 
responsabilidade pero tamén hai unha responsabilidade compartida, que supón unha 
interacción na que unhas veces se dá e outras se pide axuda para realizar unha determinada 
tarefa. 
 Podemos resumir dunha forma sinxela o procedemento do aprendizaxe cooperativo en 
tres pasos: 
 

1) Divídese a clase en equipos de aprendizaxe (de 3 a 5 membros). Os compoñentes do 
grupo deben ser heteroxéneos en rendemento. Estes grupos de traballo deben 
permanecer estables durante un certo tempo. 

2) Anímase ós alumnos a axudar a outros membros do seu equipo na aprendizaxe da 
tarefa encomendada. 

3) Recompénsase (mediante a avaliación) o rendemento obtido como consecuencia do 
traballo do grupo. 

 
B) DETECCIÓN DE PROBLEMAS DE CONVIVENCIA 

Cada membro da comunidade educativa velará polo mantemento dun clima de convivencia 
axeitado. Cando detecte problemas neste senso terá a obriga de comunicalo seguindo as 
canles correspondentes: profesor-xunta de delegados-titor-xefatura de estudos-dirección-
comisión de convivencia-consello escolar. A detección dun problema implica o 
funcionamento dunha serie de fontes de información. 

 
♦ INFORMACIÓN. 
 

A información, segundo a súa procedencia pode ser: 

  a) INTERNA  
 b) EXTERNA  

  

INFORMACIÓN INTERNA 

 A través de: 

PROFESOR/A 

a) Dentro da súa labor, atenderá e solucionará ós posibles problemas “ ordinarios” de 
convivencia que poidan xurdir na súa clase ou noutro momento en que os 
alumnos/as están ó seu cargo. 
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b) Sempre que ese problema lle pareza relevante de cara a lograr unha maior educación 
dos rapaces/as comunicarao sempre ó titor/a; se non fose posible nese momento 
comunicarllo ó titor/a, e sempre que ó seu xuízo considere que require unha 
intervención inmediata, entonces comunicarallo ó Xefe/a de Estudios ou ó 
Director/a. 

c) Cando a importancia da falta cometida, ó xuízo do profesor/a, sexa relevante deberá 
redactar o correspondente parte de faltas e entregar unha copia ó titor/a e outra ó 
xefe de estudios. 

d) Cando o considere oportuno o profesor/a solicitará a colaboración do departamento 
de orientación na resolución dese problema. 
 
TITOR/A 

a) É a persoa que debe levar, de forma máis directa, a prevención e intervención sobre 
os problemas de convivencia do seu grupo de alumnos. 

b) Sempre que ese problema lle pareza relevante de cara a lograr unha maior educación 
dos rapaces/as comunicarallo ó Xefe de Estudios; se non fose posible nese momento 
entonces, e se considera que o caso require unha intervención inmediata, entonces 
comunicarallo ó Director/a. 

c) Cando a importancia da falta cometida, a xuízo do titor/a, sexa relevante, e se non hai 
xa un parte de faltas elaborado con anterioridade sobre o mesmo caso, redactará o 
correspondente parte de faltas e entregará unha copia ó xefe de estudios. 

d) Cando o considere oportuno o titor/a solicitará a colaboración do departamento de 
orientación na resolución dese problema. 
 
XEFE/A DE ESTUDIOS 

a) O xefe de estudios é o encargado de coordinar e orientar a acción dos titores, de 
acordo co Plan de Atención Titorial, e ó mesmo tempo de atender a alumnos 
accidentados ou calquera eventualidade que incida no normal funcionamento do 
centro. 

b) Cando o seu xuízo o considere oportuno, comunicarallo ó Director. 
c) Cando o considere oportuno o Xefe de Estudios solicitará a colaboración do 

departamento de orientación na resolución dese problema 
 
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

O departamento de orientación é o órgano de apoio técnico ó servizo da comunidade 
educativa. Ten entre as súas funcións: 

-Elaborar, de acordo coas directrices establecidas pola Comisión de Coordinación 
Pedagóxica, as propostas do Plan de Orientación Académica e Profesional e do Plan de 
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Acción Titorial, incidindo no desenvolvemento persoal, social e cognitivo do alumnado e 
ofrecerlle ó profesorado o soporte técnico para o desenvolvemento deste plan. 

-Por outra banda o departamento de orientación informará ós titores, e xefes de estudios 
daquela información relevante sobre determinados alumnos/as de cara a unha maior 
atención as súas necesidades e á prevención de posibles problemas de conduta. 

-Ademais o departamento de orientación, en colaboración cos titores/as, levará a cabo 
valoracións sociométricas para contribuír ó coñecemento das relacións sociais dos grupos de 
clase. 

Os resultados, que será información confidencial, comentaranse ós titores/as para poder ser 
tidos en conta á hora de traballar a cohesión do grupo e tamén cando se formen os grupos 
para o traballo cooperativo. 

O titor/a facilitará ó resto do profesorado a información pertinente sobre as relacións de 
grupo co fin de que colaboren no logro dos obxectivos comentados anteriormente.  

 

PERSOAL NON DOCENTE 

O persoal non docente deberá comunicar ó director/a ou a outro membro do equipo 
directivo os problemas de convivencia que detecte no desenvolvemento das súas funcións. 

 
DELEGADOS E XUNTA DE DELEGADOS 

Unha das funcións do delegado/a de clase é “fomenta-la convivencia entre alumnos e 
alumnas do seu grupo”  
Polo tanto, ben directamente ó titor/a ou ben nas reunións da xunta de delegados deberase 
tratar o estado das relación entre os alumnos. 

A xunta de delegados deberá: 

• Informa-los representantes dos alumnos no Consello Escolar dos problemas de cada 
grupo ou curso. 

• Elaborar propostas de modificación do Regulamento de Réxime Interior, dentro do 
ámbito da súa competencia. 

Reunirase unha vez ao trimestre dentro do horario lectivo tal como foi aprobado polo 
claustro de profesores e pola Comisión de Coordinación Pedagóxica. 

Ás reunións da xunta de delegados, segundo sexa conveniente polos temas a tratar, poderá 
contar coa presenza de membros do Equipo Directivo, membros do Departamento de 
Orientación, encargado do comedor e/ou Profesorado. 
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  INFORMACIÓN EXTERNA  
Facilitada por: 

• FAMILIA 
• SERVICIOS SOCIAS 
• SERVICIOS DE SAÚDE 
• OUTROS AXENTES 

 
♦ C) INTERVENCIÓN 

- Cando se desenvolvan condutas desaxustadas ás normas establecidas no centro 
intervirase adoptando as medidas correctoras oportunas. 

- As correccións de condutas contrarias ás normas de convivencia farase conforme se 
determina no Regulamento de Réxime Interno adaptando a Circular 6/2005 que determina 
que “O director do centro é o órgano competente para resolver os conflitos e impoñer 
todas as medidas disciplinarias que correspondan aos alumnos”, e sempre sendo 
coherentes co disposto no Real Decreto 732/1995 de 5 de maio, polo que se establecen os 
dereitos e deberes dos alumnos e as normas de convivencia nos centros. 

- As medida concretas dependendo da gravidade da acción están recollidas no 
Regulamento de Réxime Interno do centro 

 

PROCEDEMENTOS ESPECÍFICOS 

-Determinadas accións requiren procedementos de actuación específicos: 

A) Procedemento a seguir en caso de que un profesor/a adopte a decisión de expulsar 
da aula a un alumno/a 

Cando un alumno, a criterio do profesor/a, interrompa gravemente o normal funcionamento 
da clase deberá seguir os seguintes pasos: 

O profesor/a solicitará a presenza do profesor/a de garda a través do delegado/a de clase. 
O profesor/a proporcionará o profesor de garda traballo a realizar polo alumno/a que debe 
abandonar a clase. 
O profesor de garda permanecerá co alumno pero sen intervir directamente con el /a, no aula 
de atención educativa creada para este tipo de situacións.  
Posteriormente o profesor que tomou a decisión de que o alumno abandone a clase: 

1. Redactará o parte de incidencias correspondente que se atopará na sala de 
profesores. 

2. Cubrirá o libro de control da aula de atención educativa, apuntando nome de 
alumno/a sancionado e descrición das causas. 

3. Comunicaralle os feitos ó xefe de estudios para que este, xunto co director, 
tomen as medidas oportunas. 
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B) Procedementos de intervención no caso de acoso escolar ou “bullying” 

1) Comunicación inicial 

 Calquera membro da comunidade educativa que teña coñecemento expreso dunha 
situación de intimidación ou acoso sobre algún/ha alumno/a ou considere a existencia de 
indicios razoables, deberá poñelo inmediatamente en coñecemento dun profesor, do titor/, 
do Orientador/a e/ou do Equipo Directivo. 

Este primeiro nivel de actuación corresponde, por tanto, a todos e cada un dos 
membros da comunidade educativa. 

 

2) Posta en coñecemento do Equipo Directivo 

 O receptor da información trasladará a información ó Director do centro (en caso de 
que non se houbera feito con anterioridade) 

 O Equipo Directivo, co asesoramento do Orientador, no seu caso, e do titor/a do 
alumno/a completará a información utilizando os medios e actuación axeitadas e todo elo de 
forma estritamente confidencial. 

 Ó mesmo tempo será preciso valorar a necesidade de adoptar medidas de carácter 
disuasorio, en espazos e tempos, en relación coa situación prantexada. 

As medidas a tomar con carácter inmediato deberán referirse a :  

• Protección á vítima:  

- maior vixilancia 
- Evitar estar nos mesmos espazos co agresor/a 
- Estar acompañada en determinados momentos más perigosos 

 
• Medidas cautelares ante o agresor/es 

 
3) Valoración Inicial 

O Equipo Directivo, co asesoramento do Orientador/a, no seu caso, e do titor do 
alumno, efectuará unha primeira valoración acerca da existencia, ou non, dun caso de acoso 
a un alumno/a, así como o inicio de actuacións que correspondan segundo a valoración 
realizada. 

 En todo caso, se confirme ou non, a situación será comunicada á familia do alumno. 
 Tódalas actuacións realizadas ata o momento quedarán recollidas nun informe escrito que 

quedará depositado na Xefatura de Estudios. 
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PROCEDEMENTO A SEGUIR EN CASO DE QUE SE CONFIRME A 
EXISTENCIA DE ACOSO 

Coordinado polo Equipo Directivo, co apoio do orientador/a, no seu caso, e o titor do 
alumno levarán a cabo as seguintes accións (que poden ser simultáneas): 

 
- Posta en coñecemento do caso: 

  Ás familias dos alumnos implicados (vítima e agresor/es) 
  Á Comisión de Convivencia do centro 
  Ó Equipo de profesores do alumno e outros profesores relacionados 
  Ó persoal non docente (se se estima necesario) 
  Á inspección educativa 

A outras instancias externas (servizos sociais, sanitarios, etc.) se se considera 
oportuno. 
 

- Revisión da utilización de espazos e tempos no centro e no transporte 
(mecanismos de control) 

 
- Apertura dun expediente disciplinario 

 
- Traballo coa vítima 

  Estratexias efectivas de apoio e protección expresa ou indirecta. 
  Desenvolver estratexias ou habilidades sociais e de autoprotección 
  Clima de confianza para que se poda expresar. 
  Incrementar a súa autoconfianza e autoestima. 
  Posible derivación a servizos externos ( sociais, sanitarios) 
  Se fose necesario cambiala de grupo. 

 
- Traballo co agresor 

   Aplicación do Regulamento de Réxime Interno 
   Programas e estratexias de modificación de conduta e axuda persoal 
   Posible derivación a servizos externos (sociais e/ou sanitarios) 
 

- Traballo conxunto co agresor e coa vítima 

 
- Traballo cos compañeiros 

    
- Información e colaboración coas familias 
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7. RECURSOS 
7.1- RECURSOS HUMANOS 

- Profesorado 
- Alumnado 
- Familias 
- Persoal non docente do centro 
- Persoal de outros servizos públicos: Servizos sociais municipais, servizos médicos, 

Garda Civil,… 
 
7.2- RECURSOS MATERIAIS 

- Normativa relacionada coa convivencia. 
- Documentos básicos de actuación 
- Bibliografía sobre o tema 

 
8. AVALIACIÓN 
A avaliación ordinaria do Plan de Convivencia levarase a cabo a través das reunións da 
Comisión de Convivencia do Centro que se reunirá, con carácter ordinario cada trimestre e 
con carácter extraordinario sempre que sexa necesario. 
Na avaliación ordinaria terase en conta: 

- Os problemas que xurdiron, as medidas tomadas e os resultados. 
- O Plan de convivencia e a necesidade de incorporar cambios na súa redacción. 
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ANEXOS 
 
Anexo I: PROTOCOLOS 
 

• Modelos de partes e informes de incidencias 
• Protocolo de actuación nun expediente disciplinario. 

 
Anexo II: MATERIAIS DE FORMACIÓN E TRABALLO 
 

ACOSO ESCOLAR/MALTRATO ENTRE IGUAIS/ BULLYING 
 

 Podemos definir o acoso escolar como “ un continuado e deliberado maltrato que 
recibe un rapaz/a por parte de outro/a ou outros/as que se comportan cruelmente con el co 
obxectivo de sometelo, apoucalo, asustalo, ameazalo, atentando contra a súa dignidade, con 
vistas a obter algún resultado favorable para o acosador/es ou simplemente par satisfacer a 
necesidade de agredir e destruír que presentan os acosadores. 

 
Indicadores de acoso 
 Son tipos de condutas que presentan o acosador/es con respecto á vítima: 
 

• Agresións físicas: 
Directas: empurróns, patadas, puñazos, agresións con obxectos,… 
Indirectas: agachar cousas, cambiar de sitio, roubos, extorsións, deterioro de 
pertenzas,coaccións, … 

• Comportamentos de Intimidación Ameazas, Chantaxe. 
• Comportamentos de desprezo e ridiculización 
• Comportamentos de Exclusión e de Bloqueo Social 

Son accións encamiñadas a minar a autoestima do individuo e a fomentar a sensación 
de inseguridade e temor. Pode ser : 
Directo: exclusión deliberada de actividades, impedir a súa participación, … 
Indirecto: deixar á vítima soa no patio, facer parellas ou grupos na clase sen contar con 
esa persoa. 

• Comportamentos de Maltrato e Hostigamento Verbal:  
Adoita tomar corpo en insultos e alcumes principalmente. Tamén son frecuentes os 

menosprezos en público ou facer fincapé constante nun defecto físico.  
Parece que ultimamente o teléfono móbil estase convertendo nunca vía para este 

maltrato. 
O maltrato verbal pode ser: 

Directo: vocear, burlarse, insultar, poñer alcumes 
Indirecto: falar mal ás súas costas insistentemente, facer que oía de “casualidade”, 
pintadas no encerado, mensaxes a móbil, restrición da Comunicación e Ninguneo, … 
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Diagnóstico de Acoso Escolar 

Tres criterios teñen que darse para diagnosticar que estamos ante un acoso escolar e 
non un conflito puntual que se da entre alumnos. 

 Estes criterios son os seguintes: 
- Que se dean algunha das condutas especificadas anteriormente 
- A repetición da conduta é avaliada por quen a padece como non incidental, senón 

como parte de algo que espera sistematicamente no entorno escolar en relación con 
outro alumno ou grupo de alumnos. 

- A duración no tempo, co establecemento dun proceso que vai minando a resistencia 
da vítima e afectando significativamente a tódolos ordes da súa vida (académico, 
afectivo, emocional, familiar) 

 
Os catro vértices desta problemática 

Na configuración do maltrato escolar,e tamén na posible resolución do conflito, 
aparecen ben definidos catro elementos que están implicados en distinto grao de 
responsabilidade e participación. Son os seguintes: 
• A persoa maltratada 
• A persoa que maltrata 
• Os compañeiros e compañeiras 
• As persoas adultas 

 
A persoa maltratada e a persoa que maltrata 
Os motivos do acoso ou “ bullying” hai que buscalos máis no acosador que no 

acosado. Os acosadores son persoas con certos complexos e inseguridades,que carecen de 
habilidades sociais. En cambio si son hábiles usando a violencia física e psicolóxica e creando 
unhas relacións de dominación-sumisión. 

A persoa que maltrata, xeralmente, faino para acadar determinados “obxectivos”, 
lexitimando a súa conduta e sinalando en moitas ocasións á vítima como merecente da 
agresión. É dicir, son persoas sociables pero excesivamente agresivas nas súas relacións, moi 
manipuladoras, con unha forte necesidade de poder e dominio e con escaso autocontrol da ira 
e do enfado. 

Algunhas veces as vítimas “ aceptan” a súa condición para ser admitidas no grupo, é 
dicir, aceptan ser as persoas vexadas do grupo, con tal de que o grupo lle permita formar parte 
de el. 

Todo este proceso pode conducir a diferentes situacións podendo chegar a situación 
extremas: uns poden reaccionar de forma violenta contra os seus agresores, ou ante outras 
compañeiros( pode transformarse en agresora doutros compañeiros /as que considera máis 
débiles), e converterse eles mesmos en acosadores vítima e agresor a un tempo), outros pola 
contra reaccionarán contra si mesmos chegando a somatizar o dano recibido e desenvolvendo 
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enfermidades ou adoptando condutas autolesivas que, levadas ó extremo, poden derivar en 
suicidio. 
 
Os compañeiros /as 

Tódalas persoas do grupo desempeñan un papel determinado neste tipo de situacións. 
Dependendo do grao de implicación e participación no conflito, dos compañeiros/as poden 
establecerse as seguintes categorías: 

 
• Elementos antisociais 

- As persoas seguidoras: non inician a agresión, pero poden tomar parte activa 
nela. 

- As persoas partidarias: non toman parte activa, pero mostran o seu apoio e 
conformidade coa agresión. 

-  
• Elementos aparentemente neutrais 

Observan a agresión pero non fan nada. A eles e elas o que sucede non lles 
incumbe. Coa súa actitude realmente están implicados de forma indirecta. 

• Elementos prosociais 
- As posibles persoas defensoras: Non están de acordo coa agresión. 

Entenden que a vítima necesita axuda, pero non o fan ou non saben 
como actuar. 

- As persoas defensoras: Están en contra da agresión e axudan á vítima. 
Nesta clase de conflitos de maltrato, e de cara a súa solución, débese ter en conta o 
seguinte: 
 
a) A influencia que as persoas agresoras exercen sobre o resto dos compañeiros/as, de 

tal xeito que estes últimos poden verse impelidos a actuar por medo a seren as 
próximas vítimas. 

b) A axuda que lle poden prestar os espectadores/as aparentemente neutrais e 
prosociais á vítima. 

 
As persoas adultas 

É fácil que o acoso escolar pase desapercibido por parte dos adultos xa que os 
agresores procuran non ser vistos en acción e tratan de actuar en lugares onde poden facelo 
con maior impunidade: patios, corredores, comedores, transporte escolar, saídas do centro,… 
 O “bullying”, como tamén se denomina o acoso escolar, pode darse entre nenos e 
rapaces de calquera idade, pero soe ser moito máis grave na adolescencia. Por outra banda 
trátase dun fenómeno que afecta a tódalas clases sociais e dáse por igual entre nenos e nenas, 
si ben, nas rapazas percíbese máis unha violencia psicolóxica e nos rapaces predomina a física. 
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PRINCIPIOS DA CONVIVENCIA 
 

APRENDER A CONVIVIR 
 
 

Factores que axudan a resolver conflitos 
  

 

* Calmarse 

* Escoitar atentamente 

* Empregar unha linguaxe respectuosa 

* Diferenciar os problemas da persoa. 

* Saber defender as nosas opinións respectando os sentimento da outra parte. 

* Saber pedir escusas cando se comete unha falta 

* Propor solucións 

* Buscar acordos e ser respectuosos cos mesmos. 

* Ter espazos e tempos para afrontar os conflitos. 

* Acudir a mediadores cando non somos capaces de resolvelos solos 
 

Factores que entorpecen a resolución de conflitos 
 
 
* Insultar  
* Ameazar 

* Culpabilizar 

* Acusar 

* Desprezar ou ridiculizar 

* Xulgar 

* Ver só a nosa posición 

* Xeneralizar “etiquetas” 

* Pegar 

* Sacar outras cuestións que non teñen que ver con ese problema 

* Non asumir responsabilidades 
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ESTATUTOS EUROPEOS PARA OS CENTROS EDUCATIVOS 
DEMOCRÁTICOS SEN VIOLENCIA 

Mozos de diferentes países europeos elaboraron os seguintes estatutos baseados nos 
principios e valores compartidos por tódolos europeos, en concreto aqueles valores e 
principios incluídos na “Convención do Consello de Europa para a protección dos Dereitos 
Humanos e Liberdades Fundamentais”.  

Son os seguintes: 

1. Tódolos membros da comunidade educativa teñen dereito a un centro seguro e sen 
conflitos. Cada individuo ten a responsabilidade de contribuír á creación dun ambiente 
positivo que favoreza a aprendizaxe e o desenvolvemento persoa.. 

2. Tódolos membros da comunidade educativa teñen dereito a ser tratados e respectados 
por igual con independencia das súas características persoais (sexo, raza, relixión, 
etc…). Todos deben gozar de liberdade de expresión sen risco de discriminación ou 
represión. 

3. A comunidade educativa debe garantir que tódolos membros coñezan os seus dereitos e 
responsabilidades. 

4. Cada centro educativo democrático debe contar con un órgano de toma de decisións 
elixido democraticamente e composto por representantes dos estudantes, profesores, 
pais e outros membros da comunidade educativa, segundo proceda. Tódolos membros 
deste órgano terán dereito a voto. 

5. Nun centro educativo democrático, os conflitos son resoltos en estreita colaboración de 
tódolos membros da comunidade educativa, dunha maneira construtiva e sen violencia. 
Todo centro educativo ten profesionais e alumnos preparados para prever e solucionar 
conflitos a través de actuacións de mediación e consenso. 

6. Todo caso de violencia é investigado e tratado coa maior prontitude posible, e é 
examinado en profundidade, xa sexa entre alumnos ou calquera outros membros da 
comunidade educativa implicados. 

7. O centro educativo forma parte da comunidade local. A cooperación e o intercambio 
da información con outras entidades locais son esenciais para a prevención e resolución 
dos problemas. 
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Anexo III: NORMATIVA 
 

1. Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación (BOE 4 de maio de 2006). 

2. Real Decreto 732/1995 de 5 de maio, polo que se establecen os dereitos e deberes dos 
alumnos e as normas de convivencia nos centros. 

3. Circular 6/2005, da dirección xeral de centros e ordenación educativa, pola que se ditan 
instrucións sobre o órgano competente para impoñer as correccións ao alumnado por 
condutas contrarias ás normas de convivencia. 

Primeira.- O director do centro é o órgano competente para resolver os conflitos e 
impoñer todas as medidas disciplinarias que correspondan aos alumnos, ao abeiro 
do establecido no artigo 79. h) da LOCE, no artigo 20º.k) do Regulamento orgánico dos 
institutos de educación secundaria, no artigo 27º.m) do Regulamento orgánico das escolas 
de educación infantil e dos colexios de educación primaria, e no artigo 6º.k.11) do 
Regulamento orgánico dos centros públicos integrados, de conformidade co 
procedemento fixado polo Real Decreto 732/1995, do 5 de maio, aplicable de xeito 
subsidiario a Galicia mentres non se establezan as normas previstas polo artigo 79.h) da 
LOCE, e en cumprimento dos criterios fixados no regulamento de réxime interior de cada 
centro. 
 
Segunda.- Co fin de dar cumprimento ao disposto no artigo 82. 1. e) da LOCE, no que se 
establece que o consello escolar ten a atribución de “coñecer a resolución dos conflitos 
disciplinarios e a imposición de sancións e velar porque estas se ateñan á normativa 
vixente”, introduciranse, de ser o caso, as modificacións oportunas no regulamento de 
réxime interior do centro para establecer o procedemento polo que o director informará 
ao consello escolar e/ou á comisión de convivencia, á que se refire o artigo 6 do Real 
Decreto 732/1995, do 5 de maio. 

 

4. Decreto 85/2007 de 12 de abril que regula o Observatorio da Convivencia (DOG do 8 
de maio de 2007) e instrucións sobre a súa constitución. 

5. Circular 8/2009 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e 
Innovación Educativa, pola que se regulan algunhas medidas de atención á diversidade 
para o alumnado de educación secundaria obrigatoria. 

6. Lei 3/2007 de 22 de marzo sobre Igualdade. 

7. Lei 27/2005 de 30 de novembro: Fomento da educación e da cultura da paz. 
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Anexo IV: BIBLIOGRAFÍA 

A continuación relaciónase unha serie de libros relacionados co tema da convivencia, que 
están a disposición da comunidade educativa no departamento de orientación: 

- “RESOLUCIÓN DE  CONFLITOS EN EL AULA” Juan Vaello Orts .Ed. Santillana 
(2003) 

- PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE O MALTRATO ENTRE IGUAIS 
Consellería de Educación –Xunta de Galicia 

- “ SOBRE A VIOLENCIA NOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN : UNHA 
EDUCACION NECESARIA” Seminario Galego de Educación para a Paz Consellería 
de Educación (Xunta de Galicia. 2004) 

- “EDUCAR NOS AFECTOS, FREAR A VIOLENCIA” Seminario Galego de 
Educación para a Paz Consellería de Educación (Xunta de Galicia. 2005) 

- PROGRAMA DE ENSEÑANZA DE HABILIDADES DE INTERACCIÓN 
SOCIAL (PEHIS) Inés Monjas. Editorial CEPE. (2004) 

- AGRESIVIDADE NA AULA. Domingo Esteban e outros.Editorial Lea (1999) 
- CON-VIVIR VIVIR-CON Cadernos para o ensino, nº 45. Xunta de Galicia (2005) 
- TRABALLO COOPERATIVO .Cadernos para o ensino nº 34. Xunta de Galicia (2003) 
- PROGRAMA DE HABILIDADES SOCIALES NA E.S.O. Carmen Luca e outros. 

Edicións Aljibe (2001) 
- EDUCAR PARA A PAZ DESDE O CONFLICTO . Calo Iglesias. Seminario Galego 

de Educación para a Paz. (1999) 
- CONDUTAS AGRESIVAS EN LA EDAD ESCOLAR. Fuensanta Cerezo Ramírez. 

Editorial Pirámide (2002) 
- COMO PREVENIR LA INDISCIPLINA. Mª Jesús Carrascosa y otros. Editorial 

Escúela Española (1998) 
- A CONVIVENCIA NOS CENTROS ESCOLARES COMO FACTOR DE 

CALIDADE. Consello Escolar de Galicia (2001) 
- A CONVIVENCIA NOS CENTROS ESCOLARES DE GALICIA. Cursos 96/97 e 

97/98. Xunta de Galicia ( 1999) 
- INMIGRACIÓN E ESCOLA . Consello Escolar de Galicia. Xunta de Galicia (2003) 
- BIBLIOGRAFÍA: EDUCAR PARA LA PAZ Y LA RESOLUCIÓN DE  

CONFLITOS. Editorial CISS PRAXIS (2000) 
- ATENCIÓN Á DIVERSIDADE . A ESCOLA INTERCULTURAL. Consello Escolar 

de Galicia. Xunta de Galicia (2000) 
- MATERIAIS PARA TRABALLAR COS ALUMNOS 
- HABILIDADES SOCIALES .1º Ciclo de Educación Primaria. Antonio Vallés Arándiga 

. Editorial Marfil (2005) 
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- HABILIDADES SOCIALES 2º Ciclo de Educación Primaria. Antonio Vallés Arándiga. 
Editorial Marfil (2005) 

- HABILIDADES SOCIALES 3º Ciclo de Educación Primaria. Antonio Vallés Arándiga. 
Editorial Marfil (2005) 

- María Ruíz Jiménez e outros” EDUCAR EN VALORES ( 1º Ciclo de ESO) Editorial 
Praxis 

 
Anexo V: PÁXINAS DE INTERNET DE INTERESE PARA A CONVIVENCIA 
 

www.cnice.medd.es/recursos2/convivencia_escolar 
www.internenes.com/acoso 
www.sgep.org (Seminario Galego de Educación para a Paz) 
http://www.edu.xunta.es/convivencia/ 
http://www.xtec.es/~jcollell/index.htm 


