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1. INTRODUCCIÓN 

 A escola é un lugar privilexiado de convivencia. É un espazo de crecemento, de encontro, de 

aprendizaxe, de experiencias compartidas, de coñecemento dos outros e de descubrimento do mundo. 

Na escola, como nun microcosmos, reprodúcense as situacións conflitivas da sociedade, pero tamén as 

posibilidades de superación e integración que favorecen os ambientes educativos. 

É, sen dúbida, un taller insuperable onde aprender a convivir. 

As noticias vinculan con frecuencia as palabras “violencia”, “acoso” e “fracaso” á escola. Fronte a elas, 

temos que falar de prevención, motivación, comunicación e mediadores, de obxectivos, proxectos e 

experiencias, de profesores, alumnos e compañeiros. As novas situacións que vive a escola poden ser 

foco de conflitos, pero son tamén oportunidades para aprender, para o cal debemos aplicar as medidas 

axeitadas de detección e prevención destes conflitos. 

Os nenos e nenas que medren, aprendan e maduren xuntos nun ambiente educativo de convivencia sa, 

serán cidadáns capaces de asumir as diferenzas, respectar aos outros, dialogar e convivir. Este é o 

obxectivo primordial do noso Centro, lograr a través da atención na “piedade e nas letras” un clima de 

convivencia baseado no respecto e na comunicación fluída e aberta entre todos os membros da 

comunidade educativa. 

Consideramos, pois, necesario construír unha escola inclusiva, que favoreza a participación e implicación 

dos distintos sectores da comunidade educativa, na que se respire un clima de convivencia harmónico, 

que sexa facilitador do traballo escolar, onde todos se sintan seguros e respectados. Dende estes 

principios básicos, inculcaremos nos nosos alumnos valores cristiáns e humanos de solidariedade, non 

violencia, xustiza, tolerancia e liberdade, coa fin de ofrecer un servizo educativo de gran calidade. 

Estes obxectivos necesitan do traballo conxunto da comunidade educativa e de todos os apoios posibles 

xa que a unión é imprescindible para establecer un procedemento sostible de mellora nos centros, para 

conxugar un procedemento tan tradicional como a sanción con outro menos aplicado como a mediación, 

permitindo unha resolución pacífica dos conflitos. 
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2. ANÁLISE DA SITUACIÓN DE CONVIVENCIA NO CENTRO. 

 
O Centro Educativo Privado Concertado COLEXIO CALASANZ - PP. ESCOLAPIOS está ubicado  na  cidade  da  

Coruña,  Estrada  dos  Fortes  10.  Atópase  situado  no  ángulo  N-NO  da cidade,  na  zona  de  San  Pedro  de  

Visma,  contiguo ao  barrio  de  "Los  Rosales". 

Este centro escolar, ten como núcleos poboacionais máis pretos os constituídos polos barrios de Labañou, 

Cidade Escolar, San Pedro de Visma e "Los Rosales". Esta referencia xeográfica vese ampliada á hora de 

analizar a zona de influencia recoñecida polo Delegación Provincial da Consellería de Educación da Coruña 

para o centro, polo que tamén habería que ter en conta os barrios do Ventorrillo e San Roque. 

A poboación deste barrio é, na súa maioría, de clase social media. A zona de influencia é unha mestura de 

grupos de vivendas sociais de clase media-baixa, baixa. Apréciase un envellecemento progresivo da poboación 

e un descenso gradual da natalidade. 

É favorable cara a convivencia, o carácter familiar deste centro educativo, onde as familias están moi presentes 

na actividade e funcionamento do Colexio, tamén favorecido polas actividades relacionadas cos 

departamentos de Pastoral e Acción Social. 

Tamén é positivo para un mellor funcionamento da convivencia, o carácter máis permanente e estable do 

profesorado na comunidade educativa, o que favorece o coñecemento e comunicación coas familias e 

alumnado. 

Polo tanto, a conflitividade xeral é baixa, detectándose rapidamente os incidentes ou desviacións da norma 

polo profesorado ou demais membros da comunidade educativa, e establecendo as medidas de actuación 

oportunas. 

 

3. OBXECTIVOS PARA ACADAR A IMPLICACIÓN DOS DISTINTOS SECTORES DA 

COMUNIDADE EDUCATIVA 

 

 Favorecer o coñecemento do Plan de Convivencia. 

1. Revisar de maneira anual por parte dos equipos docentes, do  grupo de traballo  e do EDE o 

Plan de Convivencia. 

2. Dar a coñecer o Plan de Convivencia a través do muro das familias de EDUCAMOS. 

3. Informar ao principio de curso o Plan de Convivencia ás familias. 

4. Dedicar unha sesión de PAT  á presentación do Plan de Convivencia. 
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 Posibilitar que os distintos compoñentes da comunidade educativa poidan 

aportar suxestións na elaboración do Plan. 

1. Incluír nas enquisas algún ítem referido ao Plan de Convivencia. 

2. Pasar trimestralmente en cada titoría unha avaliación do clima de convivencia escolar (en 5º 

y 6º de Educación Primaria, na ESO e Bacharelato). Intentarase facer a través dun formulario 

(FORMS). 

3. Revisar, por parte do grupo de traballo de Convivencia, a información acadada a través das 

enquisas realizadas ao remate do curso anterior e ao final do trimestre a partir dos datos 

procedentes das diferentes titorías, da CCP e da dirección de etapa ou xefatura de estudos. 

4. Nas xornadas de revisión ou preparación do curso ter unha xuntanza por equipos docentes 

para tratar os resultados que sobre a convivencia escolar se teñan e propor suxestións ao 

Plan do seguinte curso. 

5. Pasar unha enquisa ao persoal de administración e servizos. 

 

 Favorecer a análise e a proposta de suxestións ao Plan de Convivencia por parte do Consello 

Escolar. 

 

4.  OBXECTIVOS XERAIS E ESPECÍFICOS DO PLAN DE CONVIVENCIA 

O Plan de Convivencia ten uns obxectivos xerais baseados na Lei 4/2011 e no Decreto 8/2015, e tamén uns    

obxectivos    específicos    derivados    da    análise    previa    de conflitividade do centro, e adaptados á 

realidade do noso centro. 

Obxectivos Xerais 

• Facilitarlles aos órganos de goberno e ao profesorado instrumentos e recursos en relación coa prevención 

da violencia e a mellora da convivencia no centro. 

• Concienciar e sensibilizar á comunidade educativa sobre a importancia dunha adecuada convivencia escolar 

e sobre os procedementos para mellorala e acadar un ambiente educativo que permita o óptimo 

aproveitamento dos recursos que a sociedade pon a disposición do alumnado. 
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• Fomentar nos centros educativos os valores, as actitudes e as prácticas que permitan mellorar o grao de 

aceptación e cumprimento das normas e avanzar no respecto á diversidade e no fomento da igualdade entre 

homes e mulleres. 

• Facilitar a prevención, a detección, o tratamento, a xestión e a resolución dos conflitos que se poidan 

producirse no centro e aprender a utilizalos como fonte de experiencia e aprendizaxe. 

• Facilitar a prevención, detección e eliminación de todas as manifestacións de violencia, especialmente do 

acoso escolar, da violencia de xénero e das actitudes e comportamentos xenófobos e racistas. 

• Facilitar a conciliación ou a mediación para a resolución pacífica dos conflitos. 

• Contribuír desde o ámbito da convivencia á adquisición das competencias básicas, particularmente das 

competencias social e cidadá e para a autonomía e iniciativa persoal. 

• Fomentar e facilitar a participación, a comunicación e a cooperación das familias no mantemento da 

convivencia nos centros docentes. 

• Establecer, incrementar e consolidar as relacións con entidades e institucións do contorno que contribúan á 

construción de comunidade educadora e a unha convivencia de calidade que potencia os dereitos e as 

liberdades fundamentais. 

Obxectivos Específicos 

• Lograr a través da atención na “Piedade e Letras” un clima de convivencia baseado no respecto e na 

comunicación fluída e aberta entre todos os membros da Comunidade Educativa. 

• Mellorar os mecanismos de detección, prevención e xestión dos conflitos dende o diálogo e a mediación no 

noso Centro. 

• Favorecer o coñecemento do Plan de Convivencia a toda a comunidade educativa, especialmente ás familias 

e alumnado, a través do Muro das Familias e a través de sesións de titorías nas aulas (incluídas no PAT). 

• Facer un seguimento do Plan, e posibilitar que os distintos compoñentes da comunidade educativa poidan 

aportar suxestións de mellora ao Plan de Convivencia. 

• Elaborar unha memoria anual analizando a conflitividade no Colexio, que será compartida co Consello 

Escolar, e axuntada na PXA. 

 

5. GRUPO DE TRABALLO DE CONVIVENCIA. 

 

Dende a elaboración do Plan de Convivencia, hai un grupo de profesores que supervisan e avalían a 

implementación do Plan de Convivencia no Centro, e que forman o Grupo de Traballo de Convivencia. Neste 

grupo de traballo, ademais de revisar a conflitividade do centro, na medida do posible, de xeito trimestral,  

faise un seguimento da aplicación do Plan, e as accións que son propostas diríxense a todos os sectores e 

ámbitos do centro. 
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Está formado por un profesor/a de cada etapa educativa, a poder ser coordinadora de etapa e cun 

coñecemento amplo do funcionamento da sección, e por algún membro da Comisión de Convivencia. Ao estar 

formado por profesorado de todas as etapas, recóllese información de primeira man do ambiente do centro, 

e constitúe un grupo máis operativo e dinámico, no caso de existir algún conflito na comunidade escolar. 

 

A Comisión de Convivencia, debe ter as características sinaladas no Decreto 8/2015, con representantes de 

toda a comunidade educativa, e garante unha análise da conflitividade e reflexiona sobre a situación do 

Colexio en relación á convivencia. 

A Comisión de Convivencia, reunirase tres veces ao ano, será designada polo Consello Escolar, e estará 

formada por: 

- Un/ha alumno/a. 

- Un representante das familias. 

- Un membro do PAS. 

- Un/ha profesor/a. 

- Un representante da titularidade. 

- O/a Director/a Xeral, que presidirá a Comisión de Convivencia. 

Como funcións máis relevantes, están as de: 

- Elaborar o Plan de Convivencia e revisalo cada ano. 

- Informar dúas veces ao ano ao Consello Escolar da evolución do Plan de Convivencia. 

- Propoñer persoas para o Equipo de Mediación. 

- Elaborar unha Memoria Anual, analizando os incidentes na convivencia e promovendo accións 

para mellorala. Esta Memoria será presentada ao Consello Escolar e tamén a Inspección 

Educativa. 

 

Estas funcións, están asumidas polos titores, os equipos docentes, as CCPs e o Grupo de Traballo de 

Convivencia. 

 

6. A MEDIACIÓN NO PLAN DE CONVIVENCIA. 

 

A mediación é un modo formal e elaborado de negociación que serve en determinados casos para transformar 

positivamente un conflito entre dúas partes. Contribúe a fomentar o diálogo e a colaboración como estilos 

para resolver conflitos. A mediación transforma situacións que non resolve o método sancionador, aínda que 

ten as súas limitacións. O principal beneficio fronte ao método exclusivamente sancionador é precisamente o 

seu valor educativo. 
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É un sistema complementario a outras intervencións. Non hai que consideralo só en sentido finalista, é dicir, 

como busca dunha resolución final dun conflito, máis como un proceso no que o conflito pode ser 

transformado ou non, pero a través do cal cambia a relación entre as partes e, sobre todo, quen participa nel 

aprende que serve para aclarar conflitos, chegar a acordos e pode ser útil para novas situacións, polo que é un 

método educativo. 

Desenvolve técnicas de escoita activa, reformulación do escoitado e de extracción e aclaración da 

información, de xeito que a narrativa do conflito, unha vez ben contada e escoitada polas dúas partes, fai que 

estas poidan chegar a un acordo pacífico. Así, o mediador regula o proceso de comunicación das partes, non 

se posiciona, non dá solucións, é neutral, de xeito que o poder de resolución o teñen os protagonistas. 

O grupo de traballo de convivencia, velará porque os conflitos que se produzan no centro, sexan 

preferentemente tratados dende a perspectiva da mediación, e tentará afondar nesta ferramenta cara unha 

formación do profesorado, e a consecución de equipos de mediadores. 

Especialmente interesante é a “mediación entre iguais”, onde é o propio alumnado quen nun primeiro 

momento, analiza e xestiona o conflito, a través de alumnos/as mediadores/as que son escollidos polo 

profesorado, e de carácter voluntario. Será no traspaso de información entre titores ao comezo de curso, 

cando  os alumnos/as son propostos para esta labor polo titor anterior (que xa coñece ao grupo). 

Requisitos do mediador/a: tanto alumnado como profesorado pode ser mediador, aceptando esta 

responsabilidade voluntariamente, sempre que non sexa parte implicada directa ou indirectamente no 

conflito para favorecer a neutralidade. Ao mesmo tempo, debe contar coa confianza das dúas partes ou cun 

certo recoñecemento social. Tamén ten que ter actitudes favorables cara o diálogo, a comprensión, a axuda, 

ser paciente e non ter présa por chegar a acordos. 

Os casos axeitados para a mediación son aqueles nos que as dúas partes o piden ou o aceptan unha vez lles sexa 

proposta. Pode aplicarse a mediación en casos que non foron resoltos polas partes implicadas, en problemas 

disciplinarios, e tamén entre membros de diferentes sectores da comunidade escolar. 

En principio non está indicado en agresións físicas, casos de acoso grave e evidente, e en certos casos sempre 

será requirida a presenza dun mediador con formación. 

 

7. PROCEDEMENTOS DE ACTUACIÓN ORIENTADOS Á PREVENCIÓN DE 

CONFLITOS E Á CONSECUCIÓN DUN ADECUADO CLIMA NO CENTRO 

 

1. Facer consciente ao alumnado da importancia da elección de delegados.  

2. Elaborar sesións de titoría para presentar a importancia dunha adecuada convivencia escolar e 

facer carteis sensibilizadores. 

3. Na sesión de avaliación de titoría favorecer a reflexión sobre a marcha da convivencia. 

4. Implicar ao alumnado no establecemento de normas de clase. 
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5. Desenvolver titorías sobre intelixencia emocional (habilidades sociais, empatía, autorregulación, 

autocoñecemento e  motivación). 

6. Asistir de forma activa no patio ao alumnado nas gardas de recreo. 

7. Propoñer ao claustro de profesores formación específica sobre resolución de conflitos. 

8. Identificar nos diferentes grupos ao alumnado con máis habilidades sociais para mediar nos 

conflitos que poidan xurdir no grupo. 

9. Potenciar    nas    entrevistas    individuais cos alumnos que se vexan como protagonistas dun clima 

de convivencia no centro. 

10. Favorecer dinámicas de traballo cooperativo (xogos cooperativos, dinámicas de titoría…).  

11. Incluír ao seminario de Educación Física na programación da materia actividades que traten de 

maneira especial o respecto ás normas, o compañeirismo… 

12. Celebrar especialmente as campañas dos distintos departamentos relacionados coa paz e a 

solidariedade. 

13. Xuntanza trimestral da dirección de etapa, xefatura de estudos ou coordinadores de ciclo das 

CCPs cos delegados. 
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8. DEREITOS E DEBERES DOS MEMBROS DA COMUNIDADE EDUCATIVA EN 

CANTO Á CONVIVENCIA ESCOLAR. 

 

Segundo a Lei 47/2011 do 30 de xuño, os dereitos e deberes da comunidade educativa son os seguintes: 

 

Dereitos e deberes das nais e pais ou dos titores cando corresponda. 

1. As nais e pais ou titores, en relación coa educación dos seus fillos e fillas, son titulares dos seguintes 

dereitos de convivencia e participación, sen prexuízo dos establecidos nas leis orgánicas de 

educación: 

a. Ser respectados e recibir un trato adecuado polo resto da comunidade educativa. 

b. Estar informados sobre o progreso da aprendizaxe e integración socio- educativa dos seus 

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

equipos directivos dos centros docentes. 

c. Recibir información sobre as normas que regulamentan a convivencia nos centros 

docentes. 

d. Ser escoitados, nos termos previstos por esta lei, nos procedementos disciplinarios para a 

imposición de medidas correctoras de condutas contrarias á convivencia dos seus fillos e 

fillas. 

e. Participar no proceso educativo a través de consultas e outros procedementos de 

participación directa que estableza a Administración educativa. 

 

2. Así mesmo, como primeiros responsables da educación dos seus fillos e fillas, teñen os seguintes 

deberes: 

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

profesorado e cos centros docentes. 

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

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

educativas do profesorado no exercicio das súas competencias. 

c. Fomentar o respecto polos restantes compoñentes da comunidade educativa. 

d. Colaborar cos centros docentes na prevención e corrección das condutas contrarias ás 

normas de convivencia dos seus fillos e fillas. 
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Dereitos e deberes do alumnado 

1. Recoñécenselle ao alumnado os seguintes dereitos básicos de convivencia escolar, sen prexuízo dos 

establecidos nas leis orgánicas de educación: 

a) Recibir unha formación integral e coeducativa que contribúa ao pleno desenvolvemento da súa 

personalidade nun ambiente educativo de convivencia, liberdade e respecto mutuo. 

b) Respectar a súa identidade, integridade e dignidade persoais. 

c) Protexelos de maneira integral contra toda agresión física ou moral, e en particular contra as 

situacións de acoso escolar. 

d) Participar directamente no proceso educativo cando sexa consultado pola Administración educativa. 

e) Participar na confección das normas de convivencia e na resolución pacífica de conflitos e, en xeral, 

participar na toma de decisións do centro en materia de convivencia. 

 

2. Son deberes básicos de convivencia do alumnado: 

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

estudo no centro respectando o dereito dos seus compañeiros e compañeiras á educación. 

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

competencias, recoñecéndoo como autoridade educativa do centro. 

c) Respectar a liberdade de conciencia, as conviccións relixiosas e morais, a igualdade de dereitos entre 

mulleres e homes e a dignidade e intimidade dos restantes membros da comunidade educativa. 

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

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

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

respectivos centros docentes. 

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

h) Asistir a clase con puntualidade e co material preciso. 

Dereitos e deberes do profesorado 

1. Ao profesorado, dentro do marco legal establecido e ámbito da convivencia escolar, recoñécenselle 

os seguintes dereitos: 

a) Ser respectado, recibir un trato adecuado e ser valorado polo resto da comunidade educativa e pola 

sociedade en xeral no exercicio das súas funcións. 

b) Desenvolver a súa función docente nun ambiente educativo adecuado no que se preserve en todo 
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caso a súa integridade física e moral. 

c) Participar e recibir a colaboración necesaria para a mellora da convivencia escolar e da educación 

integral do alumnado. 

d) Recoñecer as facultades precisas para manter un adecuado ambiente de convivencia durante as 

clases e as actividades e os servizos complementarios e extraescolares. 

e) Protexelo xuridicamente de maneira adecuada ás funcións docentes. 

f) Participar directamente no proceso educativo cando sexa consultado pola Administración educativa. 

g) Acceder á formación necesaria na atención á diversidade e na conflitividade escolar e recibir os 

estímulos axeitados para promover a implicación do profesorado en actividades e experiencias 

pedagóxicas de innovación educativa relacionadas coa convivencia e a mediación. 

 

2. Son deberes do profesorado: 

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

persoais de todos os membros da comunidade educativa. 

b) Adoptar as decisións oportunas e necesarias para manter un adecuado ambiente de convivencia 

durante as clases e as actividades e os servizos complementarios e extraescolares, corrixindo, cando 

lle corresponda a competencia, as condutas contrarias á convivencia do alumnado ou, no caso 

contrario, poñéndoas en coñecemento dos membros do equipo directivo do centro. 

c) Colaborar activamente na prevención, detección e erradicación das condutas contrarias á convivencia 

e, en particular, das situacións de acoso escolar. 

d) Informar aos pais e nais ou titores sobre o progreso da aprendizaxe e integración socioeducativa dos 

seus fillos e fillas, cumprindo as obrigas de dispoñibilidade dentro do horario establecido no centro 

para a atención a aqueles que lle impoña a normativa aplicable. 

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

alteracións da convivencia, gardando reserva e sixilo profesional sobre a información e as 

circunstancias persoais e familiares do alumnado. 

 

Dereitos e deberes do persoal de administración e de servizos 

1. Ao persoal de administración e de servizos dos centros docentes, dentro do marco legal establecido 
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e no ámbito da convivencia escolar, recoñécenselle os seguintes dereitos: 

a) Ser respectado, recibir un trato adecuado e ser valorado polo resto da comunidade educativa e pola 

sociedade en xeral no exercicio das súas funcións. 

b) Desenvolver as súas funcións nun ambiente adecuado no que se preserve en todo caso a súa 

integridade física e moral. 

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

d) Protexelo xuridicamente de maneira adecuada ás súas funcións. 

e) Participar directamente no proceso educativo cando sexa consultado pola Administración educativa. 

 

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

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

convivencia escolar e a identidade, integridade e dignidade persoais de todos os membros da 

comunidade educativa. 

b) Colaborar activamente na prevención, detección e erradicación das condutas contrarias á convivencia 

e, en particular, das situacións de acoso escolar. 

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

alteracións da convivencia, gardando reserva e sixilo profesional sobre a información e as 

circunstancias persoais e familiares do alumnado. 

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

teña coñecemento. 

 

9. CRITERIOS DE ACTUACIÓN RESPECTO AO ALUMNADO QUE PRESENTA 

ALTERACIÓNS CONDUTUAIS QUE DIFICULTAN A CONVIVENCIA ESCOLAR E 

NORMAS E PROCEDEMENTOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLITOS. 

 
Preséntase un proceso que ten como liñas transversais a mediación, a reeducación e a resolución de 

conflitos mediante diversas intervencións procesadas que posibiliten un acompañamento individualizado 

ao alumnado. Ver ANEXO 1. 

 

 

10. CRITERIOS DE ACTUACIÓN ANTE SITUACIÓNS DE POSIBLE ACOSO ESCOLAR. 

Segundo a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa, considérase 

acoso escolar calquera forma de vexación ou malos tratos continuados no tempo dun alumno ou alumna por 

outro ou outra ou outros, xa sexa de carácter verbal, físico ou psicolóxico, incluído o illamento ou baleiro 
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social, con independencia do lugar onde se produza. Terán a mesma consideración as condutas realizadas a 

través de medios electrónicos, telemáticos ou tecnolóxicos que teñan causa nunha relación que xurda no 

ámbito escolar. 

 10.1. Tipos de acoso: 

Entendemos por bloqueo social as accións de acoso escolar que buscan bloquear socialmente a vítima. Todas 

elas buscan o illamento social e a súa marxinación. 

Consideramos hostigamento a aquelas condutas de acoso escolar que consisten en accións de hostilidade e 

acoso psicolóxico que manifestan desprezo, falta de respecto e desconsideración pola dignidade do/a neno/a. 

O desprezo, o odio, a ridiculización, a burla... son indicadores desta escala. 

Entendemos por manipulación social aquelas condutas de acoso escolar que pretenden distorsionar a imaxe 

social do/a neno/a e envelenar a outros contra el/ela. 

Consideramos coacción aquelas condutas de acoso escolar que pretenden que a vítima realice accións contra 

a súa vontade. 

Entendemos por exclusión social as condutas que propician a segregación social do/a neno/a. 

Consideramos intimidación as condutas que perseguen intimidar, amedrentar, apoucar ou consumir 

emocionalmente ao/á neno/a mediante unha acción intimidatoria, ameazas ou agresións. 

 

 10.2. Prevención 

Aparte dos referidos no apartado nº 7, realizaranse campañas de prevención fronte ao acoso, e serán 

facilitadas canles e espazos para que as vítimas e testemuñas poidan expresar as situacións de acoso escolar 

coas máximas garantías. 

 

 10.3. Detección 

 Formular unha formación ao profesorado. 

 Ao lado dos despachos das direccións de etapa colocar un buzón: “O buzón da convivencia”. Ten 

como obxectivo posibilitar que o alumnado dea suxestións ou denuncie algún tipo de acoso. 

 Nas entrevistas persoais co alumnado falar do tema (como se senten na aula e se coñecen algún caso 

de acoso). 

 Analizar as enquisas que se pasan na titoría. 
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 10.4. Actuación 

Calquera membro da comunidade educativa que sexa coñecedor dunha situación de acoso escolar deberá 

poñelo en coñecemento da dirección do centro, xa sexa por escrito ou de forma verbal. 

 a) Fase primeira 

O Director do centro, o coordinador ou un dos titores implicados deberá: 

 Abrir un expediente con rexistro de actas, comunicacións e entrevistas. 

 Citar e recibir á familia e ao alumno/a acosado/a en entrevista individual para coñecer o alcance do 

problema. 

 Citar e recibir á familia e ao alumno/a acosador/a, así como ao resto de implicados en entrevista 

individual para coñecer o alcance do problema. 

 Pasar enquisa-cuestionario ao grupo de clase do/a alumno/a acosado/a e do/a acosador/a. 

 Convocar ao Equipo Docente, ao Departamento de Orientación e á Comisión de Convivencia para 

expoñer o caso. 

 Solicitar o apoio do/a Orientador/a do centro para unha intervención máis específica e 

especializada. 

 O Equipo Directivo deberá coñecer tamén os feitos e decidirá, segundo a gravidade dos feitos, 

denunciar os mesmos ante a fiscalía de menores. 

 

 b) Fase segunda 

ANÁLISE DA INFORMACIÓN E MEDIDAS A ADOPTAR. 

O Director, o coordinador, os titores implicados, a orientadora e un profesor da comisión de convivencia, 

axudados da folla de recollida de información, para facilitar unha análise ordenada de cada caso, decidirán as 

posibles medidas a aplicar, de acordo con Regulamento de Réxime Interno (RRI) do centro. 

No entanto, dada a atención específica para erradicar estes casos suxírense as seguintes medidas: 

De protección á vítima: 

 Vixilancia específica do/a acosador/a ou acosadores/as e acosado/a (entradas, saídas, recreos, 

intercambios de clase) 

 Titoría individualizada semanal co/a alumno/a para seguir o caso. 

 Pautas de autoprotección á vítima (obradoiro de habilidades sociais...). 

 Estudar, de acordo coa familia, o cambio de grupo, no mesmo curso ou no curso seguinte. 
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Medidas correctoras co/a agresor/a ou agresores: 

Entre outras que poida decidir o centro e en función da gravidade dos feitos: 

 Amoestación privada por parte do director. 

 Realizar na casa cos pais un traballo que implique a reflexión sobre as repercusións do acoso escolar. 

 Petición de desculpas de forma oral e/ou por escrito. 

 Realización de traballos específicos en horario non lectivo relacionados co dano causado. 

 Proposta de participación en cursos ou programas específicos de habilidades sociais. 

 Se o/ titor/a legal non acepta as medidas propostas polo centro, denunciaranse os feitos ante 

inspección educativa e se fose necesario ante a fiscalía de menores. 

 Suspensión do dereito a participar en actividades complementarias e extraescolares. 

 Apertura de expediente disciplinario. 

 

c) Fase terceira 

REXISTRO ESCRITO DE ACORDOS SOBRE AS MEDIDAS DECIDIDAS. 

Recollerá os seguintes apartados: 

 Actuacións co alumnado implicado (individualizadas): 

 Vítima 

 Acosador/a ou acosadores/as 

 Espectadores/as 

 O grupo de clase 

 Todo o alumnado 

 Actuacións coas familias e/ou titores/as legais. 

 Actuacións con Equipos Docentes 

 Colaboracións externas (especifícanse no punto seguinte) 

 Recursos utilizados 

 Temporalización 

 Seguimento e Avaliación 

 

d) Fase cuarta 

INTERVENCIÓN ESPECÍFICA DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN: 
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Nesta última fase de intervención é para evitar a recorrencia do caso e favorecer a erradicación da conduta 

agresiva, significamos un método de mediación que pola súa sinxeleza e contrastada validez pode ser unha 

boa ferramenta de traballo. 

Trátase dunha serie de entrevistas co/a agresor/a, os espectadores e a vítima, de xeito individual, nas que se 

intenta crear un clima de preocupación mutua ou compartida co fin de acordar estratexias individuais de axuda 

á vítima.  O obxectivo da intervención é conseguir que os membros do grupo, de xeito individual, tomen 

conciencia da situación que todos viven e se comprometan a realizar unha serie de accións que melloren a súa 

situación social. 

A mediación realizarase a través da orientadora do centro que emitirá un informe e será pasado ao/á titor/a. 

Se fracasase o método empregado, sería conveniente realizar unha intervención máis específica e 

especializada co/a agresor/a. 

 

11. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DO PLAN DE CONVIVENCIA  

 

Con respecto do Plan de Convivencia, faise o seguinte proceso de seguimento e avaliación: 

 

COORDINACIÓN /XEFATURA DE ESTUDOS:  

 SEGUIMENTO INCIDENCIAS: Os/as coordinador/as da sección recollen as incidencias e trasládaas 

a un rexistro informático que existe no ordenador de Coordinación ao que teñen acceso os titores. 

Este rexistro está estruturado en carpetas por aulas.  

 Cada alumno posúe unha ficha na que se van computando o número de L/D/G e as accións tomadas 

a cabo segundo marca o proceso. Ademais, comunica no parte (para informar ao titor/a) a situación 

do alumno amoestado/a.  

 A carpeta de disciplina de cada titoría está subida a nosa nube, en Educamos, e cada titor/a 

pode consultala en calquera momento. 

 XUNTANZA COORDINADOR/A ALUMNADO PROBLEMAS DISCIPLINA: cando un alumno/a está 

en situación D3 o/a coordinador/a reúnese con el/ela no despacho para facerlle reflexionar sobre o 

seu comportamento, fálase co alumno/a a partir de aquí de forma periódica. Se lle informa que a 

acumulación de 3 faltas consideradas como “D” implica a entrega á familia da carta de mal 

comportamento, e a 0 titor/a, a folla de compromiso para que a asine o alumno/a. 

 XUNTANZA DELEGADOS/AS: Ademais das reunións que os/as titores/as teñen cos 

delegados/as, os coordinadores/as reúnense trimestralmente con todos os/as delegados/as do 
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centro, e un dos puntos tratados versa sempre sobre o clima de convivencia no centro. Por mor da 

crise sanitaria, distribuiranse as xuntanzas para non concorrer moitas persoas no mesmo espazo.  

 BUZÓN DE CONVIVENCIA: Semanalmente o/a coordinador/a e/ou director/a de etapa revisa o 

buzón da convivencia e se é preciso transmite a información obtida ao titor/a correspondente.  

  

TITORES:  

 ENTREVISTAS INDIVIDUAIS  

 PAT  

 XUNTANZAS DELEGADOS/AS  

 CUESTIONARIOS CLIMA CONVIVENCIA  

  

PROFESORES:  

 OBSERVACIÓN  

 XUNTA AVALIACIÓN  

 

 12. AULA DE CONVIVENCIA INCLUSIVA. 

Segundo a Lei 4/2011, os centros poderán dispoñer de aulas de reflexión e convivencia inclusiva, “cuxa 

vocación é substituír o tempo de expulsión do alumnado que estivese temporalmente privado do seu 

dereito de asistencia ao centro, como consecuencia da imposición de medidas correctoras, buscando a 

reincorporación á súa propia aula no menor tempo posible”. 

Esta ferramenta xurde ante a diversidade na conflitividade dos centros educativos, e como unha necesidade 

para dar resposta a un perfil de alumnado con dificultades na convivencia, que pode mellorar as súas 

condutas e actitudes e que redundará no seu grupo-clase e no centro no seu conxunto. 

 

 12.1. Obxectivos da Aula de Convivencia Inclusiva. 

 Ser unha alternativa á expulsión do centro para o alumnado sancionado por motivos de 

convivencia. 

 Favorecer un proceso de reflexión das causas que levan ao alumnado, a estar nesta Aula. 

 Posibilitar que o alumnado aprenda a responsabilizarse das súas propias accións, pensamentos, 

sentimentos e comunicacións cos demais. 

 Contribuír a desenvolver actitudes cooperativas, solidarias e de respecto na súa convivencia. 

 Reconstruír e favorecer a súa autoestima e autocontrol. 

 Resolver os conflitos de maneira pacífica dende o diálogo e a reflexión. 
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 Educar de maneira integral ao alumnado, potenciando as relacións interpersoais de cada alumno 

ou alumna, integrándose da mellor maneira posible na comunidade. 

 Mellorar a vida académica e persoal do alumnado con problemas de convivencia, mellorando o 

clima e ambiente do centro. 

 

 12.2. Criterios e condicións para ser atendido na aula de convivencia inclusiva. 

 

Será derivado á aula de convivencia, o alumnado que tendo problemas de conduta ou convivencia, non 

amose melloras na súa conduta co procedemento habitual, baseado nos mecanismos de prevención do 

punto 7 (diálogo cos compañeiros, mediadores, profesorado e/ou titor...) e que non responde tampouco 

satisfactoriamente ante as medidas correctoras disciplinarias. 

Así mesmo, o alumnado seguirá un proceso de acumulación de faltas leves e graves antes de chegar á aula 

de convivencia, e tamén terá que ser avaliado e proposto polo equipo de orientación, para entender que 

pode ser útil derivalo a esta Aula, ben sexa porque é reincidente na súa mala conduta, ou se detecten 

deficiencias na súa autoestima, autocontrol ou relacións persoais. 

Dependendo de en que etapa está o alumno/a, ao chegar a un número de faltas graves (directas ou por 

acumulación de faltas leves –ver sección tipificación de faltas-), o/a alumno/a entrará na Aula de Reflexión 

primeiramente, onde asistirá nos recreos durante unha semana, a traballar sobre cuestións relacionadas 

coas habilidades sociais. Tras esta reflexión, poderá asinar ou declarar o seu compromiso a rectificar e 

mellorar nos apartados que foron analizados, e que derivan nun mal comportamento. 

Se este primeiro traballo non mellora a súa conduta, e tras non cumprir co seu compromiso, poderá ser 

enviado/a á Aula de Convivencia, para durante unha semana, facer parte das súas tarefas académicas xa que 

non sería conveniente que perdese todo contacto académico nin o ritmo de aula, e tamén un traballo de 

habilidades sociais máis intenso cara unha modificación da súa conduta. 

O espazo físico da Aula de Convivencia Inclusiva será o máis axeitado dependendo dos recursos do centro, e 

o profesorado atenderá esta Aula dentro do seu horario regular de obrigada permanencia no centro, que 

poderá ser profesorado de garda. 

Será conveniente tamén contar coa colaboración do Departamento de Orientación, que apoiará ao 

profesorado que aplique a medida, elaborará e supervisará os materiais da aula de convivencia, e estará ao 

corrente do resultado do traballo realizado. 
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13. CONCLUSIÓN. 

 

O Plan de Convivencia do centro pretende ser unha ferramenta manexable e efectiva, onde o profesorado 

pode acudir para consulta e mellora do seu labor educativo, así como un comezo na estruturación 

sistemática, tanto nos procesos de prevención cara a consecución dunha mellor convivencia na comunidade 

escolar coma nos procesos de disciplina cando xurdan conflitos de calquera tipo. 

Como documento vivo, estará suxeito a revisión, estudo e seguimento, sendo susceptible de ser modificado 

polo grupo de traballo asignado para tal fin. 

Ata o momento e trala aplicación do seguimento por parte do profesorado, os primeiros datos amosan unha 

conflitividade en xeral baixa salvo excepcións puntuais, e grazas ás enquisas foron detectados algúns casos 

conflitivos que se están a xestionar. 

Esperamos que a comunidade educativa acolla con ánimo e motivación o Plan de Convivencia, para que de 

maneira participativa poida ser mellorado e adecuado cara unha mellor xestión dos conflitos do noso centro. 

 

  



 

 

Página 21 de 21 
 

 14. ANEXOS 
 

1. Proceso disciplinario. 

2. Carta de mal comportamento. 

 

3. Folla de compromiso. 
 

4. Carta de aviso de expulsión. 

 

5. Comunicación de apertura de expediente. 
 

6. Comunicación de expulsión. 
 

7. Folla de amoestación. 
 

8. Enquisa PAS. 
 

 

 

 
 

 


