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1 Introdución

A Lei  orgánica  de  educación  establece  que  o  proxecto  educativo  do  centro  recollerá,  entre

outros, o seu plan de convivencia.

No IES A Pinguela temos por obxectivo un ensino de calidade o que implica:

 Ensinar a vivir en sociedade. Preparación para participar na vida social e cultural

 Ensinar  en  valores,  aprendendo  a  convivir  de  maneira  responsable,  solidaria,  libre  e

resolvendo os problemas mediante a cooperación.

 Ensinanza democrática, na que todos/as desexemos e poidamos participar democraticamente.

Formación para a paz, a cooperación e a solidariedade entre persoas e pobos.

 Ensinanza sen exclusións, que intente obter o mellor e o máximo nivel posible de todas as

persoas que participamos no proceso.

Consideramos que a convivencia apréndese interactuando, fomentando boas relacións

interpersoais,  o  autocoñecemento,  a  autoestima...  desde  o  diálogo,  a  escoita  activa,  a

participación e a asunción de responsabilidades.

Co presente plan de convivencia preténdese elaborar un documento que nos permita ter

como referencia a disciplina, no seu sentido máis positivo, o respecto ás normas democráticas de

convivencia, elaboradas e asumidas como propias por toda a comunidade educativa na aula, no

centro ou en calquera actividade complementaria  ou extraescolar, e que a propia autodisciplina

guíe os nosos pasos na nosa vida en xeral.

Conscientes da necesidade de ter un axeitado clima escolar e unha convivencia pacífica

para o bo desenvolvemento da vida educativa no centro e para o logro do éxito educativo por

parte  do alumnado,  elaboramos este  Plan  de convivencia  escolar  para  o noso instituto,  que

poñeremos en marcha cara o vindeiro curso escolar 2019-20.

Falar de convivencia é tratar sobre un obxectivo básico da educación, que debe ser unha

prioridade para toda a comunidade escolar pois prepara ao alumnado para levar unha vida social

adulta satisfactoria, autónoma e para que poida desenvolver as súas capacidades como ser social.

Para conseguir  unha formación integral,  entre  as  competencias  básicas  que se deben

adquirir  na  escola  ten  unha  especial  relevancia  a  competencia  social  e  cidadá.  Aprender  a
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convivir na sociedade forma parte das habilidades do ser humano: aprender a respectar, a ter

actitudes  positivas,  a  aceptar  e  asumir  os  procesos  democráticos,  aceptar  o  principio  de

igualdade entre homes e mulleres, aceptación e cumprimento de normas, ter en conta outras

opinións e estilos de vida, respecto á diversidade e de resolución pacífica de tensións e conflitos.

Consideramos que debe existir conexión entre o Plan de convivencia e o Plan de acción

titorial,  xa  que,  como  indican  algúns  autores,  para  ser  un  bo  profesor  é  necesario  ser

comprensivo,  aberto,  flexible,  observador,  amable;  estar  sempre  dispoñible;  saber  escoitar,

axudar, motivar, valorar e criticar. E aínda máis necesario é todo isto, se cabe, para educar na

convivencia.

2 Que se entende por convivencia

Consideramos que a convivencia escolar ten un dobre carácter:

 é un obxectivo formativo en si mesmo; e

 é un medio que permite que a escola poida desenvolver os seus obxectivos.

Polo tanto,  terá  sempre presente a  súa función de formar persoas e  formular  unha serie  de

normas que permitan o bo facer da escola.

3 Finalidade do plan de convivencia

O Plan de convivencia do centro é o marco/documento no que se recollen as medidas

necesarias que propón o propio centro para o fortalecemento da convivencia nel. Non basta con

ter e aplicar medidas de carácter sancionador para os problemas de disciplina, tradicionalmente

recollidos nas Normas de organización, funcionamento e convivencia (NOFC). Pola contra, é

preciso poñer en marcha medidas de carácter educativo en relación coa convivencia, as cales se

desenvolverán a través do currículum, dos procesos de ensinanza-aprendizaxe, na organización

do  centro,  na  acción  titorial,  nos  distintos  plans  e  programas  educativos,  etc.  O  Plan  de

convivencia ten, polo tanto, un carácter tanto preventivo como formativo, na medida en que

estamos educando en valores democráticos aos futuros cidadáns.

Propóñense, polo tanto, algúns cambios no modelo de organización escolar, nos procesos

de ensinanza-aprendizaxe, nas pautas de actuación do profesorado, na súa formación e na do

alumnado, nas relacións coas familias e coa comunidade…
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Isto  conleva  a  participación  de  todos  os  integrantes  da  comunidade  educativa  do

instituto: profesorado, familias, alumnado, persoal de administración e servizos; e fai necesaria a

implicación  de  todos  eles  no  desenvolvemento  do  plan  que  deseñamos.  E,  por  suposto,  o

compromiso de toda a comunidade educativa para o seu posterior desenvolvemento e avaliación.

Os  obxectivos  deste  Plan  de  convivencia  han  estar  en  consonancia  cos  contidos  do

Proxecto educativo e co ideario/misión do centro, así como coas medidas e accións recollidas

tanto  nos  distintos  niveis  de  concreción  curricular  (Proxecto  curricular  de  centro  e

programacións didácticas), como no Plan de atención á diversidade (PAD), no Plan de acción

titorial (PAT) e nas Normas de organización, funcionamento e convivencia (NOFC).

En termos xerais podemos dicir que os fins do Plan de convivencia son:

1.  Preparar para a vida social.

2.  Diminuír e previr a aparición de conflitos que poidan xurdir no centro.

3.  Atender á diversidade.

4. Promover a paz como acción individual e colectiva de todos os membros da comunidade

educativa.

5.  Mellorar a convivencia a partir dun programa de intervención sobre as relacións persoais na

escola para a resolución dos conflitos.

6.  Educar  no  respecto  dos  dereitos  e  liberdades  fundamentais,  na  igualdade  de  dereitos  e

oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e non discriminación das persoas.

4 Fases do plan de convivencia

4.1. Diagnóstico

Partimos  dunha  revisión  real  do  centro,  respecto  a  aspectos  relacionados  coa  participación

democrática, ás pautas de resolución de conflitos, á igualdade e non discriminación…

Durante o presente curso escolar 2018-2019 obtivemos datos a partir de:

 Enquisas realizadas ó alumnado (Resultados AnexoI).

 Enquisas de satisfacción do profesorado do centro.
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 Enquisas de satisfacción das familias. 

 Información achegada pola xefatura de estudos en canto a apercibimentos e conflitos entre

alumnado.

Analizada a realidade do centro, fíxose unha reflexión sobre as causas: “que pasa no

centro” e “por que pasa”, tanto con respecto a aspectos positivos como aos menos positivos.

4.1.1. Características xerais do centro

O Instituto  de  educación  secundaria  A Pinguela  abarca  as  ensinanzas  da  educación

secundaria  obrigatoria,  bacharelato  e  ciclos  formativos  medios  e  superiores,  ademáis  dun

programa de formación profesional básica correspondente ao perfil de Servizos administrativos.

Na ESO temos dous centros adscritos situados no medio  rural: CEIP Monte Baliño, de

Pantón; e CEIP Virxe do Carme, de Sober. Ademais, dende hai máis de 10 anos está a aumentar

o número de familias da cidade de Monforte de Lemos que nos escolle para escolarizar os seus

fillos, a pesar de que o instituto está ubicado nun barrio periférico da cidade.

4.1.2. Análise da realidade do centro en materia de convivencia e clima escolar

Á vista do estudo realizado a partir das diversas enquisas, así como dos apercibimentos e

conflitos entre alumnado, podemos afirmar que o noso é un centro pouco conflitivo en canto a

condutas disruptivas e relación entre alumnado se refire.

Con relación  ó  absentismo escolar,  agás  na  ESO, no  resto dos  ensinos,  bacharelato,

ciclos formativos e na FPB si temos casos de absentismo. Neste último, por tratarse dun grupo

que recolle alumnado que quedara en perigo de exclusión do sistema educativo, a desmotivación

é maior.

Por  outra  parte,  vemos que,  de  curso escolar  en  curso escolar,  aumenta  o alumnado

inmigrante, ben procedente de países suramericanos ben da Europa do leste, o que implica unha

maior dificultade nas relacións, se ben habitualmente este alumnado intégrase no centro sen

dificultade.

Polo  tanto,  o  presente  proxecto  nace  para  tratar  de  buscar  alternativas  que  poidan

mellorar o ambiente de traballo, o nivel de convivencia e, en definitiva, o clima da aula e do
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centro  adoptando  medidas  que  fagan  que  o  alumnado,  as  familias,  o  profesorado  e  demais

membros da comunidade educativa realicen progresos no ámbito da convivencia e da relación.

5 Concreción do plan de convivencia

5.1. Obxectivos e principios para un modelo de convivencia

I. Desenvolver estratexias para a prevención de conflitos e para a súa resolución pacífica.

II. Potenciar a consecución da non violencia en todos os ámbitos da vida persoal,  familiar  e

social.

III. Propagar  o  exercicio  da  tolerancia  e  da  liberdade  dentro  dos  principios  democráticos  de

convivencia.

IV. Promover a aceptación social e persoal de todo o alumnado, especialmente de aqueles cun

nivel baixo de autoestima.

V. Promover a igualdade entre homes e mulleres.

VI. Tomar  en  consideración  as  emocións  e  sentimentos  das  persoas,  a  través  do  diálogo e  a

conversación, para a mellora das relacións persoais.

VII. Impulsar a acción titorial, consensuando un Plan de acción titorial que axude a traballar os

valores, actitudes e normas recollidas neste Plan, dende o punto de vista comunitario, grupal e

individual.

VIII. Consensuar normas xerais de convivencia no centro.

IX. Impulsar a coordinación das accións preventivas e resolutivas con outros axentes sociais da

comunidade: Concello (servizos sociais, educativos, medioambientais, deportivos), servizos

de  drogodependencia  e  do  Centro  de  Información  á  muller  (CIM),  servizos  de  saúde,

asociacións  sen  ánimo  de  lucro,  Equipo  de  Orientación  Específico  (EOE),  inspección,

servizos de menores da Xunta de Galicia, fiscalía de menores, etc.

X. Participar na prevención e seguimento do absentismo escolar e desenvolver as actuacións

necesarias para garantir o acceso e permanencia do/a alumno/a no centro.

XI. Adquirir novas formas de relacionarse (conduta asertiva e cooperativa).
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XII. Procurar a mellora da autoestima profesional do docente.

XIII. Aproveitar as diversas situacións que se producen no transcurso do curso escolar para que o

centro se manteña como espazo de paz e aberto ao contorno.

XIV. Desenvolver no alumnado valores solidarios. 

6 Actividades, liñas de actuación, iniciativas e accións

6.1. Liña de actuación 1: coñecer e analizar a realidade social e educativa 
do centro en torno á convivencia, á prevención de conflitos e á súa 
resolución

(Obxectivos relacionados: I e XIII)

– Acción 1: poñer en funcionamento a comisión de convivencia, creada no seo do Consello
escolar.

– Acción 2: rexistro de todas as intervencións en materia de convivencia. 

– A Xefatura de estudos rexistrará ao longo do curso, coa axuda dos titores e do conxunto do
profesorado, as incidencias, as actuacións levadas a cabo, así como as sancións que se
propoñan. Ao final de curso dará conta ao Consello escolar da estatística deste rexistro
para, co coñecemento deses datos, tomar as medidas que se consideren oportunas respecto
das actuacións que se están a levar a cabo, de cara ao curso seguinte.

– Acción 3: poñer en coñecemento da Comisión de convivencia calquera incidencia grave
que aconteza o longo do curso.

6.2. Liña de actuación 2: propiciar as condicións para potenciar un clima 
escolar positivo, baseado nos principios democráticos, de respecto e
tolerancia. 

(Obxectivos relacionados: II, III, IV, V, V, VI, VII, XII e XIV)

 Iniciativa 1: sensibilización da comunidade educativa.

– Acción  1: impulsar  a  participación  das  familias  na  vida  do  centro.  A comisión  de
convivencia  propoñerá  ao  Consello  escolar,  cada  curso  e  tras  analizar  a  Memoria,  as
actuacións para mellorar a participación na vida do centro, como poden ser:

– Xornadas de portas abertas para o alumnado e pais/nais de sexto curso dos centros de
Sober e Pantón, así como para todos aqueles que o soliciten.

– Presentación do curso aos pais/nais pola dirección, orientadora e titores (ESO, BAC e
FPB).

– Impulso da ANPA no centro, colaborando coa mesma nas actividades que organice.
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– Organización  dalgunha  xornada  de  convivencia,  a  finais/comezo  de  curso,  entre
alumnado.

– Participación dos pais/nais en cantas actividades conmemorativas sexa posible, tales
como magosto, actos de graduación, actividades de fin de curso…

– Impulso da participación dos pais/nais nos órganos consultivos e de goberno do centro.

 Iniciativa 2: impulso da participación do alumnado na vida do centro.

– Acción 1:  facilitar espazos para a comunicación e o diálogo: sala de xuntas e salón de
actos.

– Acción 2: facilitar o uso, durante o recreo, da aula TIC, biblioteca e pavillón.

– Acción 3: impulsar e apoiar a figura dos delegados de clase. Dentro do Plan de acción
titorial, contemplarase como actividade de principios de curso o traballo sobre a elección
de delegado, así como a celebración de asembleas de clase mensualmente.

Dende Orientación realizarase una xornada de formación de delegados, antes do 15 de
novembro.

Así mesmo, para impulsar a Xunta de delegados, a dirección reunirase con ela unha vez ao
trimestre, para analizar as súas peticións e consensuar actuacións conxuntas.

– Acción 4: promover e apoiar a participación nos órganos consultivos e de goberno que
existen no centro.

– Acción  5: impulsar  actividades  complementarias  e  extraescolares  conxuntas  entre  os
distintos niveis educativos do centro.

 Iniciativa  3: desenvolver  accións  específicas  para  a  acollida  do  alumnado  novo  e  do

profesorado que se incorpora ao centro:

– Acción  1: organización  dalgunha  xornada  de  convivencia  ao  inicio  de  curso  entre  o
alumnado novo que ven para 1º da ESO e o que temos en 2º da ESO.

– Acción 2: plan de acollida ao alumnado novo que se incorpora ao centro ao inicio do
curso  (recollido  no  procedemento  PR85ACO  Acollemento  alumnado e  no  método
ME85ACO01 Guía desenvolvemento acollida ). 

– Visita a centros adscritos e charla alumnos (febrero/marzo).

– Xornada de portas abertas centros adscritos (terceiro trimestre).

– Recepción alumnado por niveis o primeiro día de clase.

– Entrega de guías de alumnado.

– Acción 3: plan de acollida ao alumnado novo que se incorpora ao centro ao longo do
curso  (recollido  no  procedemento  PR85ACO  Acollemento  alumnado e  no  método
ME85ACO01 Guía desenvolvemento acollida ). 

– Acción 4: plan de acollida ao profesorado que chega ao centro (recollido no procedemento
PR71ACP Acollemento do persoal)

– Recepción pola dirección.

– Explicación do funcionamento do centro.

– Entrega de caderno de profesor e material complementario.
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– Iniciativa 4: na elaboración do Plan de acción titorial,  incidir na asunción de valores,
actitudes e normas recollidos neste Plan de convivencia.

– Acción 1: orientación, a través das titorías, levará a cabo actividades de formación do
alumnado no uso de estratexias e metodoloxías de aula que incidan na mellora do clima
de aula.

– Acción 2: establecer un Plan de acción titorial graduado por niveis, cos seus programas
específicos, que recolla aspectos do desenvolvemento persoal e social do alumnado a
nivel individual e grupal. Aspectos da asertividade e toma de decisións, recollendo as
boas  prácticas  que  se  veñan  levando  a  cabo  ata  agora  no  centro,  tanto  a  nivel
organizativo como curricular.

Os documentos aos que fai referencia esta sección están dispoñibles para calquera 
membro da comunidade educativa que os requira.

6.3. Liña de actuación 3: establecer procedementos comúns para a 
intervención na resolución dos problemas de convivencia no centro. 

(Obxectivos relacionados: I, VIII, XI e XIII)

 Iniciativa 1: orientación traballará na prevención e seguimento do absentismo escolar.

– Acción 1: sensibilizar á comunidade educativa sobre o dereito e o deber de asistencia ao
centro.

– Acción 2: control da asistencia do alumnado por parte do profesorado.

– Acción 3: orientación levará a cabo accións encamiñadas a diminuír o absentismo escolar.

 Iniciativa 2: establecer protocolos de actuación ante o incumprimento das normas do centro.

– Acción  1: cumprimento  do  Normas  de  organización  funcionamento  e  convivencia
(NOFC).

– Acción 2: dende Orientación levarase a cabo o Plan de habilidades sociais, incorporado no
PAT, para que o alumnado coñeza estratexias para comunicarse e enfrontar mellor aquelas
situacións de conflito ás que poida verse exposto na súa vida escolar e social.

– Acción 3: utilizar unha Aula de convivencia. Esta será un recurso do centro para facilitar a
reflexión do alumnado que impide gravemente o normal desenvolvemento do grupo-clase
(Anexo II Aula de convivencia).

– Acción 4: concretar os criterios de actuación ante posibles situacións de acoso escolar
segundo  o  Protocolo  xeral  de  prevención,  detección  e  tratamento  do  acoso  escolar  e
ciberacoso que foi trasladado ao centro xunto coas Instrucións que en relación con tal
Protocolo  ditou  o  17  de  xuño  de  2013  o  Director  xeral  de  Educación,  Formación
Profesional e Innovación Educativa.
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6.4. Liña de actuación 4: coordinación e colaboración con outras 
institucións, organizacións e niveis da administración educativa, 
para fomentar accións comúns que fomenten un axeitado clima de 
convivencia na comunidade

(Obxectivos relacionados: I,IX, IX, XIII e XIV)

– Acción 1: colaborar co Concello nos programas relacionados coa convivencia que dende o
mesmo  se  promovan  (Plan  de  prevención  de  drogodependencias,  programas  de
igualdade…).

– Acción 2: colaborar con outros organismos que incidan na convivencia escolar (policía,
fiscalía de menores, servizos sanitarios...).

– Acción 3: coordinación con organizacións non gubernamentais e asociacións do contorno
para levar a cabo programas e proxectos comúns que melloren o clima de convivencia.

7 Recursos

 Humanos: para o desenvolvemento do Plan de convivencia é necesaria a implicación de toda

a comunidade educativa.

 Materiais: as instalacións do centro

 Documentais:  este  Plan  de  convivencia  é  un  anexo  do  Proxecto  educativo,  estando

relacionado ademais con estoutros documentos do centro:

– NOFC

– Plan de acción titorial

– Plan de atención á diversidade

– Programación xeral anual, incluídas as programacións didácticas

– Manual de procedementos de calidade

8 Avaliación do Plan de convivencia

Farase  unha  avaliación  anual  do  Plan  de  convivencia,  no  mes  de  xuño,  a  través  da

comisión de convivencia. Tendo en conta a avaliación realizada, elaborarase un informe no que

se especificarán os seguintes puntos:

 Accións que se desenvolveron.

 Conflitos máis frecuentes e intervencións que se levaron a cabo.

 Propostas de mellora para o seguinte curso.
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9 Anexo I: resultado da enquisa

Enquisas  desenvolvidas  entre  todo o  alumando de  ESO,  BAC,  FP Básica  e  Ciclos  Medios

durante o mes de maio de 2019.
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19. Indica a frecuencia con que se repiten estas situacións no centro:
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20. Se contestatches que "hai alumnos que se insultan ou pelexan" onde ocorre isto?
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10 Anexo II: espazo de convivencia

O alumnado non pode ser privado nunca do seu dereito a educación.

 Finalidade:

Ter un tratamento individualizado do alumnado que, como consecuencia da imposición dunha

corrección ou medida disciplinaria por algunha das condutas tipificadas no artigo 42 do Decreto

8/2015 do 8 de xaneiro de convivencia e participación  da comunidade educativa en materia de

convivencia escolar, se vexa privado do seu dereito a participar no normal desenvolvemento das

actividades lectivas. 

 Obxectivo:

– Converterse nunha alternativa á expulsión do centro para aquel alumnado sancionados con
esta medida. 

– Favorecer un proceso de reflexión, por parte do alumnado que sexa atendido na mesma,
acerca das circunstancias que motivaron a súa presencia nela.

– Tomar conciencia das as repercusión que ten a conduta para si mesmos e para os demais. 

– Promover a resolución de conflitos de xeito pacífico dende o diálogo e a reflexión.

– Ofrecer unha alternativa a expulsión xa que esta non favorecería a corrección da conduta e
non é percibida polo/a alumno/a como castigo. 

 Alcance:

– Alumnado de ESO e FPB-1

 Casos:

– Ante unha conduta disruptiva dun alumno ou dunha alumna na aula que implique saída da
mesma, enviarase ao/á alumno/a en cuestión ao profesorado de garda xunto coa tarefa que
debe  realizar  durante  o  resto  desa  sesión.  Esta  expulsión  irá  sempre  acompañada  do
apercibimento correspondente para poñelo en coñecemento da súa familia. O profesorado
de garda acompañará a este alumno/a o espazo de convivencia onde lle dará a ficha de
reflexión  para  que  a  cumprimente  e  logo  continuará  coas  tarefas  ou  actividades  que
estableza o profesor que remite ó alumno. 

O  profesorado  responsable  da  aula  de  convivencia  contará  tamén  cun  caderno  de
actividades enmarcadas no programa de Habilidades Sociais, deseñado pola xefa do D.O.,
para  o  alumnado  remitido  a  dita  aula  de  conivencia;  podendo  escoller  a  tarefa  máis
axeitada para a/o alumna/o en función da conduta que motivou a súa estancia na mesma.

– Se un alumno/a é reincidente na súa conduta poderá ser derivado tamén a este espazo de
convivencia ata un máximo de 2 xornadas completas. Para estes casos teremos dous días
concretos  da semana e será o profesorado de garda o encargado de traballar  con este
alumnado. Poderase asignar profesorado de garda específico para atender este alumnado.
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Será xefatura de estudos, xunto co titor/a do/a alumno/a e/ou orientador/a quen determinen
a necesidade de envialo o espazo de convivencia.

Neste  segundo  caso  a  dirección  comunicará  a  resolución  ó/á  alumno/a  e  á  familia
mediante  escrito.  O/A  titor/a   chamará  á  familia  do/a  alumno/a  para  informala
telefonicamente. Informarase tamén a Comisión de Convivencia, sempre e cando a medida
non  proveña  da  propia  Comisión.  O/A titor/a  informará  ó  profesorado  encargado  do
espazo  de  Convivencia  e  lle  facilitará  o  material,  tanto  formativo  como  a  ficha  de
reflexión, que deberá facer o/a alumno/a . Este material formativo debe facilitarlle o o
equipo docente, para non interromper o seu proceso formativo. 

A xefa  do  D.O.  facilitará  actividades  enmarcadas  dentro  do  programa de  Habilidades
Sociais deseñado por esta para ó alumando que acude á Aula de Convivencia.

Por  último,  levarase a  cabo un seguimento do alumno/a  por  parte  do titor/a,  orientador/a  e

profesor responsable, nese momento, do espazo de convivencia. As condicións que se establecen

para derivar a un alumno/a ó espazo de Convivencia son:

a) Número máximo de veces: en función de cada caso persoal.

b) Número máximo de días: 2 por cada sanción. 

c) Número máximo de horas: 6 horas ó día. 

d) Número máximo de alumnos/as xuntos: 3 alumnos/as, con prioridade do alumnado

de 1º de ESO.

O espazo de Convivencia será dirixido pola responsable do departamento de orientación sendo

este departamento o encargado de fixar as estratexias individuais que mellor conveñan en cada

caso.

As actuacións do Departamento de Orientación encamiñadas a favorecer un proceso de reflexión

por  parte  de  cada  alumno/a  que  sexa  atendido  neste  espazo  acerca  das  circunstancias  que

motivaron a súa presencia nela serán: 

– Elaboración  dun caderno  de  actividades  que  permita  ó  alumnado  derivado  á  Aula  de
Convivencia  realizar o programa de Habilidades Sociais. Cumprindo así o establecido nos
artigos 47 e 53 da Orde do 8 de setembro de 2021 pola que se desenvolve o Decreto
229/2011.

– Poñer a disposición do profesorado que atenda á Aula de Convivencia dous cadernos de
actividades, un para alumnado de 1º e 2º ESO e outro para o alumnado de 3º e 4º ESO ( o
alumnado de FP Básica realizará as actividades dun ou outro caderno en base a súa idade
cronolóxica),  cos  que  desenvolver  o  programa  de  Habilidades  Sociais  previsto  na
lexislación vixente.
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Ditos  cadernos  estarán  dispoñibles  na  Sala  do  profesorado  xunto  co  Caderno  de
Convivencia e o caderno que contén as Fichas de Reflexión.

– Manter entrevistas individualizadas co alumnado e coas familias do mesmo.

As fichas de reflexión e as actividades do caderno de Habilidades Sociais, que cumprimentan o

alumnado,  serán  entregadas  en  orientación  polo  profesorado  que  o  atendeu  no  espazo  de

convivencia.

Ante  calquera   confidencialidade  que deba  coñecer  o titor/a,  orientación  deberá  informar  ó

mesmo.

A sala de xuntas, será o espazo de convivencia onde haberá un estante co material necesario.
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CADERNO DE CONVIVENCIA
NOME DO ALUMNOI CURSO E

GRUPO
HORA PROFESOR

QUE DERIVA
ATENDIDO POR REALIZA AS TAREFAS DE

REFLEXIÓN
REALIZA AS TAREFAS QUE

LLE ENCOMENDAN
OBSERVACIÓNS

 



 FICHA DE REFLEXIÓN

Data: Hora 

Nome  Curso Grupo 

Profesor/a Materia

Todas as persoas cometemos erros. O problema non está no erro en si mesmo, senón nas causas 

que o provocan e nas actitudes negativas que traen como consecuencia. Polo tanto, para saír do 

erro, teremos que reflexionar, auto-observarnos e coñecer as causas que nos levaron a tal 

actitude ou acción.

1. Describo que me pasou para que me mandaran á Aula de Convivencia:

2. Porque actuei dese xeito?

3. Como me sinto?

4. Quero resolver esta situación?

5. Que podo facer para resolvela?

6. A decisión que tomo é (pedir perdón, reparar o dano ocasionado...):

Sinatura do alumno
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11 Anexo III: pautas para previr a disrupción

Seguindo a Trianes para previr a disrupción: 

Respecto ao trato persoal co alumnado 

1. Demostrar respecto e educación no trato cos alumnos e alumnas, o que implica. 

 Respecto polo alumnado, o que nos impide ser ferintes mesmo cando estamos enfadados ou

no trato con alumnos/as difíciles.

 Ter capacidade de manexar a propia indignación.

 Ter sentimento de autoestima estable que nos permita non converter cada provocación do

alumnado nun ataque persoal.

 Ter a capacidade de poñerse no lugar do alumnado e comprender os seus motivos.

 Usar un tono de voz adecuado.

2. Valorar individualmente a cada un dos nosos alumnos. 

 O/A alumno/a  debe  sentirse  aceptado/a  e  valorado/a  como  persoa,  polo  que  “é”  con

independencia do que faga. As condutas inadecuadas deberán ser corrixidas ou sancionadas

como corresponda. Trátase de ser capaces de separar a persoa do problema. Ser tan “duro”

como sexa necesario co problema pero sempre amable e respectuoso coa persoa. 

3. Axudar ao alumnado a resolver os seus problemas persoais. 

4. Axudalo nos seus problemas académicos. 

Respecto a xestión da aula 

1. Ter un criterio fixo para distribuír ao alumnado na aula.

 Inicialmente pode ser un criterio máis ou menos arbitrario ou ó azar (orde alfabética) pero a

medida  que  vaiamos  coñecendo  o  alumnado  xa  dispoñemos  doutros  criterios  para  a  súa

situación na aula. Non debemos deixar que sexan eles/as quen determinen o seu lugar, de

xeito que o alumnado máis desmotivado, disruptivo ou problemático se xunte nos lugares

menos controlables e accesibles.
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2. Prestar atención a interacción non verbal e paraverbal 

 Un/unha profesor/a que multiplica o contacto non verbal e paraverbal co seu alumnado, e que

se move con frecuencia pola clase,  distribuíndo a súa atención entre todos os alumnos e

alumnas, prevén as condutas disruptivas mellor que aquel que se parapeta detrás dunha mesa.

3. Reacción inmediata ante unha  disrupción.

 Utilizar tanto xestos (ollar ao que interrompe, achegarse e tocarlle a mesa, tomar nota ollando

ao que fala...),como signos verbais, preferentemente, mensaxes breves (citar o nome do/da

que  está  a  falar  ou  distraído/a,  convidalo/a  a  participar,  dar  ordes  breves  xerais,  ou

particulares como “o libro”, “o walkman”...). A eficacia das mensaxes breves, tanto xestuais

como verbais,  contribúe ao uso da pausa táctica.  Se comprobamos que a conduta non se

detivo,  lembraremos a norma en termos de necesidades,  dereitos,  deberes… Este tipo de

resposta  reforza  os  límites  e  á  vez  dá  confianza  e  tranquilidade:  non  agredimos,  nin

ofendemos nin ridiculizamos, polo que ninguén debe salvar a súa imaxe enfrontándose a nós.

4. Reparto de tarefas na aula. 

 Este elemento é probablemente o que máis desapercibido acostuma pasar. Abonda observar

unha clase, sobre todo en secundaria ou nos últimos cursos de primaria, para comprobar que

o/a profesor/a ten que facerse cargo a diario de entre vinte e corenta pequenas tarefas (repartir

papeis  e  fichas,  transportar  material,  apagar  luces,  tomar  notas,  etc.),  cuxa  duración non

chega ao minuto, á hora de preparar e xestionar as actividades. Tal exercicio, ademais de

resultar  esgotador  para  o/a  docente,  favorece  a  aparición  de  condutas  disruptivas  nun

alumnado  que  asiste  a  todo  iso  sobre  todo  como  espectador.  Debemos  procurar  repartir

responsabilidades e tarefas entre o alumnado (encargado/a de ...., responsable de ...) o que

actúa coma unha estratexia antidisrupción por si mesmo ao tempo que estamos en disposición

de atender a clase. Outra  posibilidade de reparto de responsabilidades aparece na axuda entre

iguais, colocando ós/ás alumnos/as más rápidos xunto a outro/as máis lentos/as de xeito que

rematada a súa tarefa poidan axudar ao seu compañeiro/a.

5. Uso do eloxios e reforzos positivos.

6. Establecer os reforzos adaptados ás. capacidades e intereses de cada alumno (adaptacións

curriculares ou ampliación de contidos ao alumnado que o precise)
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7. Axudar a coidar o espazo no que conviven evitando os deterioros, podemos tentar que se

sintan orgullosos/as da súa clase para que a coiden: expoñer os seus propios traballos, fotos...

8. Ter normas común no equipo docente: Se unha clase é moi ríxida e outra nada, aumenta o

risco de disrupción. Estas normas poderán ser revisables en función da marcha do grupo.

12  Anexo IV: pautas para afrontar casos de disrupción

1. Non o tomemos coma un problema persoal

 Existen múltiples razóns e motivos polos que un alumno ou alumna pode amosar condutas

disruptivas: actividades pouco motivadoras, excesivas horas de clase, necesidade de facerse

valer diante dos outros, reclamar atención do profesorado ou dos iguais, etc. É moi posible

que o/a alumno/a disruptivo estea a facer un exercicio de poder, intente amosar que controla a

situación  ou  que  trate  de  facerse  valer  diante  dos  seus  compañeiros  e  compañeiras

interrompendo  a  actividade  docente,   antes  que   un  intento  de  afrentar  directamente  ao

profesor ou profesora.   En calquera caso, o feito de prestarlle atención supón que consegue

os seus obxectivos e polo tanto que se reforza a conduta disruptiva.

2. Debemos ignorar as condutas leves e puntuais e demorar a resposta das máis persistentes.

 Non  prestar  atención  á  conduta  disruptiva  pode  conducir  a  que  o  alumno  desista  desa

interrupción,  en  todo  caso  reducirá  a  probabilidade  de  que  no  sucesivo  se  reproduzan

condutas similares que non conseguen o efecto desexado.

 Moitos autores manteñen a importancia de evitar o acto disruptivo ou a chamada de atención

e centrar a acción na tarefa. Isto supón non prestar atención directa ó/á alumno/a que “ex

profeso” fai xestos de desacordo nese preciso intre, senon máis ben esperar o momento en

que estea a traballar para apoialo/a na súa boa conduta. En termos educativos: mostrarlle o

reforzo cando faga algo ben en lugar de lle emprestar a atención cando estea a realizar a

acción que retarda a marcha do proceso de aula.

 Saber non prestar atención á disrupción significa mandar mensaxes non verbais nos que se

dea por entendido que o/a profesor/a é consciente do que está a ocorrer e á vez avanzar no

proceso de aula no que está inmersa a clase centrando o interese no grupo. Neste terreo a

linguaxe non verbal é unha peza clave. Con accións de baixa intensidade de disrupción, un
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xesto, unha ollada é suficiente. Dunha maneira non verbal estáselle a indicar “ti sabes que

estou aquí e que me estou dando conta”. A mensaxe non-verbal actúa como recordatorio ou

reforzo.

3. Intentemos controlar as condutas máis persistentes a través da linguaxe non verbal.

 Temos que procurar que a conduta disruptiva dunha pequena parte do alumnado non altere a

marcha da actividade docente. Non paremos a súa actividade para “chamar a atención” ó

alumnado disruptivo. Iso é o que, consciente ou inconscientemente, busca na maioría das

ocasións.  Se  o  alumno/a  consegue  parar  a  clase,  estaremos  reforzando  esas  condutas.  A

demostración de poder que pode significar iso diante dos iguais é un reforzador moito máis

poderoso que calquera motivación positiva ou ameaza que o profesorado poida utilizar.

 Cos/as  alumnos/as  máis  socializados/as  o  feito  de  pasar  ao  seu  lado,  un  xesto  ou  unha

indicación silenciosa van ser moito máis efectivas que unha ameaza verbal. Ademais pode

conseguilo sen alterar a marcha da clase. Ocasionalmente, podemos chamalo individualmente

e  facerlle  ver  o  inadecuado  da  súa  conduta  nunha  entrevista  individual.  (lembremos:  os

eloxios en público e as reprimendas en privado).

4. Nunca debemos entrar nunha discusión co alumno ou alumna diante da clase.

 Discutir  cun/cunha  alumno/a  disruptivo/a  diante  dos  seus  iguais  significa  provocar  unha

escalada do conflito xa que entramos nunha dinámica de enfrontamento na que un dos dous

debe resultar gañador e o alumno/a non consentirá en “perder” a batalla  diante dos seus

compañeiros.

 Se non é unha intervención absolutamente imprescindible (o alumno/a  pode causar lesións

ou danos  immediatos  a  outro/a  alumno/a)  debemos  evitar  o  contacto  físico  co  alumno/a

conflitivo/a. Se o alumno ou a alumna se nega a saír da clase, se nos ameaza a nós ou ao resto

do alumnado, etc. sempre é preferible que un profesor/a de garda ou un membro do equipo

directivo  non  implicados  directamente  no  conflito,  serenos  e  tranquilos  se  encarguen  de

atender ó/á alumno/a.

5. Non debemos retar, desafíar ou ameazar a un alumno/a diante da clase.

(Tampouco debemos facelo en privado, pero iso ten menos que ver co tema que tratamos)
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 Se un/unha alumno/a protesta ás nosas indicacións ou nos reta abertamente evitemos caer na

provocación e entrar nunha situación de descontrol. Perder os papeis por parte do profesor/a e

entrar  nun  estado  de  enfado  incontrolado  pode  supoñer  moitas  horas  de  traballo  para

recuperar a relación normal co grupo. Invitemos serenamente ao alumno/a que abandone a

aula por un tempo para tranquilizarse, ou que se dirixa á xefatura de estudos polo que resta da

clase.  Se  se  resiste  fagamos  que  alguén  chame  ao  profesor/a  de  garda  ou  ó  persoal  de

dirección para que se faga cargo del/a.

 Sexa  cal  sexa  o  nivel  ao  que  chegue  a  disrupción,  intentemos  abordar  o  problema

posteriormente nunha entrevista individual, na que se analice o problema co/coa alumno/a

nun  ambiente  calmo  e  tranquilo,  amosándonos  seguro/a  á  hora  de  condenar  a  conduta

disruptiva pero amosándonos sempre que se comprende e se acepta a persoa e intentando

buscar unha saída airosa para o implicado e propostas positivas para o futuro.

6. Sexa cal sexa o problema, teñamos en conta que non estamos sós e non debemos actuar 
sós.

 Contemos  o  noso  problema  aos  compañeiros  e  compañeiras  de  departamento,  aos

compañeiros  e  compañeiras  que  departen  na  cafetería  ou  na  sala  de  profesores.  Se  nos

sentimos  intimidados/as  ou  molestos/as  ao  profesor  ou  profesora  que  nos  inspire  máis

confianza.  Eles/Elas saberán orientarnos cos seus consellos sobre a  situación concreta ou

axudarnos a buscar orientacións no equipo directivo, o departamento de orientación, etc. Non

estamos sos/soas.  Pidamos axuda e orientación no equipo directivo, eles saberán orientarnos

para  que  resolvamos  os  nosos  problemas  coa  axuda  do  propio  equipo  directivo,  o

Departamento  de  Orientación,  compañeiros  e  compañeiras  con  máis  experiencia  nesa

situación, inspección educativa...

7. Condutas do profesorado que poden favorecer a disrupción

– Non chegar a tempo.

– Saír antes.

– Falta de respecto ó alumnado.

– Non levar a clase preparada.

– Non propiciar a participación.

– Magnificar os fracasos do alumnado.

– Invisibilidade do éxito.

– Atención selectiva.
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– Falar polo móbil.

– Expulsar de clase.

– Non escoitar.

– Non ser obxectivo ao resolver conflitos.

– Non pedir nunca desculpas.

– Non chamar os rapaces polo seu nome.

– Ter o alumnado na mesma disposición todos os periodos lectivos.

8. Condutas do profesorado que axudan a que se atenúe a disrupción

 Facer bo uso do eloxio

– Ser sinxelo e directo (dito con voz natural, sen efusións nin espaventos).

– Manifestarse cun estilo directo e declarativo (iso está moi ben, nunca pensara niso).

– Especificar o conseguido, recoñecer o esforzo, atención ou perseveranza notable.

– Ser variado.

– Estar apoiado pola adecuada comunicación non verbal.

– Evitar enunciados ambiguos ( “hoxe estiveches realmente ben “).

– Expresarse, por regra xeral, en privado.  

 Favorecer a acollida e valorar o alumno ou a alumna

– Chamar polo nome de pila ó alumnado.

– Establecer contacto visual co alumnado durante a clase.

– Empregar o humor en sentido positivo.

– Pasear pola aula e achegarse a todos/as os/as alumnos/as.

– Recoñecer a propiedade das ideas do alumnado.

– Responder positivamente ás respostas incorrectas, sinalando as partes correctas.

– Oporse ás agresións verbais entre o alumnado.

– Cando os/as alumnos/as comezan a moverse dun sitio a outro permitir descansos curtos.

– Organizar descansos cando decae a enerxía do alumnado.

– Transmitir unha sensación de entusiasmo ó presentar as tarefas.

– Utilizar anécdotas, digresións ou ambas cousas en relación coa tarefa.

– Atribuír os éxitos do alumnado ós seus esforzos.

– Especificar o que deben facer os/as alumnos/as para atinxir o éxito.

– Especificar que resultado esperamos do alumno nas tarefas.

– Aceptar os propios erros e responder ás críticas xustificadas por parte do alumnado.

– Recoñecer  as  diferenzas  persoais,  tales  como  o  caso  de  alumnado  con  necesidades
especiais, minorías étnicas, problemas condutuais.
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– Transmitir unha sensación de entusiasmo ó presentar as tarefas.

13 Revisións do plan de convivencia

Este Plan de Convivencia terán unha avaliación continuada que xurde da súa aplicación práctica,

polo que estará suxeito a revisións para incorporar/modificar, calquera mellora que se detecte. 

MODIFICACIÓNS PLAN DE CONVIVENCIA

DATA PÁXINA MODIFICACIÖNS

16/12/2021 27 Modificaicón do Anexo II: espazo de convivencia
 - Actualización dos apartados “Obxectivo” e “Casos”

16/12/2021 Documento completo Inclusión de logos novos no encabezado

16/12/2021 Portada Actualización da conta de correo electrónico e da dirección da páxina web co 
novo dominio .gal
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