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CAPÍTULO I. Xustificación do plan
“A convivencia pacífica é un dos retos da sociedade actual, e posúe múltiples facetas que precisan da
colaboración de distintas instancias, especialmente, da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, da
Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, e da Consellería de Sanidade. Son estas, pois, as
instancias que se inclúen neste decreto.
Na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, recóllese entre os principios e fins do sistema
educativo español, a educación para a prevención de conflictos e para a súa resolución pacífica, así como a
non-violencia en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social.Finalmente, sublíñase que esta norma ten
por obxecto crear e regular o Observatorio Galego da Convivencia Escolar como un instrumento destinado a
aplicar as medidas que para o ámbito educativo establece a Lei 27/2005, do 30 de novembro, de fomento da
educación e da cultura de paz, co fin de promover a cultura de paz e non-violencia na nosa sociedade.
A súa posta en marcha supón unha iniciativa institucional de grande transcendencia no deseño e na
organización das estratexias que se deben adoptar para o fomento dunha cultura de paz, en que o conflicto
pase de ser considerado un problema a ser visto como un desafío educativo, polo que se pode integrar todo o
alumnado desde o marco do respecto e a igualdade.
De conformidade co exposto, por proposta da conselleira de Educación e Ordenación Universitaria, no
exercicio da facultade outorgada polo artigo 34 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e do seu
presidente, modificada pola Lei 11/1988, do 20 de outubro, co informe do Consello Escolar de Galicia, logo da
deliberación do Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión de doce de abril de dous mil sete, DISPOÑO:

ARTIGO 1. OBXECTO.
Este decreto ten por obxecto crear e regular o Observatorio Galego da Convivencia Escolar, como
órgano colexiado de carácter consultivo e de apoio a toda a comunidade educativa no que se refire á
convivencia escolar, adscrito á Consellería de Educación e Ordenación Universitaria a través da Dirección Xeral
de Ordenación e Innovación Educativa.

ARTIGO 2. FINS.
O Observatorio Galego da Convivencia Escolar terá como finalidade analizar e propoñer actuacións de
investigación, prevención e intervención en relación coa mellora do clima escolar, así como ser canle de
participación de todos os sectores con responsabilidades no tema da convivencia.”(D.O.G. 8 de maio de 2007)
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CAPÍTULO II. Observatorio de Convivencia

2.1. Compoñentes
En Consello escolar extraordinario celebrado o luns 26 de novembro de 2007 constituíse o
Observatorio Escolar do centro cos seguintes membros:
•
•
•
•
•

•
•

Presidente: Javier Meruéndano Lira.
Vicepresidenta: Mª José Sarandeses Astray-Caneda.
Representante P.A.S.: Mª José Conde Seguín.
Orientadora: Belén Santos-Ascarza Tabarés.
Representantes do profesorado:
o Ascensión Crespo Iglesias
o José Mª Lecuona Älvarez
o Rosa Díaz Lama
Representante de pais/nais: Rosa Mª Ferreiro Iglesias
Representante do alumnado: Marcos González Núñez.

2.2. Tarefas
1.

2.

Para o cumprimento dos seus fins, corresponden ao Observatorio Galego da Convivencia Escolar
as seguintes funcións:
a. Avaliar sistematicamente a situación da convivencia nos centros, establecendo
estratexias para a recollida de información, análise e difusión dos datos, impulsando a
investigación neste ámbito.
b. Propoñer iniciativas de cara á mellora do clima escolar, elevando propostas de actuación
á Administración educativa e realizando o seguimento e avaliación destas iniciativas.
c. Informar e asesorar as administracións sobre aspectos normativos relacionados coa
convivencia e coas actuacións dirixidas á súa mellora.
d. Propoñer liñas de actuación en materia de formación do profesorado no que respecta á
convivencia escolar, promover a elaboración de materiais e recursos e facilitar o
intercambio de experiencias.
e. Asesorar a comunidade educativa nos temas propios do observatorio.
f. Elaborar un informe anual sobre a convivencia escolar.
No cumprimento das funcións anteriores deberá terse en conta, nos casos que sexa procedente, a
perspectiva de xénero, que será especificamente valorada nos informes, avaliacións, iniciativas e
propostas de liñas de actuación para previr e tratar a violencia por razón de sexo.
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CAPÍTULO III. O Centro dende o punto de vista da
Convivencia.

3.1. O contorno: físico, social e cultural.

3.1.1. CONTORNO FÍSICO
Esta Comarca sitúase nunha dobre depresión topográfica, a de Maceda e a de Allariz, unidas
ambas polo canón que forma o río Arnoia no seu curso alto, de aí que algúns a denominen tamén Comarca do
Alto Arnoia. A depresión de Maceda está situada ao sur dos Altos do Rodicio que, con un forte afundimento
topográfico, caen orixinando un brusco contacto de orixe tectónico. Pechan a depresión outros relevos
menores, que corresponden aos somontes finais da serra de San Mamede na súa parte occidental, mentres
que as elevacións que a separan da cunca ourensán son de escasa entidade.
Estamos ante unha Comarca binuclear desde todos os puntos de vista, tanto desde o natural como
desde o funcional, o que explica a dobre centralidade. O territorio ten unha funcionalidade diferenciada,
dividíndose os servizos e equipamentos entre Maceda e Allariz, de forma que ningún de eles alcanza a función
propia dos centros consolidados. Dada a proximidade e accesibilidade da capital, as relacións tenden a
orientarse cada vez máis cara a Ourense .
Distínguense dúas áreas: a de Maceda que organiza os Concellos de Xunqueira de Espadañedo,
Paderne de Allariz e Baños de Molgas; e por outro lado está Allariz.
O IES San Mamede está situado no concello de Maceda. Sen embargo, a área de influencia do instituto
abarca outros concellos, como Baños de Molgas, Xunqueira de Espadañedo, Vilar de Barrio, Esgos,
Montederramo e, e menor medida, Paderne de Allariz e Parada do Sil.
O Concello maior en canto a superficie é Maceda (101,9 km2).En canto a tamaño da poboación
Maceda ten 3.146 .Maceda é o municipio principal da Comarca, xunto con Allariz..

3.1.2. CONTORNO SOCIAL
Os datos actuais de poboación no concello de Maceda no ano 2007 son os seguintes: 460.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Poboación: 3.146 habitantes
Homes. 1.539.
Mulleres: 1.607.
Grupos de idade:
De 0 a 15 anos: 311. (161 homes e 150 mulleres).
De 16 a 64 anos : 1779 (917 homes e 862 mulleres).
De 65 e mais : 1.056 (461 homes e 595 mulleres).
Poboación estranxeira : 80 (43 homes e 37 mulleres).
Idade media : 50 anos (48,4 para homes e 51,6 para mulleres).
Crecemento vexetativo (no 2006): - 19
Taxa bruta de natalidade : 4,8/1000.
Taxa bruta de mortalidade : 14/1000
Índice de envellecemento : 244,7.
Idade media á maternidade : 30,4
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•
•

Nº medio de fillos por muller : 0,8.
Taxa bruta de nupcialidade : 2,2 /1000.
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Taxa de paro

%

Taxa de actividade

%

Homes

10,6

Homes

53,4

Mulleres

12

Mulleres

33,9

Total

19,8

Total

43,4

En canto a poboación activa e inactiva e índice de desemprego, observase un baixo nivel de instrución
da poboación, posto que case o 70% ten titulación inferior ao graduado escolar ou non ten estudos. A taxa de
analfabetismo é do 2,8/1000, sendo maior nas mulleres, 3/1000 ca nos homes 2,6/1000.
Como consecuencia da gran poboación con 65 e máis anos (case o 33% da poboación), así como o
escaso nivel de instrución da mesma, apreciase un elevado nivel de persoas inactivas. Un terzo da poboación é
activa nos diferentes sectores de ocupación.
A continuación amósase unha táboa relativa a poboación ocupada por ramas de actividade :
Ocupados por sectores

Total

Homes

Mulleres

Período

210

125

85

2001

0

0

0

2001

Industria

139

85

54

2001

Construción

159

147

12

2001

Servizos

577

295

282

2001

Agricultura
Pesca

Sector primario
As explotacións agrícolas están destinadas na súa maior parte ao autoconsumo, sobre todo dos
produtos de horta e ao mantemento do gando, como as patacas, centeo, millo e trigo. Predomina o
minifundismo.
En canto ao gando predomina o bovino e o caprino na alta montaña e o vacún orientados ao
aproveitamento cárnico.
A gandería oriéntase cara ao vacún de leite, ademais as granxas avícolas de COREN son unha
importante fonte de ingresos para gran parte dos veciños.

Sector secundario
A Comarca está adicada practicamente ao sector terciario, influenciado pola existencia de dous
centros comarcais e pola atracción turística que ten esta zona (Allariz, Balneario de Baños de Molgas, ...) anque
seguido moi de cerca pola industria e a construción
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Sector terciario
Allariz e Maceda como centros comarcais dispón da seguinte dotación pública: Axencia de Extensión
Agraria, Instituto de Ensino Secundario, y Centro P.D.C.
A Comarca está considerada como unha zona turística. Esta Comarca ten en Baños de Molgas o que se
podería clasificar como o segundo mellor balneario de toda a Provincia.
Tamén se explota a zona montañosa para realizar actividades lúdico-deportivas como a caza e a pesca,
xa conta a comarca con 2 coutos en Maceda.

Situación do Centro
A evolución do alumnado nos dous últimos cursos escolares é a seguinte:

GRUPOS

Curso 06/07

Curso 07/08

1º ESO

52

51

2º ESO

53

58

3º ESO

47

41

4º ESO

32

41

1º Bac

29

22

2º Bac

29

20

1º Ciclo

-

14

2º Ciclo

10

2

PGS

10

8

TOTAIS
Total ESO

184

191

Total Bac

58

42

Total Ciclo

10

16

Total PGS

10

8

TOTAL

262

257

3.2. Recursos cos que conta o Centro.

3.2.1. RECURSOS HUMANOS.
O centro conta con de 39 profesor@s. Destes 15 exercen o labor titorial co alumnado.
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Ademais o centro conta cunha orientadora, unha profesora de pedagoxía terapéutica e unha
profesora de audición e linguaxe.

3.2.2. RECURSOS MATERIAIS.
O centro conta cos seguintes espazos :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Biblioteca
Laboratorio de ciencias.
Laboratorio de física e química.
Salón de Actos.
Aula Multimedia.
Aula de Música
Aula de Informática (dúas).
Pavillón cuberto.
Ximnasio.
Sala de Lecer.

Dpto.
Dpto. Matemáticas Dpto.
Bioloxía
Física e Química

Dpto.
Latín e
Grego
Laboratorio
Bioloxía

Laboratorio
Química

Laboratorio
Física

Aula de Tecnoloxía

Dpto.
Educación
Física
Dpto.
Xeografía e Hª
e Economía

Aula de Debuxo

Segunda Planta

Aula
Informática
ESO

Aula de
Dpto. Filosofía Audición e Linguaxe
e Relixión
Aulas (1º, 2º, 3º ESO)

Dpto.
Idiomas
Aula de
Apoio

Dpto.
Linguas Castelá
e Galega e Literatura

Xefatura
de Estudios

Aula
Audiovisuais

Dpto
Informática

Aula de Música

Aula1 Aula 2 Aula 3 PGS

Sala de
Profesores

Biblioteca

Primeira Planta

Dpto. Orientación
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Aulas
Cic lo Informátic a

Aulas
(4º ESO e Bac harelato)

Direc c ión

Titoría

Cafetería

Salón
de Ac tos

Planta Baixa

Conserxería
e Reprografía

Sec retaría
Administrac ión

Ximnasio
Aula

Semisótano
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CAPÍTULO IV. Obxectivos.
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.

Conseguir a integración de todos os membros da comunidade escolar sen discriminación por
razón de raza, sexo, crenza, relixión o calquera outra circunstancia persoal ou social.
Priorizar na educación os valores e o respecto a dignidade e a integridade, as ideas, crenzas e
intimidade de todas persoas.
Sensibilizar a todos os membros da comunidade educativa sobre a gravidadade do tema da
intimidación e o acoso.
Fomentar a existencia de actividades, espazos e tempos comúns nos que se traballe na toma de
conciencia da existencia de conflitos en todos os ámbitos da vida e a necesidade de afrontalos de
modo non violento.
Promover a investigación sobre o estado actual da convivencia no centro, para mellorar o
coñecemento sobre o fenómeno da violencia escolar, así como para avaliar as iniciativas e
intervencións que se emprendan.
Deseñar as medidas de intervención para a solución de conflitos de convivencia,
Promover a implicación das familias na transmisión de valores que favorezan a convivencia, e
fomentar ao máximo a súa participación nas actividades do centro encamiñadas a mellorar a
convivencia na familia, no centro e na sociedade.
Desenvolver unha coordinación adecuado entre o equipo docente para que se poida dar unha boa
convivencia na aula, fixando uns obxectivos básicos e unha actuación coherente nunha mesma
liña de traballo.
Insistir na necesidade do respecto a unas normas básicas para a mellor convivencia na aula e no
centro:puntualidade, dereito ó estudo dos compañeiros, coidado das instalacións, evitación de
condutas contrarias á hixiene e a saúde
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CAPÍTULO V. Estratexias e recursos para a prevención e
mellora da convivencia.

5.1. Traballo dende a Acción Titorial
Si se concibe o feito educativo desde unha perspectiva sistémica e dentro dos principios
construtivistas da aprendizaxe, semella claro que o labor docente non pode realizarse á marxe dunha acción
titorial permanente. Nesta tarefa, encomendada na súa maior parte ao profesorado titor, ten que implicarse
toda a comunidade educativa .
Desde esa consideración da acción titorial, se perciben as conexións entre o Plan de Convivencia e o
Plan de Acción Titorial (PAT)
Na tarefa de conseguir á prevención e mellora da convivencia no Centro , a acción titorial a través dos
ámbitos, nos que se estrutura o PAT: Alumnado. Profesorado. Familias, desenvolverá os seguintes obxectivos e
actividades:

5.1.1. ALUMNADO
Obxectivos

1.

2.
3.

Aprendizaxe de principios e normas de convivencia . As actitudes a desenvolver en materia de
convivencia deberán basearse nas seguintes Normas Xerais de Convivencia:
o Asistir a clase.
o Chegar con puntualidade.
o Estudar con aproveitamento, así como respectar o dereito ao estudo dos compañeiros.
o Respectar a dignidade, integridade, intimidade, ideas e crenzas de todos os membros da
comunidade educativa.
o Non discriminar a ningún membro da comunidade escolar por razón de nacemento, raza,
sexo ou calquera outra circunstancia persoal ou social.
o Coidar e utilizar correctamente os bens e instalacións do centro.
o Seguir as orientacións do profesorado e do persoal non docente no exercicio das súas
funcións.
o Respectar as pertenzas dos demais membros da comunidade educativa.
o Tratar con respecto e consideración a todos os membros da comunidade educativa.
o Participar na vida e funcionamento do centro.
o Non realizar actividades prexudiciais para a saúde nin incitar a elas.
o Aprender habilidades pacíficas e non violentas na resolución de conflitos.
Exercitar as condutas adecuadas e necesarias para conseguir un bo clima de aula que permita o
aproveitamento das ensinanzas-aprendizaxes
Exercitar o traballo e o esforzo como base para a súa formación integral
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5.1.2. PROFESORADO
Obxectivos
1.
2.

3.

4.

5.
6.

Coa finalidade de exemplarizar condutas : coñecer e cumprir os principios e normas de
convivencia recollidos no RRI
Promover a formación permanente do profesorado no complexo mundo das relacións
interpersoais no Centro: habilidades sociais, resolución de conflitos, estratexias para fomentar a
participación, intervención perante problemas de conduta, violencia nas aulas, maltrato entre
compañeiros,etc.
Co obxecto de producir as respostas educativas adecuadas de forma coordinada nas distintas
materias: coñecer e valorar as características do grupo de alumnos e alumnas, tanto dende o
punto de vista persoal, como no relativo á competencia curricular, ás estratexias de aprendizaxe,
á motivación, os intereses, ás preocupacións e inquedanzas, ás relacións persoais, etc.
No exercicio da tarefa docente e , dando continuidade ao labor desenvolvida nas titorías:
contribuír á mellora da formación integral do alumnado:
o Fomentar a autonomía persoal e organización do grupo:
o Estimular o traballo e o esforzo
o Reparto de funcións entre alumnado
o Variedade nas formas de agrupar
o Axuda ao alumnado no seu rendemento académico,nas súas técnicas de estudo, na
mellora do seu horario de traballo na casa.
Fomentar a integración do profesorado desenvolvendo accións que favorezan a adaptación dos
novos profesores/as , e a súa interacción co resto do profesorado
Fomentar a integración do novo alumnado, desenvolvendo accións que favorezan a adaptación
dos novos alumnos e alumnas, e a súa interacción co resto do alumnado

5.1.3. PROFESORADO E ALUMNADO
Actividades
1.

2.
3.

Actividade para acoller ao novo profesorado: Proporcionándolles información e acollida de tipo
persoal , organizativo e académico
o Responsables : Equipo directivo. Membros do Departamento ao que pertence o novo /a
profesor/a e Departamento de orientación
o Temporalización: Principio de curso fundamentalmente , e ante novas incorporacións.
Actividade: Programar Charlas, Encontros,…, de formación en temas relacionados coa convivencia
Actividade para acoller ao alumnado:
o Xornada de acollida para o alumnado procedente de Primaria
 Responsables : Equipo directivo e Departamento de orientación
 Temporalización: maio-xuño
o Acollida no comezo do curso para tódolo alumnado do Centro
 Responsables : Equipo directivo e titores/as
 Temporalización: 1º día do curso
o Acollida para o alumnado novo, incorporado unha vez comezado o curso, o titor/a
nomeará “titor de acollida” a outro alumno/a do curso que será o encargado de
proporcionarlle información e acollida de tipo persoal , organizativa e académica
 Responsables : Titor/a do curso. “Titor/a de acollida” e colaboración do
Departamento de Orientación
 Temporalización: Durante o mes da incorporación.
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4.

Actividade: Informar ao alumnado, ao principio de curso, sobre o Plano e as Normas de
Convivencia.
o Responsable: Equipo Directivo, Titor e colaboración do Departamento de Orientación.
o Recursos: Material impreso concretando o máis esencial do Plano de convivencia e das
Normas recollidas no RRI
o Temporalización: Durante o primeiro trimestre nas sesións de titoría co alumnado
5. Actividades: Coñecer ao grupo-clase :
o Cuestionarios
o Avaliacións
o Observacións sistemáticas do profesorado
o Entrevistas individuais
• Responsable: Titores/as, Profesorado en xeral e Departamento de Orientación
• Temporalización: Durante todo o curso.
6. Actividade: Seleccionar democraticamente as normas de convivencia en cada grupo-clase:
o As que afectarían ao alumnado do grupo
o As que afectarian ao profesorado do grupo
• Responsable: Titor/a e Profesorado do grupo
• Recursos: RRI e Plano de Convivencia
• Temporalización: Principio de curso
7. Actividade: Tratar na hora de titoría, cando o titor o considere necesario, calquera aspecto que
afecte ás boas relacións e á convivencia do grupo ou parte del.
o Responsable: Titor/a, Profesorado e Departamento de Orientación.
o Recursos: Plano de Convivencia: resolucións do conflito de forma dialogada , mediación .
RRI
o Temporalización: Durante todo o curso.
8. Actividade: Analizar na titoría a marcha da convivencia da clase unha vez ao cabo de cada
trimestre para analizalo posteriormente nas Xuntas de Avaliación.
o Responsable: Titor/a e colaboración do Departamento de Orientación.
o Recursos: Cuestionario individual e debates da clase.
o Temporalización: Unha vez ao cabo de cada trimestre durante ás sesións de avaliación .
9. Actividade: Abordarase ao longo do curso calquera incidencia puntual que altere a convivencia do
centro co alumnado implicado e a súa familia, se procede.
o Responsable: Equipo Directivo, Titor/a, Profesorado implicado e colaboración do
Departamento de Orientación.
o Recursos: Plano de Convivencia: resolucións do conflito de forma dialogada , mediación .
RRI
o Temporalización: Durante todo o curso.
10. Actividade: Desenvolver habilidades de comunicación no alumnado
o Responsable: Titor/a, Profesorado das materias e Departamento de Orientación.
o Recursos: Formación nas reunións de titoría , material específico para traballar ás
habilidades sociais, programacións de Aula .
o Temporalización: Durante todo o curso en sesións de titoría e nas clases
11. Actividade: Fomentar os valores democráticos: a tolerancia, a igualdade, a xustiza, a aceptación da
diversidade, a resolución de conflitos de forma pacífica e non violenta, etc
o Responsable: Titor/a, Profesorado e colaboración do Departamento de Orientación.
o Recursos: Formación nas reunións de titoría e Material concreto para a súa aplicación no
aula.
o Temporalización: Durante todo o curso en sesións de titoría e nas clases
12. Actividade: Sensibilizar contra o Maltrato entre Iguais (bullying) na etapa da ESO.
o Responsable: Titor/a e colaboración do Departamento de Orientación.
o Recursos: Formación nas reunións de titoría e material concreto para a súa aplicación no
aula.
o Temporalización: Polo menos 1 sesión de titoría en cada curso da ESO.
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13. Actividade: Celebración o día 30 de Xaneiro do: “Día escolar da non violencia e a paz”, e tamén de
outras datas conmemorativas relacionadas coa convivencia: Violencia de xénero, Dereitos
humanos, ...
o Responsable: Titores/as , profesorado en xeral, e colaboración do Departamento de
Orientación.
o Recursos: Actividades programadas
o Temporalización: Nas datas conmemorativas
14. Actividade: Servizo á Comunidade Escolar
o Limpeza e recollida do Aula ao remate do trimestre
 Temporalización: unha vez ao trimestre
o Realizar unha actividade anual, por nivel e grupo en beneficio do interese colectivo:
limpeza, orde, xardinería...
 Temporalización: unha vez ao ano
 Responsable: Equipo directivo, Titores/as, Profesorado en xeral e demais
persoal do Centro.
15. Actividade: Promover e motivar a participación do alumnado nas distintas actividades e festas ao
longo do curso: Magosto, Nadal, Carnaval e outras que se programen.
o Responsable: Equipo directivo, Titores, Profesorado en xeral
o Temporalización: 1 ou varias sesións de titoría anteriores as datas correspondentes.
16. Actividade: Promover e fomentar no exercicio da tarefa docente, mediante estratexias concretas
e programadas os seguintes aspectos básicos :
o O traballo e o esforzo
o As técnicas de estudo
o A autonomía persoal e organización do grupo
o O reparto de funcións entre alumnado
o A variedade nas formas de agrupar
• Responsable: Profesorado en xeral.
• Temporalización: Todo o curso

5.1.4. FAMILIAS

Obxectivos
1.

Participar en colaboración co centro no labor formativo, dos fillos e das fillas, na promoción da
súa autonomía, dos valores a considerar, e en xeral de todolo relacionado co proceso de ensinoaprendizaxe e coa formación dunha sociedade para a convivencia democrática:
o 1. Inculcar aos seus fillos/as valores como o respeto, a responsabilidade e a
solidariedade.
o 2. Comprometerse na esixencia de responsabilidades a os seus fillos e fillas...
o 3. Valorar apoiar e reforzar o labor do profesor no aula.
o 4. Acudir ao Centro non só ante situacións de conflito sino cando queiran aportar
suxerencias de mellora ou detecten ou sospeiten de algo que poida afectar ao seu fillo ou
filla.
o 5. Comprobar si os seus fillos/as adican na casa o tempo necesario ao estudo.
o 6. Revisar si os seus fillos traen o material a clase e se fan os deberes.
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Actividades
1.

2.

3.

Actividade Xornada de Acollida para as familias :
o Transmitir a idea de que a ensinanza é un proceso compartido entre as familias e os
profesores
o Informar de que todos os profesores teñen no seu horario unha hora de atención as
familias.
o Pedir que non acudan ao centro só ante situacións de conflito sino cando queiran aportar
suxerencias de mellora, ou lles preocupe algo…..
• Responsable: Equipo Directivo, Titor/a e colaboración do Departamento de Orientación.
• Recursos: Material impreso concretando o máis esencial do Plano e das Normas de
Convivencia.
• Temporalización: Primeiro trimestre.
Implicación activa das familias:
o Organizar entrevistas familia-equipo de profesorado do curso
o Promover un programa de relación familia-centro que contribuía a desenvolver os
obxectivos sinalados nos puntos do 1 ao 6.
• Responsable: Equipo Directivo, Titor/a, Profesores/as e colaboración do Departamento
de Orientación.
• Temporalización: Primeiro trimestre e segundo trimestre
Actividade: Xornada de “Portas Abertas” nos momentos nos que se finalizan estudos “DESPEDIDA
DO ALUMNADO”
o 2º de Bacharelato
o 4º ESO
o Ciclo formativo
o PCPI
• Responsable: Equipo directivo, Titores, Profesorado en xeral
• Temporalización: Final de Curso ( maio-xuño)

5.2. Resolución de conflitos

5.2.1. A MEDIACIÓN ESCOLAR
No IES San Mamede de Maceda queremos que os valores polos que sexamos recoñecidos na nosa
comunidade educativa sexa o do ensino para a paz, a tolerancia, a solidariedade a convivencia e o diálogo.
Por mediación escolar entendemos unha oportunidade que se brinda a persoas cun conflito para
sentarse xuntas cunha terceira parte neutral (algún membro do equipo mediador), falar do seu problema e
intentar chegar a un acordo dunha forma positiva e produtiva. Sempre voluntariamente.
A mediación é unha ferramenta para o diálogo, o encontro interpersoal e a busca de solucións
pacíficas aos conflitos que xorden no noso centro escolar.
O centro contará cun equipo mediador formado por todos os membros da comunidade educativa que
recibisen a formación en mediación escolar e queiran formar parte deste equipo.
Os obxectivos da mediación son:
•
•
•
•

Previr a violencia.
Diminuír o maltrato entre iguais.
Ensinar estratexias de resolución pacífica dos conflitos.
Restablecer, sempre que sexa posible, as feridas emocionais que poidan existir entre as partes
enfrontadas.
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•

Fomentar un bo clima de traballo e convivencia.

Os aspectos básicos da mediación escolar son os seguintes:
•
•
•
•

É voluntaria.
É neutral.
É confidencial.
A súa finalidade é acadar un acordo.

Será obxecto de mediación os conflitos de convivencia, relación, respeto, ideoloxía, afectivos, etc.,
sempre que non supoñan unha transgresión grave das normas de convivencia. Será o equipo de mediadores
activos o que determine se a mediación é un procedemento oportuno ou non en cada caso concreto, despois
de que algunha das partes implicadas solicite a intervención dos mediadores (Anexo I).
O equipo mediador estará formado por profesores, alumnos, pais e persoal non docente. Entre eles
elixirase ó equipo de mediadores activos. En cada proceso de mediación contarase con un mediador, proposto
polo equipo de mediación. As partes implicadas poderán aceptar ou rexeitar ditos mediadores, en caso de
rexeitamento consensuaranse os novos mediadores.
As fases da medicación:
FASES

OBXECTIVO CONCRETO
O mediador debe comprobar que é aceptado por

1. Presentación e aceptación do mediador
todas as partes implicadas no conflito.
2. Premediación (Anexo II)

Cada parte conta o conflito de forma individual.

3. Mediación (Anexos III, IV e V)
Crear confianza no propio proceso
Aclarar o papel do mediador.


Presentación e regras de xogo

Indicar o que se pode facer ou non.
Establecer o procedemento a seguir (onde, como e
cando se levará a cabo)
Expoñer a versión propia do conflito en presenza da



Cóntame.



Aclarar o problema



Propor solucións



Chegar a un acordo

outra parte.
Identificar o conflito e consensuar os temas máis
importantes.
Tratar cada tema e buscar posibles vías de acordo.
Avaliar as diferentes propostas, as vantaxes e
dificultades de cada unha e chegar a un acordo .

Habilitarase un espazo no centro para poder realizar as funcións e procesos de mediación.
O proceso de mediación non sustitúe nin exclúe un posible proceso sancionador, pero si pode, en
algún casos constiuirse nun atenuante do mesmo.
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CAPÍTULO VI. Estratexias e recursos de corrección e
reeducación diante das condutas contrarias ás normas de
convivencia.

Parte por incidencias graves na convivencia
Alumno/a

Curso

Materia

Profesor/a

Data

Hora

O presente parte ábrese para deixar constancia escrita dos feitos que o motivaron e comunícase á xefatura de
estudos para a súa oportuna incorporación ó expediente do alumno.
Ditos feitos, que dentro do RRI de noso centro teñen a consideración de graves foron:
Desobedecer as indicacións do profesor
Faltar ó respecto ó profesor
Molestar, insultar, agredir ou faltar ó respecto a outros compañeiros
Deteriorar de forma consciente algún dos elementos ou mobiliario do centro
Outros:

Coa intención de que se corrixa a súa conduta, o alumno foi sancionado con:
A imposición dun traballo educativo extra (detallado ao dorso)
A reparación dos danos ou consecuencias da falta cometida
A supresión do dereito ó recreo durante:
A realización dun traballo de adicación ó centro:

Por último, queremos facerlles entender a gravidade destes feitos e que a acumulación de partes pode supor a
apertura dun expediente disciplinario ó alumno
Asinado

Pregámoslles que intenten facer reflexionar ó seu fillo/filla sobre a importancia e consecuencias negativas que esta
conduta ten para el/ela e para o resto de compañeiros.
Por favor, asinen esta folla como constancia de que recibiron a información
Asinado
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CAPÍTULO VII. Avaliación do Plan de Convivencia.
O seguimento e avaliación do presente plan realizarase ao longo do vindeiro curso 2008/2009 e nos
cursos seguintes.
Ao remate de cada ano académico farase unha avaliación do nivel de consecución das medidas
propostas no presente plan.
Corresponderalle ao Observatorio Galego da Convivencia Escolar recadar, das distintas instancias ou
responsables das diferentes medidas descritas no plan, os informes e datos que permitan valorar a marcha do
proxecto, e propoñer, se cómpre, as modificacións ou medidas oportunas para a súa maior eficacia.
A avaliación realizarase en base a indicadores tanto cuantitativos como cualitativos, de tal xeito que,
xunto cos datos obxectivos, queden recollidos os aspectos referidos á calidade e efectividade das
intervencións.
A valoración global das accións realizadas reflectirase nunha memoria final, na que se indicará: o nivel
de consecución dos obxectivos previstos, as
dificultades atopadas e as modificacións introducidas, así como as conclusións e as propostas de
mellora que deberán incorporarse en posteriores plans.
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Anexo I

Solicitude do Proceso de Mediación

Solicitante
Apelidos

Nome
Alumno/-a

Curso/Grupo

Profesor/-a

Pai/Nai

Persoas implicadas no conflicto (indicar os seus datos persoais)

Descrición do conflicto
Cando foi?

Onde foi?

Como foi?

En Maceda, a ....... de ..................... do 20......

Asdo.:

.............................................
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Anexo II

Informe de Premediación

Persoa Implicada no Conflito
Apelidos

Nome
Alumno/-a

Curso/Grupo

Profesor/-a

Pai/Nai

Descrición do conflicto
Cando foi?

Onde foi?

Como foi?

Que sentimentos che
produce o conflito?

Que demanda, que
pide, con que se daría
por satisfeito/-a?

En Maceda, a ....... de ..................... do 20......

O/A mediador/-a: .............................................
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Anexo III

Regras de Xogo do Proceso de Mediación
Normas para os/as mediadores/-as
•

Procurar crear e manter a confianza das partes implicadas no conflito.

•

Ser neutral: non favorecer a ningunha das partes.

•

Ser flexible nas súas ideas, non aferrándose absolutamente a ningún presuposto.

•

Ser responsable, paciente e manterse sereno. Manter as boas formas no trato incluso nos
momentos de maior nerviosismo.

•

Absterse de xulgar, arbitrar e aconsellar. O mediador non toma decisións para solucionar o
conflito, limítase a prestar axuda para que as partes implicadas o fagan.

•

Confidencialidade: gardar en segredo todo o proceso.

•

Iniciar o proceso presentándose e explicándolle as regras de xogo as partes implicadas no
conflito.

•

Procurar que as regras se cumpran en todo momento.

Normas para as partes implicadas no conflito
•

Respetar as quendas de palabra, permanecer en silencio e non interromper o discurso
doutra persoa.

•

Non dar voces, insultar, menosprezar nin empregar ningún tipo de linguaxe verbal ou
corporal ofensivo nin agresivo.

•

Confidencialidade: gardar en segredo todo o proceso.

•

Aceptar e cumprir en todo momento as indicacións do/-a mediador/-a.

•

Aceptar e cumprir as regras en todo momento. De non ser así o proceso poderá ser
aprazado ou mesmo suspendido.
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Anexo IV

Informe de Mediación
Partes Implicadas no Conflito (indicar os seus datos e relación entre eles)
1.
2.
3.

Resumo do conflito

Cando, onde e como foi?

Que sentimentos lles produce
o conflito?

Parte 1.

Parte 2.

Parte 3.
Que lles interesa
fundamen-talmente?

resolver

Parte 1.

Parte 2.

Parte 3.
Que
demanda
solucións pro-pón?

ou

que

Parte 1.

Parte 2.

Parte 3.
Outros Comentarios

En Maceda, a ....... de ..................... do 20......

O/A mediador/-a: .............................................
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Anexo V

Acordo de Mediación

Nós…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………, estamos de acordo
en resolver o conflito, e para que estes problemas non volvan a repetirse no futuro
comprometémonos a:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
En proba de conformidade, asinamos este documento en presenza do/-a mediador/-a
…………………………………………………………………………………………………………,

en

Maceda,

a………de……………………………do 20…………

Sinaturas
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Anexo VI

A Mediación Escolar
Que é a mediación?
Unha oportunidade que se brinda ás persoas cun conflito para sentarse xuntas cunha terceira parte
neutral, algún membro do Equipo de Mediación, falar do seu problema e intentar chegar a un acordo dunha
forma positiva construtiva.

Quen leva a cabo a Mediación?
Os membros do Equipo de Mediación.

Quen compón o Equipo de Mediación?
Está constituido por profesores, alumnos, pais e persoal non docente, previamente informados.

Cales son as funcións do Equipo de Mediación?
−
−
−

Fomentar a comunicación entre as persoas afectadas polo conflito
Axudar ao esclarecemento do conflito.
Promover a busca de acordos

En que situacións se leva a cabo a Mediación?
Cando se detecte algún conflito e as persoas, voluntariamente, acepten a intervención do Equipo de
Mediación. Para elo, quen o desexe, tan só ten que cumprimentar e entregar unha solicitude de mediación.

Como actúa o Equipo de Mediación?
−
−
−
−
−

Reunir ás partes en conflito.
Escoitar as distintas opinións.
Facilitar o diálogo entre as persoas que xeraron o conflito.
Invitar a buscar solucións.
Non ten autoridade nas decisións que haxa que tomar.

Que implicacións ten que aceptar a Mediación?
−
−

Garantirase a absoluta confidencialidade de todo o proceso.
A solución ó conflicto debe ser proposto e aceptada polas persoas que xeraron esa situación.

Que se pretende conseguir coa Mediación?
−
−
−
−
−
−

Promover a solución pacífica e dialogada dos conflitos.
Aumentar a capacidade de toma de decisións.
Promover a responsabilidade ante os conflitos.
Mellorar a autoestima e a autodisciplina das persoas.
Favorecer a Convivencia no centro educativo.
Restablecer, sempre que sexa posible, as feridas emocionais que poidan existir entre as partes
enfrontadas.
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