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1.- INTRODUCCIÓN 

O Plan de Convivencia establece cales son as pautas a seguir no  que se refire a 

convivencia no centro. O plan entende a resolución dos conflitos dende un punto de vista  áxil  e 

pacífico, e esperamos que sexa un instrumento útil. 

 Partimos para a súa elaboración  das reflexións da  comunidade educativa sobre o 

modelo de convivencia .Para que sexa efectivo debe ser coñecido e  asumido por todos e cada 

un dos compoñentes da comunidade educativa: alumnado, profesorado, pais/nais, traballadores 

do centro,….  

Esperamos que este plan regule as relacións que se establecen dentro do centro e que 

armonice as relacións do centro co  entorno. Interésanos acadar un clima nas aulas relaxado e 

cordial que faga que as aprendizaxes sexan mais significativas, que se caracterice polo respecto 

mutuo, o diálogo, a tolerancia e  a atención á diversidade. 

O colexio parte coa vantaxe de que temos elaborados instrumentos moi útiles como son 

o PAT e o RRI. Pensamos que a situación de partida pode ser considerada como  axeitada e 

estable, porque estamos a falar dun centro no que os conflitos non revisten especial gravidade e 

que son perfectamente asumible aínda que mellorables. 

2.- NORMATIVA LEGAL 

A normativa que sustenta o plan é: 

• Constitución española 

• LOE(BOE de 4 de maio de 2006) 

• Real Decreto 806/2006 de 30 de xuño,polo que se establece o calendario de 

aplicación da LOE(BOE do 14 de xullo) 

• Creación do observatorio de convivencia, decreto 85/2007 de 12 de abril (DOG do 

8 de maio de 2007) 

• Instrucións sobre a constitución do observatorio de convivencia nos centros e 

elaboración do plan de convivencia escolar(17/10/2007) 
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3.- OBSERVATORIO DA CONVIVENCIA 

O observatorio de convivencia é un órgano colexiado que reflexiona e investiga en 

relación co estado da convivencia no centro e deseña estratexias para fomentar a cultura de paz 

e mellora do clima de convivencia. O Observatorio de Convivencia Escolar, tal como recolle o 

Decreto 85/2007 do 12 de abril (DOG do 8 de maio), constituirase no seo do Consello Escolar e 

estará integrado por membros do mesmo. 

COMPOSICIÓN 

O Observatorio está formado por 

a) O director do centro quen o preside 

b) O xefe/a de estudos  

c) Catro representantes dos profesores, incluída a persoa encargada da 
mediación 

d) Orientador/a do centro 

e) 1 representante das familias 

f) Un representante do persoal  non docente 

g) 1 representante do concello implicado na mellora da convivencia. 

FUNCIÓNS DO OBSERVATORIO 

• Dinamizar o plan de convivencia do centro 

• Elaborar un informe anual da análise da convivencia 

• Informar trimestralmente ao consello escolar 

• Elaborar o informe anual da análise da convivencia 

• Coordinar as actuacións de ámbitos implicados relacionados coa mellora do clima 

da convivencia 

• Propor a Administración educativa as propostas de mellora 
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    O Director do centro, como Presidente do Observatorio de Convivencia Escolar as seguintes 
funcións: 

a) A representación do observatorio, segundo corresponda, actuando como seu voceiro/a. 

b) Acordar a convocatoria das sesións ordinarias e extraordinarias, así como a fixación da 
orde do día. 

c) Presidir as reunións e moderar o desenvolvemento destas. 

d) Garantir o cumprimento das disposicións legais. 

Correspóndenlle á Xefatura de Estudos, como vicepresidencia do Observatorio de Convivencia 
as seguintes funcións: 

a) Substituír a presidencia no caso de vacante, enfermidade, ausencia e outras causas de 
imposibilidade. 

b) Cantas funcións lle sexan delegadas pola presidencia. 

As funcións dos membros do Observatorio  da Convivencia Escolar son: 

a) Asistir ás reunións e participar nos debates, expoñendo a súa opinión e formulando as 
propostas que consideren convenientes. 

b) Propoñerlle á presidencia, a través da secretaría, a inclusión de puntos na orde do día das 
sesións ordinarias e formular rogos e preguntas. Cando a proposta de inclusión na orde 
do día sexa presentada por un terzo dos membros, o tema incluirase na devandita orde 
do día. 

a) Impulsar a elaboración e posta en marcha do Plan de Convivencia e o seu  seguimento  e 
avaliación. 

b) Garantir a participación activa de todos os estamentos, especialmente o alumnado 

c) Velar pola igualdade de oportunidades e de trato en todos os procesos e ámbitos de 
relación.  

d) Propor actividades a toda a Comunidade Educativa que fomenten as relaciones positivas.  

e) Colaborar no desenrolo de unha cultura do coidado mutuo, na que autocoidado e o 
coidado das demais persoas sexa unha fonte de satisfacción e enriquecemento mutuo. 

f) Analizar a normativa de convivencia do centro, facer un diagnóstico da mesma e 
implementar procesos de mellora. 

g) Recoller inquietudes, suxestión e propostas (de todos os estamentos) para a mellora das 
relacións, a transformación dos conflitos e o  avance na consecución dunha convivencia 
saudable. Canalizalas. 

h) Propor protocolos de actuación (canalización e xestión) ante as necesidades e conflitos 
da vida cotiá.  



  C.E.I.P MENÉNDEZ PELAYO   
       Serra de Outes S/N           

27004  Lugo 

         Tfno.: 982 20 20 80  -  Fax: 982 21 81 74 
        E-mail: ceip.menendez.pelayo@edu.xunta.es       
          Páxina Web: www.ceipmenendezpelayo.es  

 

   Páxina 6 

 

i) Detectar posibles casos de violencia e maltrato entre iguais e garantir a inmediata posta 
en práctica das medidas acordadas. 

j) Recadar información sobre o desenrolo da convivencia en outros ámbitos e las iniciativas 
e recursos dispoñibles no entorno.  

k) Promover a colaboración con outras institucións, organismos e entidades do entorno 
para o impulso da convivencia positiva e a cultura da cooperación.  

l) Elaborar o plan de traballo do propio observatorio, así como realizar unha avaliación e 
memoria  

PERÍODO DE NOMEAMENTO E RENOVACIÓN DO OBSERVATORIO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

      O nomeamento dos membros será por un período de dous anos a e será renovable por 

outros dous. No suposto de que un dos membros perdese a súa representatividade, procederase 

ao seu cesamento e designarase unha persoa substituta polo tempo que reste de exercicio no 

cargo.  

4.- COÑECER O CONTEXTO E AVALIACIÓN INICIAL 

COÑECER O CONTEXTO 

O plan de convivencia ten como destinatarios a todos os membros da comunidade 

educativa. Para cada un deles ten uns obxectivos marcados.É elaborado polo grupo de 

convivencia do centro e dinamizado polo departamento de orientación  sendo o motor do plan o 

equipo directivo.  

Tratamos en todo momento que participara no seu desenrolo toda a comunidade 

educativa dado que a convivencia nos afecta a todos e incide no noso desenrolo persoal, 

socioafectivo e intelectual de toda a comunidade educativa 

AVALIACIÓN INICIAL 

A elaboración do plan ten diferentes momentos. Nun primeiro momento leva a súa 

dinamización un grupo de profesores creado para tal fin e asesorado polo CEFORE a través da 

formación  dun grupo de traballo.  

1. Traballo con toda a comunidade educativa 
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o Animase a concienciar a comunidade educativa da existencia dos conflitos e do 

normal da situación. 

o Elaborase a definición de convivencia por parte de todo o centro: 

o Exposición das apartacións das familias e do alumnado  

o Invitación as familias ao centro  

2. Formación do profesorado :  

• Traballo sobre temas de convivencia: “Mellorar o clima do centro” 

• Elaboración dun programa de habilidades sociais que traballan dende a titoría o 

alumnado : ¿E cómo? Por parte do grupo de profesores encargados das TIC no centro e 

coa colaboración coa orientación 

• Concienciación da necesidade de que todos nos impliquemos 

3. Traballo co alumnado : programa de HHSS 

DIAGNÓSTICO DA CONVIVENCIA 

O peso de esta fase de diagnóstico recae no grupo de traballo formado. Elabóranse 

enquisas para profesores e alumnado. 

A participación a través de   cuestionarios foi dun 90% no caso do profesorado, o persoal 

non docente non participa e a participación do alumnado suscríbese aos cursos de 4º, 5º e 6º e 

foi a súa participación dun 100%.  

     DIAGNÓSTICO INICIAL : ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS DE TRABALLO 

1.- En canto as relación que se establecen no centro 

PUNTOS DÉBILES PUNTOS FORTES 

• Nun primeiro momento non existe una 

definición clara en canto a convivencia aínda 

que estamos no proceso da súa elaboración 

• Ao longo do curso se programan poucas 

actividades para relacionarse alumnado de 

diferentes cursos 

• Non se programan actividades de xeito 

O RRI regula xa: 

• as normas de convivencia 

•  os sistemas de resolución de conflitos 

• os mecanismos de participación na 

toma de decisión e participación do 

alumnado  

• É preciso desenvolver un amplo plan 



  C.E.I.P MENÉNDEZ PELAYO   
       Serra de Outes S/N           

27004  Lugo 

         Tfno.: 982 20 20 80  -  Fax: 982 21 81 74 
        E-mail: ceip.menendez.pelayo@edu.xunta.es       
          Páxina Web: www.ceipmenendezpelayo.es  

 

   Páxina 8 

 

sistemático para compartir experiencias a nivel 

de comunidade educativa salvo as organizadas 

pola ANPA como remate das actividades 

extraescolares. 

• Prográmanse poucos espazos de reunión 

para a comunidade educativa  

de formación dirixido ó profesorado, 

familias, alumnado e persoal non docente 

co tema da convivencia 

 

• Existe unha convivencia anual , unha 

comida na que participan todos o centro 

 LÍNEAS DE ACTUACIÓN  

• Impulsar a participación e corresponsabilidade das familias 

• Impulsar a formación e participación do profesorado cara a traballar temas de convivencia 

na titoría 

2.- Organización e xestión da convivencia 

PUNTOS DÉBILES PUNTOS FORTES 

• Exceso uso da resolución de conflitos 

con  castigos do carácter punitivo e das 

sancións 

• Tema da medicación 

• Os acordos tomados co consenso do 

claustro non todos se cumpren a nivel de 

titoría  

 

• Existe una  normativa consensuada por  

o centro (RRI) pero fáltanlle protocolos de 

actuación 

 

• Unha parte do profesorado está formado 

e implicado na promoción da convivencia. 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

• Planear e promover actividades que  fomenten a convivencia 

• Impulsar a resolución pacífica de conflitos creando una estrutura onde se podan explicitar 

e se traten sen ocultalos 

• O traballo en grupo debe pasar do campo teórico ó práctico 

• Fortalecemento da acción titora  

3.-Transformación do conflito 

PUNTOS DÉVILES PUNTOS FORTES 
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• O conflito se percibe como algo negativo 

• Exceso de utilización de medidas punitivas  e 

de control, normalmente dirixidas contra os 

alumnos, a quen se considera como único 

causante dos conflitos producidos na escola. 

• Falta un tempo e un espazo para resolver os 

conflitos 

 

• Hai profesores que considera xa na 

súa aula un espazo para resolver os 

conflitos e  de xeito puntual son 

tratados nas titorías.  

• Existencia dun programa de 

habilidades sociais 

• Normas de aula como instrumento 

útil 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

• Temos que xeneralizar a idea do conflito como connatural  

• Creación de espazos para o diálogo e resolución do conflito 

• Garantir espazos para o debate, reflexión, e toma de decisión 

• Promover as habilidades e competencias básicas para a comunicación positiva: expresión 

de sentimentos, escoita activa, espírito crítico 

• Aceptación das diferenzas e limitacións de cada persoa 

• Entender a diversidade 

4.- Sentimentos, emocions   e pertenza ao grupo 

PUNTOS DÉVILES PUNTOS FORTES 

• Non está programas de xeito sistemático pero  

se traballan estos aspectos: autocoñecerse 

• Existe un certo machismo nos xogos do patio. 

Hai que traballar en esta linea de valorar 

actitudes no estereotipadas e impulsar 

procesos de observación  

• Se trata de promover as 

habilidades sociais 

• Existe no centro un clima de 

confianza e seguridade 

 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

 

• Traballar na liña de respecto as diferenzas 

5.- Procesos de ensino/aprendizaxe 

PUNTOS DÉVILES PUNTOS FORTES 
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• A metodoloxía empregada es fundamentalmente 

individual sendo avaliado a través de exames en 

primaria mentres en infantil o alumnado traballa en 

grupo 

• En canto a individualizar a educación: algunhos 

alumnos reciben apoio individual dentro e fora da 

aula 

• Se ten pouco en conta as diferencias persoais do 

alumnado en canto a ritmo, estilos de aprendizaxe , 

intereses.. 

• Casi non se traballa en grupo polo que cando se 

agrupan non teñen a costume de facelo e faltan os 

hábitos. 

• Veñen acostumados de 

infantil ao traballo 

cooperativo 

• Valórase moito o esforzo 

dos alumnos 

 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

 

• Promover aprendizaxes cooperativos 

• Diversificar a metodoloxía 

• Promover aprendizaxes  que proporcionen competencias básicas 

• Diversificar as actividades realizadas dentro da aula para ter en conta os diferentes ritmos 

de aprendizaxe, evitando aburrimentos e así conflitos 

• Consensuar a avaliación: criterios 

6.- Estilo docente 

PUNTOS DÉVILES PUNTOS FORTES 

• Frecuentemente se toman acordos en grupo pero 

as veces as decisión do grupo non son vinculantes  

• Dificultades para adaptarse ao traballo por 

competencias 

• Excesivamente directivo 

• Pouca participación do alumnado nas decisión 

• Funcionamento das 

metodoloxías que se están a 

empregar 
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• Falta ocupar tarefas de responsabilidade por parte 

do alumnado 

• LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

• Traballar de xeito cooperativo entre o profesorado 

     

 5.- O SIGNIFICADO DA CONVIVENCIA NO CENTRO 

Todo isto que a continuación se expón, considera a comunidade educativa que  significa a 

palabra convivencia: 

1. RESPETO 

• As diferenzas 

• Aos homes e mulleres 

• Respetarse a un mesmo 

• As diferentes razas 

• As diferentes formas de pensar 

• a outros lugares diferentes ao 

noso 

• A outras culturas e formas de vivir 

• A outras opinións 

• Polo mundo no que vivimos: a 

natureza, os recursos naturais, os 

animais, o mobiliario urbano, 

xardíns … 

• A familia 

• Aos compañeiros 

• Polos maiores e polos pequenos 

• Aos profesores 

• As quendas da palabra 

• As cousas dos demais 

• As nosas dúas linguas 

As diferenzas entre as persoas non nos separan nin nos merman, nos enriquecen. 

Convivir significa vivir coas diferenzas 

 

2. EMPATÍA: Esforzarse por entender aos outros 
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3. TRABALLAR XUNTOS: Axuda, colaboración e aceptar a axuda e a colaboración que nos 

dan os demais 

4. COMUNICACIÓN: 

• Escoitar 

• Descartar palabras agresivas do nos vocabulario 

• Celebrar a intelixencia do outro e os seus éxitos 

• Diálogo: intercambiar opinións 

• Convencer fronte a vencer 

• Non mentir 

• Pedir as cousas 

• Dar as grazas 

• Pedir desculpas 

• Perdoar 

• Falar de xeito adecuado, sen berrar 

5. COMPRENDER E RESPETAR a forma de ser dos demais. Aceptalos tal como son cos seus 

defectos e virtudes: na familia, na escola, no traballo 

6. RESPONSABILIDADE: coñecer  os nosos dereitos e aceptar os nosos deberes 

• Aceptar as responsabilidades na casa 

• Aceptar as responsabilidades na escola 

• Aceptar as responsabilidades na sociedade 

7. COMPARTIR 

• Os xogos, aínda que non sexan os nosos xogos favoritos 

• Espazos 

• Normas 

• Ilusións,sonos 

• Amizade 

• A risa e os momentos de ledicia 

• A tristeza e os malos momentos 

8. SOLIDARIZADE 



  C.E.I.P MENÉNDEZ PELAYO   
       Serra de Outes S/N           

27004  Lugo 

         Tfno.: 982 20 20 80  -  Fax: 982 21 81 74 
        E-mail: ceip.menendez.pelayo@edu.xunta.es       
          Páxina Web: www.ceipmenendezpelayo.es  

 

   Páxina 13 

 

9. Amor e entrega os demais: PREOCUPARSE POLOS DEMAIS , cos que estás; intentar que 

sexan felices. 

10. PAZ 

• Responder un ben por un mal 

• Precisa ter empatía: pórse no lugar dos demais 

• Defender os dereitos dos que non poden facelo 

• Axudar a construír un mundo mellor 

As veces a convivencia é difícil pero merece a pena intentar convivir. Convivencia é 

participar na aventura de crear un mundo mellor 

A convivencia faise día a día  . Apréndese dende que se nace, na familia e continúase na 

escola. Durante toda a vida aprendemos a convivir. 

Coa convivencia búscamos que a nosa vida  e a vida dos que nos rodean sexa mais 

agradable. Somos animais grupais e precisamos a os outros.  

A convivencia precisa dunhas normas  e témolas: dende a constitución ata as normas de 

aula ou as costumes e  estamos obrigados a coñecelas e cumprilas. 

Na escola podemos convivir 

• Xogamos cos amigos e compañeiros e tratamos de pasalo ben 

• Pedimos desculpas cando magoamos a un compañeiro/a 

• Algo que se constrúe entre todos 

• Recibindo con cariño aos alumnos novos 

6.- PRINCIPIOS DA INTERVENCIÓN 

 Parta xestionar a convivencia dentro do centro tentaremos o emprego dun modelo 

integrado de intervención. Tentarase por todos os medios traballar para a prevención e 

búsqueda de unha cultura dentro do centro da paz , identificar situacións conflitivas e fomentar 

as boas relacións entre todos os membros da comunidade e do centro co entorno.. Tamén 

somos conscentes de que teremos que empregar un sistema sancionador organizado polo RRI. 
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TENTARASE: 

• Respeto a todos atendendo a diversidade : cada persoa é importante e única 

• Uso do diálogo como elemento da comunicación 

• Aprendizaxes cooperativas fronte a individualismo  

• Fomento do esforzo fronte a competitividade  

• Traballar dende actitudes  asertivas  

• Afirmar a persoa: favorecer a autoestima e autoconfianza 

• Búsquea da cohesión do grupo/aula 

• Empatía 

• Implicación na resolución dos conflitos das partes implicadas: implantar a mediación 

• Xestión dos problemas : afrontar os conflitos de xeito pacífico e positivo, como 

oportunidade para mellorar   

• Establecemento de un marco de normas democraticamente  coa participación de todos e 

todas 

          TRANSFORMACIÓN DO CONFLICTO 

Hai unha aprendizaxe para transformar os conflitos  aceptando que  o conflito é 

consustancial a  vida. Si alguén nega a existencia do conflito nega a realidade mesma da 

convivencia. Entendemos as relación como o punto de encontro de intereses. Hai diferentes 

puntos de vista polo tanto diferentes intereses. A ferramenta para  resolver o conflito é a 

mesma que para os adultos e para conflitos internacionais: 

1. darse conta de que o outro ten outro punto de vista 

2. que está no seu dereito de telo e de expoñelo  

3. que con isto ninguén ten que ganar ou perder 

PROCEDEMENTOS DE ACTUACIÓN 

• Coordinación do profesorado 

• Desenvolvemento  persoal do alumno. Educación en valores, autoestima, educación 

emocional 

• Habilidades sociais  

• Traballo  Cooperativo  
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• Coordinación coas familias  

 

7.- SITUACIÓN DA CONVIVENCIA NO CENTRO 

Hai que ter en conta diferentes factores que condicionan a convivencia no centro: 

1. Factores estruturais : 

• O nº elevado  de alumnado por aula  

• Aulas pequenas en relación co nº de alumnos 

• O feito de ter que compartir escaleiras as veces son causa de conflitos nas 

entradas e saídas e nos desprazamentos 

• Os acesos ao centro  

2. Factores culturais 

• O nivel cultural de procedencia das familias é medio e medio-baixo e con unha 

certa estabilidade nos traballos das familias co que podemos pensar que a 

situación é  favorable. 

• A situación actual da convivencia do noso centro é aceptablemente satisfactoria.  

• As relacións coas institucións do contorno son aceptables. Participamos en 

programas de  prevención de drogodependencia, teatro, contacontos, programas 

de  educación vial coa policía local 

 Fanse colaboracións sempre que son necesarias con: 

• Servizos sociais do concello 

• Saúde mental 

• Servizos  médicos do Sergas e privados 

• Psicólogos, logopedas…e calquera outro servizo que o requira según as 

necesidades do noso alumnado 

• Equipo específico da Xunta 

• Orientadores e directores da zoa 

• Cefores e outros servizos  educativos… 

• Asociacións culturais e deportivas 
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 A relación coas familias é fluída. Temos unha ANPA moi activa e de plena 

colaboración co centro. 

O punto forte do centro é cómo coida os que pertencen a él : o establecemento 

dun sentimento positivo de pertenza a un grupo. Para mellorar as relación entre os 

membros do centro, queremos que se establezan vías de comunicación e participación 

fortes entre os diferentes colectivos do centro. 

 

8.- O PLAN E OS SEUS AXENTES 

O PROFESORADO 

1.-TIPOS DE CONFLITOS MAIS FRECUENTES 

• Establecer criterios de actuación comúns 

• Traballo en equipo 

• Cumprimento desigual dos acordos tomados 

• Conflitos con alumnado que incumpre as normas 

2.-AS FUNCIÓNS DO PROFESORADO 

Consideramos importante establecer no noso plan a metodoloxía que o profesorado 

trata de adoptar no seu traballo. 

• UN ESTILO EDUCATIVO BASEADO  NA  AFECTIVIDADE 

• Empregamos o eloxio  e habilidades de reforzo positivo 

• Fomentamos o esforzo para as realización das  aprendizaxes  

• Positividade: fixarse nos progresos mais que nas carencias 

• Diferenciar entre a persoa e a conduta 

• Paciencia activa  

• MODELADO 
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1. Consistencia: aclaremos perfectamente as expectativas, as normas, as demandas, os 

procedementos aplicándoos sempre e para todos/as 

2. Coherencia: a mensaxe transmitida ao alumno será clara, facendo concordar o que 

dicimos co que facemos 

3. Predictibilidade: demos seguridade ao alumnado , procurando que coñeza cal é a nosa 

postura . 

4. Fiabilidade: intentaremos que o alumnado se fíe do que dicimos e que perciban que as 

nosas actuacións  están feitas seguindo un criterio 

5. Negociación: somos capaces de dialogar co alumnado para chegar a acordos, 

manténdonos firmes nos obxectivos, respectando as persoas 

6. Xustiza: sentido de equidade e de que todos e todas son tratados baixo  criterios de 

igualdade. 

• CONTROL DA AULA:  

1. Control da aula: Estableceranse nas aulas unas normas que rexeran as condutas 

2. Procuraremos establecer un  coñecemento mutuo  

3. Socializar aos alumnos nas rutinas da aula e da escola  

4. Organizar os procesos de aprendizaxe 

5. Control dos malos tratos entre iguais e das  linguaxes despectivas 

6. Ecoloxía da aula: orden e limpeza  

7. Establecemento de vínculos afectivos 

8. Atención individualizada 

• ORGANIZACIÓN DA AULA 

1. ANTES DE COMENZAR A CLASE 

Supervisión 

a. Saudar e supervisar a entrada 

b. Uso de nomes propios 

c. Uso de nosoutros/nosoutras, nos ao falar ao grupo 

d. Dar impresións verbais e non verbais  

Puntualidade 
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Ocupar o lugar central 

Manter contacto visual 

Facer comentarios precisos 

2. AO COMENZAR A TAREFA 

a. Motivación 

� Provocar a curiosidade polo tema 

� Explicitar as tarefas ,a organización e as metas a conseguir 

� Relacionar os contidos cos intereses dos alumnos e con 

coñecementos  xa adquiridos 

� Facer preguntas que aseguren que se entendeu a nova información 

 

b. Contidos 

� A programación debe considerar tempos e materiais ademais de 

contidos 

� Realizar variedade de actividades para diferentes tipo de 

aprendizaxes: mirar, escoitar, escribir, preguntas e respostas, en parellas 

ou en grupos… 

� Proporcionar tarefas abertas que admitan diferentes solucións 

� Estruturar as actividades de forma posible e comprensible 

c. Supervisión 

� Distribuír a atención entre todo o alumnado 

� Manter unha supervisión continua 

 

3. DURANTE A TAREFA 

a. Motivación 

� Valorar as contribucións creativas e incorporalas ao grupo se é posible 

� Loar, retroalimentar 

� Manter un ritmo, cambiar sen sobresaltos (as transicións son fonte de 

disrupción) 
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� Non interromper o fluír das clases innecesariamente e deixar para o final 

as cousas que vaian xurdindo 

� Axudar ao alumnado que o requira 

b. Contidos/procedementos 

� Aclara dúbidas 

� Non permanecer demasiado tempo nun tema 

� Ter preparadas diferentes tarefas a diferentes niveis (atención 

diversidade) 

c. Supervisión 

� Non permitir que un grupo ou persoa monopolice a atención 

� Aconsellar, anotar, organizar, escoitar… 

� Optimizar a situación especial: diante, entre as mesas, ao final, movéndose 

para ver as tarefas do alumnado… 

 

4. AO RECOLLER E SAIR 

a. Preparar o final da clase: 

�  Adicar un tempo a isto. 

� Cando sae o profesor deixa todo recollido 

� Sen presas 

b. Estar preparado para que os alumnado conflitivo/lento…remate as tarefas antes 

que o resto 

c. Resumir o que se fixo e conectalo con plans de futuro 

d. Adicar un tempo ao bo que sucedeu na clase 

e. Ter unhas palabras aos que non estiveron moi colaboradores (en privado) 

• ESTRATEXIAS CARA ACONSEGUIR UN  CONTEXTO  ESTRUCTURADO 

1. Normas de aula e de centro  

2. Consecuencias lóxicas  

3. Positivas:  

a. eloxio das condutas positivas  

b. Eloxio individual e gripal 
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4. Negativas ou punitivas para comportamentos inapropiados: o seu uso será o mínimo  

5. Estratexias metodolóxicas facilitadoras  das aprendizaxes 

• Avaliación formativa 

• Traballo por competencias 

• Formación en resolución de conflitos 

6. Coidando dos sistemas de relación 

• entre profesores 

• Profesores e alumnado 

• Entre alumnos 

7. Mantendo unha boa relación co alumnado e coas familias 

• Atención ao bo comportamento do alumno/a  

• Colaboración coa familia  

• Resolver conflitos 

• PREVENCIÓN:    

• Metodoloxía coidada 

• difusión das normas entre o alumnado  

• Establecemento , discusión das normas de aula e posta en práctica 

• Difusión dos dereitos e deberes do alumnado  

• Reunión coas familias co fin de implicalas na marcha do centro, crear un clima de 

confianza, difundir as normas, dar e obter información 

• Convivencia co alumnado en diferentes contextos 

ANTES DE CASTIGAR 

 Usaremos  os reforzadores positivos con moita máis frecuencia que os castigos, á hora de 

darlle solución aos problemas de conduta do alumnado, sabendo que ademais  que  son máis 

efectivos, adecuados para chegar a cambiar a propia conduta. Nin sequera a experiencia docente 
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 salva o valor do castigo permanente: somos coñecedores de alumnos que ao longo de toda a 

escolaridade son castigados repetidamente sen conseguir melloras significativas. Pero máis aló 

da eficacia, hai que considerar tamén os efectos negativos que producen: rabia, resentimento, 

baixa autoestima… Por iso non ten demasiado valor educativo. Evitaremos o emprego do castigo 

empregando unha longa lista de accións ou iniciativas positivas que fomenten o bo 

comportamento de rapaces e rapazas, en lugar de ir sempre á posta en marcha do 

procedemento disciplinario. 

  Non quere isto dicir que non se deban utilizar nunca os castigos que temos recollidos no 

RRI, pero quizais poidamos contemplar a posibilidade de intentar poñer en marcha, de forma 

ben planificada e coa duración suficiente, as medidas alternativas.  

• ATENCIÓN A DIVERSIDADE 

- Procurar que todo o alumnado teña constantemente tarefas do seu interese e do seu nivel 

curricular.  

- Fixarnos máis no que fan ben e recoñecerllo co eloxio.  

- Servir continuamente de exemplo de serenidade, de xustiza, de respecto a tódalas persoas, de 

comportamentos asertivos.  

- Manter relacións de cordialidade, de complicidade e de axuda mutua coas familias.  

- Empregar o compromiso e a negociación para conseguir acordos e manter a conduta 

adaptativa.  

- Valorar ao esforzo do alumnado, tanto polo desenvolvemento dun bo traballo coma por 

manter unha conduta adecuada.  

- Consensuar normas de convivencia co alumnado, que afecten a toda a comunidade e poñer en 

marcha os mecanismos necesarios para que se cumpran.  

- Tratar ao alumnado (e ao resto da comunidade educativa) con escrupuloso respecto.  

- Unificar criterios entre o profesorado, asociarse e actuar como grupo, á hora de tratar co 

alumnado.  

- Organizar correctamente o uso de espazos e tempos no colexio, procurando a presenza de 

adultos en tódolos escenarios.  



  C.E.I.P MENÉNDEZ PELAYO   
       Serra de Outes S/N           

27004  Lugo 

         Tfno.: 982 20 20 80  -  Fax: 982 21 81 74 
        E-mail: ceip.menendez.pelayo@edu.xunta.es       
          Páxina Web: www.ceipmenendezpelayo.es  

 

   Páxina 22 

 

- Supervisión silenciosa e constante da clase.  

- Aproveitar cada conflito de convivencia para fomentar nos protagonistas a reflexión e o análise 

que os leven a considerar mellores alternativas de cara a ocasións futuras.   

O ALUMNADO   

            1.-TIPOS DE CONFLITOS MAIS FRECUENTES 

• Comportamentos disruptivos dentro da aula: levantarse sen permiso, falar cando fala o 

compañeiro ou explica o profesorado 

• Faltas de respeto ao materia dos compañeiros e do centro 

• Exceso de competitividade 

• Insultos  

• Linguaxe inapropiada 

• Desobedeza as ordes do profesorado 

• Esquecer o material para a clase 

• Distraccións e pouca atención 

2.-AS FUNCIÓNS DO ALUMNADO 

• Coñecer os seus dereitos e deberes 

• Participar na elaboración das normas da aula 

• Participar no establecemento dun clima de convivencia na súa aula e no centro 

• Participar no plan de acollida do alumnado novo 

• Participar no plan de saída do centro 

• Participar no plan lector e a lectura silenciosa 

• Participar nas actividades programadas no centro: excursións, teatro, día da paz, 

entroido… 
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• Propiciar a integración do alumnado  con NEE, dentro e fora  da aula 

• Colaborar coa organización de actividades  

• Aprender a resolver conflitos cos iguais 

• Responsabilizarse de tarefas : elección de encargados das responsabilidades da aula 

• Participación en programas de reciclado: papel, pilas, consumo de auga ecolóxico... 

• Concienciación a través de recollida de roupa ou  diñeiro en campañas organizadas por 

outras entidades da zoa, programas de solidariedade 

• Recollida de cartos para outros mundos ou necesidades relacionadas co mundo da 

infancia 

• Colaboración cara a concienciación e  retirada de barreiras arquitectónicas 

• Participación en programas que axuden a mellorar a convivencia: Educación vial, 

prevención de  drogodependencia… 

COIDADO DO ENTORNO 

 Os  alumnos son responsables do coidado  da escola para o cal deberán de mantela 

limpa, ordenadas as aulas e coidarán así mesmo da estética do edificio e de todas as instalación 

e materiais  escolares 

• Coidado da aula 

• Coidado de zonas verdes 

• Coidado de edificios e instalacións 

• Desenrolo ecolóxico: utilización adecuada do auga, reciclado  selectivo de residuos, 

consumo de electricidade... 

CONDUCTAS QUE O CENTRO CONSIDERA DISRUPTIVAS 

• Non respetar as quendas de palabra 

• Chegar tarde a clase 

• Pedir continuamente saír ao servizo  
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• Andar nas pertenzas dos profesores ou dos compañeiros sen permiso 

• Pintar nas mesas ou paredes 

• Tirar cousas pola clase 

• Pintar no caderno ou no libro dun compañeiro 

• Consumir golosinas ou outro tipo de comida dentro da clase 

• Desordenar mobiliario 

• Emitir ruídos ou berros na clase  

• Saír ou entrar desordenadamente 

• Non traer os deberes feitos 

• Negarse a facer as tarefas de clase 

• Falta de interese, pasividade ou inactividade 

• Non traer o material escolar necesario: libros, cadernos, bolígrafo. 

• Preguntar insistentemente con ánimo de interromper ou retrasar 

• Falar cando está falando o/a profesor/a ou un compañeiro que está en posesión da 

quenda da palabra de palabra 

• Non acatar as ordes do/a profesor/a 

• Levantarse do sitio sen permiso 

• Gardar as cousas antes de tempo sen permiso ou non gardalas a tempo de saír cós 

compañeiros da aula 

• Contestarlle iradamente a un/unha profesor/a ou compañeiro/a ou adulto do centro 

• Ameazar a un profesor/a ou compañeiro/a 

 

CONDUCTAS VIOLENTAS 

• Protexer ou ocultar  un acto violento vivido ou ao autor dun acto violento 

• Un ataque directo (pola propia persoa) ou indirecto (a través doutros/as) 

• Perpetrado por un ou varias persoas (agresores/as) contra outra persoa ou grupo 

de persoas  (vítimas) 

• Contra a integridade física: agresión con algunha arma ou co propio corpo 

• Contra a integridade moral: insultos, alcumes, ameazas, xogos psicolóxicos, 

chantaxes, humillacións, illamento, rexeitamento... 
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• Contra as posesións ou propiedades: roubo, deterioro, vandalismo... 

• Contra as participacións simbólicas ou culturais: contra o rol (por exemplo, contra 

o papel 

 

VANDALISMO 

• Acoso 

• Vandalismo 

• Pelexas entre alumnos 

• Conduta agresiva antisocial  

AS FAMILIAS 

1.-TIPOS DE CONFLITOS MAIS FRECUENTES 

• Non participar nas sesións de titoría 

• Chegar tarde as titorías 

• Non colaboración co traballo do alumno 

• Falar mal do centro ou do profesorado  

• Comentar os problemas con quen non corresponde sen acudir a persoa coa quen ten que 

falar 

• Tendencia a xustificar aos seus fillos con respeto ao incumprimento das normas 

• Conflitos xurdidos por diversidade de opinión co centro ante diferentes temas 

2.-AS FUNCIÓNS DAS FAMILIAS 

As familias poden colaborar a conseguir unha boa convivencia 

1. Establecer vínculos de calidade co centro e co profesorado, baseados na  confianza e 

na seguridade  

2. Desenrolar modelos positivos nos alumnos, proporcionándolles experiencias nas que 

aprenda: 

a. A confiar en eles mesmos e nos demais 
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b. A comprender e expresar as súas emocións e a autocontrolar a frustración 

c. A ser empáticos 

3. Favorecer a capacidade para esforzarse nas tarefas e conseguir un protagonismo 

positivo  

4. Coidar as mensaxes que transmiten aos seus fillos.  

5. Axudar na casa a establecer hábitos de estudio 

6. Colaborar cos titores na resolución de conflitos 

7. Colaborando na ANPA do centro 

8. Facer  apartacións e suxestións cara a mellora da convivencia 

9. Participar nas sesión de titoría  

10. Participar en proxectos do centro   

 

O PERSOAL NON DOCENTE 

1.-TIPOS DE CONFLITOS MAIS FRECUENTES 

 Os conflitos mais frecuentes son por motivos de horario e das funcións que cada 

quen ten que exercer no centro 

2.-AS FUNCIÓNS DO PERSOAL  NON DOCENTE 

O plan propón a revisión das funcións e horarios do persoal non docente 

 

TODA A COMUNIDADE EDUCATIVA PARTICIPARÁ NA ORGANIZACIÓN DA CONVIVENCIA DO 

CENTRO. 

• Difusión das normas de convivencia e revisión das mesmas 

• Establecer espazos e tempos de comunicación entre familias e docentes 

• Organización de actividades para acoller ao alumnado e familias novas 

• Organizar e participar en actividades de convivencia 

• Participando en diferentes tipos de actuacións específicas: 

1. Actuacións preventivas 

2. Actuacións que favorezan a relación familia /escola 
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3. Actividades de sensibilización fronte o acoso 

4. Actividades de sensibilización da igualdade homes/mulleres 

5. Actividades para prevención do maltrato, violencia de calquera tipo 

9.- PLAN DE ACTUACIÓN  

OBXECTIVOS XERAIS 

• Fomentar a convivencia no centro  

• Instaurar o sentimento de pertenza a un  grupo, sentíndose todos os seus 

membros ben acollidos , respetados e seguros, todos e todas. 

• Aprender estratexias de resolución pacífica de conflitos  tales que nos permitan 

vivir de xeito pacífico tanto dentro como fora da escola 

• Adquisición por parte do alumnado das competencias necesarias para lograr 

unhas relacións sans consigo, cos demais e co medio no  que vive 

• Dotar a comunidade educativa dos recursos necesarios para a xestión do conflito. 

 10.- DOCUMENTOS DE XESTIÓN E ORGANIZACIÓN 

• Este plan forma parte do PEC e ten que ter en conta as normas de convivencia 

establecidas e recollidas no RRI e o establecido no PAT 

Outros documentos que axudan a resolver conflitos para actuacións ante diferentes tipo de 

incidencias quedan incluídos  no plan 

1.-Protocolo de intervención en conflitos  

2.-Protocolo de actuación en caso de conflito disciplinarios 

3.-Protocolo de absentismo 

4.-Protocolo de actuación en acoso 

5.-Actuación en caso de falta de puntualidade reiterada 

  

PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN EN CONFLICTOS 

 O conflito: Aprendizaxe na resolución do conflito 
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 Para afrontar  a convivencia resulta imprescindible pensar no conflito como unha 

cousa inevitable e necesario. Así podemos ter unha visión positiva do mesmo e podemos 

traballar con él e aproveitalo como  unha oportunidade educativa. Polo tanto a primeira 

intervención ante o conflito é preventiva: 

1. Traballar o conflito: Consideramos fundamental o tratamento do conflito na labor 

da titoría para o cal se dota ao titor de material e tempo para dedicalo a traballar 

o conflito a través do programa de Habilidades Sociais. (Plan de acción titorial) 

• Prevención do maltrato 

• Normas de aula 

• Cravos na cancela  

• Resolver conflitos 

2. Afrontamento do conflito (consultar recursos do plan) 

• Facer persoas non so transmitir coñecementos: formación integral  

• Clima da escola: consensuar  valores fronte a permisividade e 

autoritarismo (Folla informativa para o alumnado) 

• Coidado das relacións interpersoais   

• Coidado das relacións co resto da comunidade  

     Ante calquera conflito leve será o profesorado titor e o especialista o que resolva mediante o 

diálogo e a negociación cos implicados  

1. Ante o incumprimento dunha norma axudaráselle a reflexionar sobre o seu 

comportamento para que sexa conscente das consecuencias do seu 

comportamento. 

2. Segundo a gravidade da falta haberá unha amoestación verbal ou sanción, 

tendo en conta o RRI e as normas de convivencia. Tratarase de restablecer a 

situación, pedindo perdón ou ben fixando entre os implicados o xeito de 

restablecer as relacións . 

3. Informaráselle a familia dos conflitos ben no momento no que xurdan ben 

nas titorías. Buscarase que a familia adoptar criterios comúns de actuación 

cara a reforzar as medidas adoptadas 
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4. Cando o conflito é de relevancia a actuación a seguir está no RRI  

PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN EN CONFLITOS DISCIPLINARISO 

 Cando hai un conflito disciplinario, termos en conta o seguinte: 

1. O profesorado ten que intervir de xeito correctivo co alumnado que plantexa un conflito 

contrario  as normas de convivencia establecidas no RRI   

2. No caso de que a conduta persista tras a intervención, ou ben sexa merecedora de 

sanción, aplicarase a amoestación por escrito sempre, coa conseguinte información aos 

país/titores, e a firma do documento , aplicándose a sanción establecida no RRI 

3. Cando se da  unha conduta contraria as normas de convivencia que leve implícita una 

sanción por escrito, se valorará polo titor/a e o profesorado que imparten a sanción , a 

necesidade de intervención do departamento. A solicitude de intervención do 

departamento ten que estar xustificada  e informada a familia do alumno/a. ( ANEXO1) 

4. Actuación do Departamento de orientación. (ANEXO 2)  

 Pasos a seguir unha vez recollida a demanda do titor/a: 

• Estudar  a solicitude de demanda por parte do titor/a ou doutro profesor/a  

• Recollida de información do comportamento do alumno/os en diferentes 

contextos. 

• Observacións a realizar: 

• Manexo da conduta do neno/a por parte dos adultos 

• Sociograma (cohesión  da aula, clima , capacidade de liderazgo…) 

• Observacións dentro e fora da aula: recreos, corredores, comedor… 

• Rexistro da conduta  por parte dos profesores que lle dan clase 

• Entrevista coa familia 

• Toma de decisión: proposta de intervención 

• Solicitude de  intervención dos  servizos externos ao centro se fose necesario( 

equipos específicos, inspección, …) 

• Informar da proposta ao titor/a e a  familia do alumno/a 

• Avaliar os resultados da intervención 
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PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN EN CASO DE ABSENTISMO ESCOLAR 

 Tomado do protocolo de actuación elaborado pola  Comisión Técnica Interinstitucional 

do Menor da C. 

O absentismo escolar, considerado como non asistencia e/ou falta de puntualidade 

reiterada e non xustificada, constitúe unha das causas graves, totalmente obxectivable, do 

fracaso escolar, coas funestas consecuencias que diso se derivan. 

O acceso á educación básica, de forma sistemática e digna, é un dos dereitos-deberes 

fundamentais recollidos na Constitución Española de 1978 para os menores españois. Os artigos 

27.4 e 27.5 do texto institucional din que a ensinanza básica é obrigatoria e gratuíta, e que os 

poderes garantirán o dereito de todos á educación mediante unha programación xeral da 

ensinanza con participación efectiva dos sectores afectados, e creación  de centros docentes.  

A normativa vixente obriga ós diferentes organismos a loitar pola prevención e corrección 

do absentismo escolar, como unha lacra invalidante da nosa sociedade. 

. Lei Orgánica 1/96 de Protección Xurídica do Menor. 

.  Lei 7/85, reguladora das Bases de Réxime Local 

. Lei 5/97, da Administración Local de Galicia 

. Lei 3/97, Galega de Familia, Infancia e Adolescencia 

. Decretos e conseguintes Ordes de desenvolvemento, que establecen e regulan os 

correspondentes "regulamentos orgánicos" e "normas de  organización e funcionamento" dos 

centros de EI e EP. 

En consecuencia, as fases de intervención serían: 

1. Intraescolares: 

• Titoría, individual e familiar. 

• Servizo de Orientación (ordinarios e/ou específicos) 

• Dirección (requirimento oficial como medidas administrativas). 

• Notificación á Inspección Educativa. 

 De non acadar solución ao absentismo do menor, darase paso protocolariamente á 

seguinte fase, sen esquecer que xa desde a titoría  e o departamento de orientación do centro, 
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é convinte poñer o caso en coñecemento dos Servizos Sociais do Concello, e continuar ás 

actuacións conxuntas e coordinadamente. 

2. Extraescolares: (outras institucións)(ANEXO 4) 

O centro educativo remitirá  Informe según o modelo do Protocolo de Absentismo 

debidamente cumprimentado e informado a:  

• Administración Local. Servizos Sociais de Atención Primaria do Concello de residencia 

do/a alumno/a. 

Tras a intervención realizada, os Servizos Sociais, se non obtiveran resultados correctores do 

absentismo co menor e a familia, remitirán o protocolo xunto co seu informe a: 

• Delegación da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar. De non acadar a solución do 

problema remitirá tódalas actuacións á Fiscalía de Menores.  

• Administración de Xustiza (Fiscalía de Menores). 

•  Outros 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACOSO 

1. OBRIGA DE DENUNCIAR O ACOSO 

É imprescindíbel diferenciar claramente outro tipo de manifestacións violentas (sen 

continuidade no tempo, sen inferioridade dalgunha das persoas participantes,...) dos casos de 

verdadeiro acoso escolar. As situacións de acoso veñen definidas pola coincidencia simultánea 

de: 

- evidente intención de facer dano 

- condutas agresivas reiteradas 

- desequilibrio de forzas entre a persoa ou persoas acosadoras e a vítima. 

Calquera membro da comunidade educativa ten a obriga de poñer en coñecemento do 

equipo directivo do centro a posible existencia de indicios razoables dunha situación desta 

índole. A partir desta detección hai que realizar unha recollida de información e contraste da 

mesma, que permita tomar a decisión máis axeitada a cada caso concreto.(ANEXO 5: 

Información sobre posible caso de acoso escolar). Calquera profesor/a ou familiar do alumno/a 

que supostamente está a padecer acoso pode empregar para descubrir ese acoso os indicadores 

que se presentan neste plan para valorar a importancia do que está observando. 
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2. CONSTATA-SE A EXISTENCIA DE ACOSO 

Unha vez constatado que realmente se está ante un caso de acoso escolar, os pasos que 

haberá que seguir serán os seguintes: 

1. A dirección do centro redactará un informe no que se reflictan os datos significativos 

recollidos na investigación, que se remitirá á Inspección Educativa.(ANEXO 8: Modelo de 

informe de acoso)  

2. O centro informará da situación á Delegación Provincial da Consellería de Educación e 

Ordenación Universitaria e á Fiscalía de Menores. Estas institucións débense poñer en 

contacto cos Servizos Sociais do Concello, se existen e, de non existir, con Vicepresidencia 

da Igualdade e do Benestar. 

3. Convén estar en contacto cos distintos servizos e institucións para realizar actuacións 

coordinadas. 

4. A dirección do centro manterá informado do proceso que se está a seguir ao Consello 

Escolar, que é o responsable de impoñer as oportunas correccións. 

5. O expediente seguirá o curso establecido no Real Decreto 732/1995, do 5 de maio de 

1995, dereitos e deberes dos alumnos e normas de convivencia (Capítulo III). En todo 

caso, ao intervir a Fiscalía de Menores, o expediente quedará en suspenso en espera da 

correspondente resolución xudicial. 

6. O centro educativo arbitrará medidas de actuación, complementarias ás correctivas, que 

permitan paliar os efectos negativos da situación de acoso e eviten que se repita. Para a 

organización das mesmas é fundamental ter en conta a información recollida ao longo do 

proceso de investigación para poder adaptalas a cada caso en concreto en función das 

súas características. Estas actuacións levaranse a cabo coa vítima, coa persoa ou persoas 

agresoras e coas persoas observadoras en particular, e, dun xeito máis global, con toda a 

comunidade educativa. 

É moi importante a contextualización destas actuacións e que nelas estean involucradas 

todas as persoas ou institucións que poidan contribuír positivamente: equipo directivo,  

titorías, profesorado, departamento de orientación, familias, persoal non docente, 

equipos de orientación específicos, servizos sociais, Fiscalía de Menores, ONG, 

asociacións (veciñais, culturais, etc.)... 

7. Estas actuacións deben ser coñecidas polo Consello Escolar, que valorará a súa eficacia. 
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11.- DIFUSIÓN DO PLAN 

 Unha vez aprobado pola comisión de coordinación pedagóxica e polo consello escolar, 

procederase a incorporación ao PEC . 

 Para a difusión do plan procederase a colgarse na paxina do centro para que toda a 

comunidade teña aceso ao mesmo 

 A comisión de convivencia será o órgano colexiado do centro encargado de coordinar e 

avaliar as actividades propostas no plan. Será quen dinamice, revise e estableza medidas para o 

fomento da cultura da paz e a mellora da convivencia escolar. 

 

12.- AVALIACIÓN DO PLAN DE CONVIVENCIA 

Observaremos: 

1. Se o plan é elaborado e considerado por toda a comunidade con propio (pais , profesores , 

persoal non docente , alumnado) e si o comparten traballando para a súa posta en 

práctica. 

2. Se todo o profesorado consigue traballar en equipo implicándose en proxectos que 

afecten a convivencia. 

3. Se incide sobre a práctica educativa provocando cambios e mellorando o clima do centro 

e das aulas. 

4. O tratamento do conflito : formación da comunidade escolar  para introducir a mediación 

como forma de resolver conflitos 

5. Se nas aulas hai normas consensuadas e se respetan e se están escritas e a vista de todos. 

6. Preocupación polas metodoloxías empregadas: diversas 

7. Introdución de actividades diversas según os xeitos de aprendizaxes e diferentes 

capacidades: tratamento da diversidade 

8. Tense en conta as situacións de desigualdades nas programacións de aula 

9. Os métodos que se empregan para avaliar os alumnado  : 

• Atenden a diversidade 

• Son variados e axudan a aprender 

• Útiles para introducir correccións  
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• Seguen criterios para acadar as competencias básicas do alumnado ao remate da 

educación primaria 

10. Todos os sectores (alumnado, familia,profesorado,persoal do centro..) establecen vías de 

comunicación e participación na organización do centro 

Instrumentos de avaliación 

• Rexistros de comportamento 

• Observación directa 

• Redución do nº de faltas de orde 
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ANEXOS
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Anexo I:Constitución do Observatorio de convivencia no centro 
A CONSTITUCIÓN DO OBSERVATORIO DA CONVIVENCIA do CEIP Menéndez Pelayo 

O Observatorio de Convivencia Escolar constituíse no noso centro en sesión extraordinaria do 

Consello Escolar do día 1 de outubro de 2009 tendo como única orde do día a elección de 

representantes e a súa constitución quedando establecida así a súa composición: 

Presidente: Director do centro Manuel Núñez López 

Vicepresidenta: Xefa de estudos Mª Isabel  García  López 

Representantes do profesorado 

Carmen Latas Neira 

Ángeles Porto Porto 

Divina Rodríguez Neira 

Ángeles Vallejo Penín 

Orientadora do centro Jesús Vázquez Varela 

Representante das familias. Noemí Cerviño García 

Representante do Concello Esther Muñoz Mella 

                 Tamén poderán formar parte das reunións do Observatorio De Convivencia Escolar os 

titores/as e os profesionais do concello (Educación, Sanidade, Servizos Sociais...) relacionados co 

tema a tratar en cada sesión. Os representantes do profesorado variarán coa elección de 

representantes do Consello Escolar. 

PLAN DE REUNIÓNS E ACTUACIÓN DO OBSERVATORIO DE CONVIVENCIA  

• Funcionará en pleno 

• Reunións: 

o Tres reunións anuais ordinarias, unha por trimestre. 

o Reunións extraordinarias cantas veces sexa convocado pola Presidencia a: 

� Instancia propia 

� A proposta de polo menos unha terceira parte dos seus membros. 
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Anexo 2 

SOLICITUDE DE INTERVENCIÓN DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

Folla para o titor/profesorado que fai a demanda 

1. IDENTIFICACIÓN DO ALUMNO/A: 

Nome e apelidos Curso 

  

 

2. MOTIVO DO INFORME: 

Data e hora: 

Lugar: 

Profesor (Profesionais do Centro) testemuña: 

Outros testemuñas: 

 

3.   DESCRIPCIÓN DOS FEITOS: 

 

 

 

 

 

4. TIPIFICACIÓN DA FALTA: 

De acordo co Regulamento  de Réxime Interno… 

 

 

 

Conflito disciplinario 
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5.    ACTUACIONS REALIZADAS POLO TITOR: 

 

 

 

 

6.     COMUNICACIÓN DO CONFLICTO/FALTA A  FAMILIA: 

Data 

Observacións da familia 

 

 

 

7. PROPOSTA DO TITOR PARA A ACTUACIÓN DO/A XEFE DE ESTUDOS, O EQUIPO DIRECTIVO, 

OU COMISIÓN DE CONVIVENCIA 

 

 

 

 

8. PROPOSTA DO TITOR PARA A ACTUACIÓN DO ORIENTADOR: 

 

 

 

 

9.     REGISTRO DO DOCUMENTO AO EQUIPO DIRECTIVO: 

Data 

Firma titor 
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Firma equipo directivo 

                                                                         

10.    INFORME DO XEFE DE ESTUDOS: ACTUACIÓN E RESULTADOS (Si fora necesario, 

adxuntar informe) 

 

 

 

 

 

11.    TRASLADO DA SANCIÓN A FAMILIA: 

Fecha 

 

 

12.    REXISTRO NO EXPEDENTE: 

Data 

Firma e selo do Centro 
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ANEXO 3 

FOLLA INFORMATIVA REXISTRO DE ACTUACIONS DA ORIENTACIÓN 
 

1. DATOS XERAIS DE IDENTIFICACIÓN: 
 

NOME E APELIDOS DO ALUMNO/A:                                                      DATA DE NACEMENTO             

NOME DOS PAIS/TITORES 

DATA DE INICIO DO EXPEDENTE DISCIPLINARIO:              

 

2. REXISTRO DE INCIDENTES: 
Data Tipo de 

falta 

Alumno/s 

implicados 

Profesores 

actuantes 

Comunicación 

coa familia 

Sanción Outros 

profesionais 

requiridos 

Actuacións 

gripais 

       

 

 

 

  

3.  REGISTRO EN EL EXPEDIENTE: 
 

Data                                                                 Firma e selo do centro 

 

 

 

 

4.  ACTUACIONS REALIZADAS POLO ORIENTADOR INDIVIDUALMENTE:  

 

Conflito disciplinario 
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5.  ACTUACIONS REALIZADAS POLO ORIENTADOR CO GRUPO:  

(Cando fora necesarias) 

 

 

 

 

6. SEGUIMENTOS DE ALUMNOS IMPLICADOS E FAMILIAS: 

 

Data  Tipo de 

intervención 

con  

Alumno 

 

Entrevista 

Familia 

Tipo de 

intervención  con  

outros alumnos 

 Seguimento 

de outros 

alumnos 

implicados 

Entrevista 

familias de 

outros  

alumnos 

Outros 

profesionais 

requiridos 

 

7. REXISTRO DO DOCUMENTO NO EXPEDIENTE DO ALUMNO: 

 

Data                                                                     ASINADO  
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ANEXO 4 

 
ALUMNO: ...............................................................................................................  ....................  

CENTRO: .................................................................................................................  ....................  

LOCALIDADE: ..........................................................................................................  ....................  

Data de Inicio: Curso  

1. Datos sócio-familiares 

1..1. Datos do menor 

Nome: .................................................  ........  

Apelidos: ............................................  ........  

Data de Nacemento: ..........................  ........  

Enderezo: ...........................................  ........  

Teléfono: ............................................  ........  

1..2. Datos familiares 

Nome do pai: ………………………………………………. Profesión: …………………. 

Nome da Nai: ..................................... ………………………Profesión: …………………. 

Se é o caso, nome e apelidos da persoa responsable do menor………………….parentesco ( ) 

Número total de irmáns: ....................  ........  

Número de membros da unidade familiar:   

Lugar que ocupa: ................................  ........  

Número de membros da unidade familiar:…………………. 

No caso de haber outros irmáns no mesmo Centro, indicar nome e curso no que se atopan 

matriculados. 

Nome ………………….  Curso…………………. 

Nome ………………….  Curso…………………. 

Nome ………………….  Curso…………………. 

1..3. Observacións: 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ABSENTISMO ESCOLAR 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. DATOS ESCOLARES 

2.1. Centro escolar 

Nome: ................................................................  

Enderezo: ..........................................................  

Teléfono: ...........................................................  

Director: ............................................................  

2.2. Escolarización do alumno 

a)Etapa na que se atopa matriculado:  

Ciclo: .............  Curso .........................................  

Titor/a: ..............................................................  

b) Último centro onde estivo matriculado:……………………………………………………………………………  

Etapa: ............  Ciclo ........... : Curso: ..................  

c) ¿Hai constancia dalgunha problemática habida nese centro? 

         Si           Non 

De contestar afirmativamente, dicir cales:……………………………………………. …………………………………  

2.3. Rendemento escolar 

a) Por debaixo da súa capacidade..  .............   Si;  Non 

De contestar afirmativamente: 

- Por interferencias familiares ............  

- Por absentismo (enfermidade, abandono familiar…) …  

- Por alteración emocional (Ansiedade, hiperactividade)  

- Outros ..............................................  

b) Aporta material escolar ........................  

c) Participa en actividades extraescolares  

3. PROBLEMAS SOCIO-FAMILIARES 

3.1. Hixiene e vestido 
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             SI NON N/S 

Frecuentemente vai o colexio sen asear ….       

Vestimenta impropia á estación do ano……..     

3.2. Condicións de vida 

Obsérvase atención sanitaria inadecuada        

Presenta síntomas de alimentación deficiente    

Presenta síntomas de falta de descanso   .      

Asume algún tipo de responsabilidade familiar     

Existen sospeitas de trato inadecuado ... ……..     

Indicios de vivenda inadecuada .......... ……..         

Hai indicios de que durante o día non ten a atención dun adulto (motivos laborais, enfermidade, 

despreocupación, etc.) .......................  ... ……. ..     

3.3 Hábitos sociais inadecuados 

Sospeitas de prácticas de mendicidade .. …….    

Tendencia o furto ................................  ... ……..     

Sospeitas de consumos de tóxicos .....  ... …..…     

En caso afirmativo e de coñecelo, indicar as sustancias  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.4. Relacións cos seus iguais e co profesorado 

Ten comportamento agresivos cos profesores     

Ten dificultades de integración no grupo por: 

- Manter unha conduta pasiva ..  …     

- Manter unha conduta agresiva ...      

- Illarse .......................................  ...       

- Íllano ........................................  ...      
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- Outros .....................................  ...      

3.5. Situación familiar 

(Sinalar os datos máis relevantes que se coñezan: enfermidades, incapacidades, toxicomanía, 

conflitos familiares, etc.) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3.6. Garda ou tutela 

Estivo ou está baixo a garda da 

Administración ....................................       

De se-lo caso sinalar cal 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. PROBLEMÁTICA ESCOLAR ACTUAL 

4.1. Data de inicio da súa problemática actual 

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

4.2. Faltas de asistencia (Especificar si se trata de horas ou xornadas completas) 

MESES 

DIAS 

LECTIVO

S 

FALTAS DE 

ASISTENCIA 
F. DE PUNTUALIDADE 

OBSERVACIÓNS 

 
Xustificadas 

Non 

Xustif. 
Xustificadas 

Non 

Xustif. 

Setembro       

Outubro       
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Novembro       

Decembro       

Xaneiro       

Febreiro       

Marzo       

Abril       

Maio       

Xuño       

TOTAIS..       

 

4.3. Breve descrición das situacións que se poidan relacionar como posibles causa do 

absentismo 

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

4.4. Contactos establecidos polo Centro escolar coa familia e xeito de facelos 

Data 
Medio de 

contacto 

Dilixencia de 

constancia 

(1) 

Resposta familiar 
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(1)Consignar SI ou NON 
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5. ACTUACIÓNS LEVADAS A CABO NO CENTRO ESCOLAR 

Indicar as intervencións levadas a cabo así como os  resultados obtidos: 

5.1. Titor 

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

Proposta:  ...............................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

Data:    ..................................................... Asdo.:    .................................................................................  

5.2. Departamento de Orientación 

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

Proposta:  ...............................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

Data:    ..................................................... Asdo.:    .................................................................................  

5.3. Dirección  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

Proposta:  ...............................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

Data:    ....................................................  Asdo.:    .................................................................................  
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5.4. Inspección Educativa ......................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

Proposta ( Si procede)  ...........................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

Data::    .................................................... Asdo.:    .................................................................................  

 

5.5. Equipo de Orientación Específico (Si procede) 

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

Proposta:  ...............................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

Data:    ..................................................... Asdo.:    .................................................................................  

 

 

NOTA: De considerarse oportuno poden usarse os impresos que figuran no Protocolo de 

Absentismo
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Anexo 5 : INFORMACIÓN SOBRE POSIBLE CASO DE ACOS ESCOLAR 

 

ORIXE DA INFORMACIÓN 

Profesor/a do grupo  

Outro/a profesor/a  

Titor/a  

Orientador/a  

Persoal non docente  

Agredido/a  

Observador/a  

Familiar da persoa agredida  

Outro pai/nai  

Servizos médicos  

Asistencia social  

Outros (…………………………………)  

 

PERSOA ACOSADA 

NOME  

CURSO  

GRUPO  

 

FEITOS OCURRIDOS 

DESCRIPCIÓN DOS FEITOS MEDIDAS EN CURSO 

  

CENTRO  

ENDEREZO  

TELÉFONO  

CORREO ELECTRÓNICO  

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ACOSO  ESCOLAR 
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INDICADORES FAMILIARES SOBRE UN POSIBLE CASO DE ACOSO 

CENTRO  

ALUMNO/A  

GRUPO  

 

CONDUTAS 

 que se manteñen mais de dúas semanas 

SEMPRE AS 

VECES 

R
EL

A
C

IÓ
N

S 
SO

C
IA

IS
 

Cambios nas súas relacións persoais (novos amigos) fora do 

centro 

  

Busca a compañía de persoas adultas    

Cambia as rutas para dirixirse a casa ou ao colexio   

Prefire estar so/a   

Abandona actividades que antes lle gustaban sen razón 

aparente 

  

Descoida o seu aspecto físico   

Comentarios negativos sobre a súa clase ou seu colexio   

Prefire quedar na casa que saír   

ES
TA

D
O

S 
D

E 
Á

N
IM

O
 

Estado de ansiedade   

Desconfianza nos demais   

Desinterese   

Tendencia a tristeza e a chorar con facilidade   

Nerviosismo repentino   

Cambios nas rutinas relacionadas co sono   

Perda de apetito/Cambios nas rutinas de alimentación   

Cambios de humor   

Molestias físicas: vómitos,dores…   

Desconfianza en si mesmo    

Actuacións agresivas: malas contestacións, agresividades cos 

irmás.. 

  

O
U

TR
A

S 
A

C
TI

TU
D

ES
 

 

Actitudes negativa hacia as tarefas escolares   

Baixa a calidade dos seus traballos   

Desaparécelle pertenzas escolares ou persoais   

Fai actividades ou tarefas que non lle corresponden   

Pide cartos mais do habitual   

Deixa de recibir visitas, chamadas.. dos amigos/as   

Nerviosismo cando se vai a saír da casa   

Nerviosismo ante o teléfono,uso de Internet, móbil…   
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Rompe pertenzas, traballos… sen razón   

Desinterese en actividades que antes lle interesaban   

Non quere falar das súas relacións   

No colexio ven moi canso   

Permanece coa vista perdida   

Na súa  roupa aparecen manchas, cortes,  destrozos non 

xustificados 

  

Maratóns no corpo, cara…   
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               INDICADORES ESCOLARES SOBRE UN POSIBLE CASO DE ACOSO 

CENTRO  

ALUMNO/A  

GRUPO  

 

CONDUTAS   que se manteñen mais de dúas semanas SEMPRE AS 

VECES 

R
EL

A
C

IÓ
N

S 
SO

C
IA

IS
 

Cambios nas súas relacións persoais (novos compañeiros non 

habituais) no do centro 

  

Busca a compañía de persoas adultas (no patio, corredores 

ou  na saída) 

  

Cambios nos tempos de chegada ao  colexio e nas saídas   

Prefire estar so/a   

Abandona actividades que antes lle gustaban sen razón 

aparente 

  

Descoida o seu aspecto físico   

ES
TA

D
O

S 
D

E 
Á

N
IM

O
 

Estado de ansiedade   

Desconfianza nos demais   

preocupación   

Desinterese   

Tendencia a tristeza e a chorar con facilidade   

Nerviosismo repentino   

Dificultades de comunicación nas tarefas   

Dificultades e comunicación  nas relacións co grupo   

Diminución da autonomía persoal   

Cambios de humor   

Molestias físicas: vómitos,dores…   

Desconfianza en si mesmo    

Actuacións agresivas: malas contestacións   

O
U

TR
A

S 
A

C
TI

TU
D

ES
 

 

Actitudes negativa hacia as tarefas escolares   

Baixa a calidade dos seus traballos   

Desaparécelle pertenzas escolares ou persoais   

Prefire traballar so/a   

Baixa no seu rendemento escolar, por debaixo do 

acostumado 

  

Diminución da autoestima   

Ponlle alcumes que non lle gustan   

Cando fala o resto ríese del/dela   
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Rompe pertenzas, traballos… sen razón   

Desinterese en actividades que antes lle interesaban   

Actitude pasiva ante situacións violentas nas que non está 

implicado/a 

  

Actitude pasiva en xeral: tenta pasar desapercibido/a   

Permanece coa vista perdida   

Na súa roupa aparecen manchas, cortes,  destrozos non 

xustificados 

  

Maratóns no corpo, cara…   

Dificultade de concentración nas tarefas   

Non se presenta para realizar actividades voluntario/a   

O grupo aplaude cando o adulto recrimina ao neno/a   
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MODELO DE INFORME DE ACOSO ESCOLAR 

DATOS DO CENTRO 

 

DATOS DOS/AS IMPLICADOS/AS 

a) PRESUNTA VÍCTIMA 

 

b)PRESUNTO/S ACOSADOR/ES 

 

c)TESTEMUÑAS 

ALUMNO/S 

(especificar nomes e curso) 

 

 

PROFESORADO 

 

 

PERSOAL NON DOCENTE 

 

OUTRAS PERSOAS 

(especificar nomes e relación 

co centro) 

 

CENTRO  

ENDEREZO  

TELÉFONO  

CORREO ELECTRÓNICO  

TITOR/A  

NOME E APELIDOS  

CURSO  

GRUPO  

NOME E APELIDOS 

CURSO 

GRUPO 
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DATOS SOBRE OS SUCESOS OCORRIDOS 

1)LUGAR, DATAS, FRECUENCIA 

LUGAR DATA SUCEDE CON 

FRECUENCIA 

SI/NON 

Na clase do grupo   

Patio   

Noutra clase  

(Especificar) 

 

  

Ximnasio   

Corredores   

Comedor   

Autobús   

Acesos ao colexio   

Fora do centro   

Outros 

 (especificar) 

 

  

 

OBSERVACIÓNS: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



  C.E.I.P MENÉNDEZ PELAYO   
       Serra de Outes S/N           

27004  Lugo 

         Tfno.: 982 20 20 80  -  Fax: 982 21 81 74 
        E-mail: ceip.menendez.pelayo@edu.xunta.es       
          Páxina Web: www.ceipmenendezpelayo.es  

 

   Páxina 57 

 

 

2)TIPO DE ACOSO 

TIPO ACCIÓNS REPETICIÓN 

1 2 3 4 

V
ER

B
A

L 

Alcumes     

Insultos     

Provocacións     

Desprestixio (comentarios en relación co aspecto físico, raza,relixión, 

costumes, gustos..) 

    

Ridiculización pública     

Linguaxe non verbal despectivo     

Comentarios sexistas ou xenófobos     

Outros: (sinalar)     

FÍ
SI

C
O

 

Incomodar (descoloca as cousas,empuxóns suaves, tirarlle da roupa..)     

Agochar as súas cousas     

Intimidación (ameazas de violencia física, amago de pegarlle..)     

Agresións leves     

Golpes illados     

Tundas     

Extorsión (facer as cousas doutros, traer cartos a outros…)     

Outros (sinalar cales)     

SO
C

IA
L 

Non dirixirlle a palabra     

Buscar o seu illamento no grupo e no centro     

Difundir informacións falsas sobre a persoa     

Humillacións     

Ridiculizacións das súas opinións. Gustos, aspecto..na súa presenza ou 

na ausencia 

    

Comentarios negativos sobre o grupo ao que pertence( sexo, raza, 

relixión,..) 

    

Outros (sinalar cales)     

M
ED

IO
S 

TÉ
C

N
IC

O
S Mensaxes de móbil ofensivas, intimidatorias ou non desexadas     

Correo electrónico ofensivo, intimidatorio ou non desexado     

Utilización da  súa imaxe sen permiso     

Utilización da súa imaxe modificada para ridiculizar     

O
U

TR
O

S 

     

     

     

1- Raramente  3-  Habitualmente 

2- De cando en vez  4-  Diariamente 
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Observacións ( Información relevante non incluída, consecuencias observadas na vítima, accións 

xa en marcha, posibles accións a curto prazo, conclusións…) 

 

 

 

 

 

 

Data e sinatura 

 

 

DIRECCIÓN DO CENTRO                                                         RESPONSABLE/S DO INFORME 

 

 


