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I. XUSTIFICACIÓN 

A educación para a convivencia responde á necesidade de formar unha cidadanía preparada para 

respectarse a si mesma e as demais persoas e para responsabilizarse dos seus actos. O sistema educativo ten 

aquí un reto importante que é a formación de persoas capaces de afrontar os desafíos actuais de todo tipo. Os 

centros educativos son espazos onde se comparten vivencias e se aprende a convivir, algo que forma parte das 

finalidades básicas da educación.  

A elaboración do Plan de Convivencia é o resultado dun consenso e implicación de todos os 

sectores que formamos a Comunidade Educativa (profesorado, familias, alumnado e persoal non docente) para 

o fomento dunha boa convivencia no centro.  

A organización das estratexias que se deben adoptar para educar na convivencia democrática, 

require un consenso da comunidade educativa: alumnado, profesorado, persoal non docente, pais e nais, por 

iso deben ser recollidas nun Plan de Convivencia que formará parte do Proxecto Educativo do Centro, e que 

será o modelo de actuación planificada que conducirá a mellora da convivencia non centro.  

A finalidade do Plan é:  

a) A formación do alumnado con respecto aos dereitos e liberdades fundamentais dos membros 

da comunidade. 

b) Educar na tolerancia e liberdade dentro dos principios democráticos de convivencia. 

c) Mellorar as relacións internas e a cohesión de cada grupo. Esta mellora, ademais de formar aos 

alumnos e alumnas como cidadáns e cidadáns responsables, favorece o clima de relacións 

escolares que facilitarán a aprendizaxe e o rendemento escolar. 

d) Desenvolver a motivación do alumnado pola aprendizaxe. 

e) Concibir o Plan de Convivencia como un instrumento destinado a facer do centro educativo un 

espazo para a aprendizaxe, a resolución de conflitos e a convivencia democrática, como 

obxectivo final dunha boa educación citando a Delors (1996), “aprender a ser, aprender a vivir 

xuntos, aprender a facer, aprender a coñecer”. 

En consecuencia, o Plan de Convivencia debe formar parte :  

- da labor de todo o profesorado do Centro,  

- do Plan de Acción Titorial  

- desde o Reg.Réxime  Interno.  

A educación para a convivencia, como parte integrante da función docente, desenvolverase en 

todas as áreas e materias do currículo, e así mesmo no tempo da titoría.  

Abranguerá contidos de: habilidades sociais, autoestima (o conflito é a miúdo a manifestación de 

problemas de seguridade, afectividade, etc.), programas de resolución de conflitos, normas de convivencia, 

comunicación e participación no centro, plan de acollida para o novo alumnado, atención a diversidade…). 

Non vale só coñecer e practicar a normativa. A normativa ataca aos síntomas (baixa a febre) pero 

non soluciona o problema (que infección ou que virus nos ataca).É necesario atender, no que sexa posible, a 

outra problemática que é a que está debaixo dás condutas inapropiadas.  
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Os conflitos son situacións que acompañan a toda persoa ao longo da súa vida individual e 

colectiva, son parte da existencia humana, é polo que debemos elaborar estratexias que nos permitan afrontar 

ás dificultades e os imprevistos que se nos presenten de forma positiva. Educar no conflito equivale a educar 

para a convivencia pacífica.  

O centro escolar, é un mundo complexo e problemático, onde se materializa un conglomerado de 

pensamentos, sentimentos e accións que xurden con gran rapidez. Debemos potenciar o desenvolvemento 

persoal, social, e a integración de todas as persoas, de xeito que sexamos capaces de enriquecer a súa contorna 

social e cultural. Por iso o problema non está relacionado só co fracaso escolar senón tamén con outros 

conflitos. Todos o alumnado debe estudar o mesmo: os bos e boas estudantes, os regulares, e os malos; a isto 

hai que engadir a etapa pola que atravesan: proceso de cambio físico e de personalidade na que están a 

afirmarse fronte ao mundo  adulto co resultado de contestación e  rebeldía.Na ESO, por eses dous factores, 

danse a meirande parte dos conflitos, que diminúen en Bacharelato e Ciclos Formativos.  

Os problemas que se viven nos centros poden ser de varios tipos:  

• De relación: entre o propio alumnado ou entre este e o profesorado…  

• De rendemento: pasividade, apatía, falta de esforzo, de responsabilidade… 

• De poder: liderados negativos, arbitrariedade, agresividade verbal e física … 

• De identidade: actitudes pechadas e agresivas, problemas familiares … 

Conflito non é igual a indisciplina, pero esta última si é igual a comportamentos disruptivos e 

antisociais. 

A convivencia é un ben común que debe ser preservado. Os conflitos que a erosionan afectan a 

todos e todas, que debemos facer o posible para prevelos. Cando aparecen problemas de disciplina graves ou 

demasiado frecuentes é imposible arbitrar solucións individuais, as respostas han ser globais, que afecten a 

todo o centro. As medidas sancionadoras tenden, case sempre, a marxinar máis ao marxinado. O contexto 

condiciona as nosas apreciacións do que é ou non é unha conduta conflitiva e condiciona a nosa posible 

intervención.  

Se un centro quere educar ao seu alumnado nun bo ambiente de traballo, solidario e positivo, 

debe centrar os seus esforzos en conseguir unha mellora continua da participación e da comunicación de todos 

os membros da comunidade educativa, o que redundará nun bo clima de convivencia. 

 

II. VOCABULARIO BÁSICO DA CONVIVENCIA: 

ABSENTISMO 
ESCOLAR 

Falta de asistencia habitual do alumnado ás aulas. 

AGRESIVIDADE É o estado alerta que a persoa mostra ante un perigo,real ou ficticio.Pode ser 
considerada como algo innato,pero non así a agresión. 

ASERTIVIDADE É unha habilidade social complexa. Consiste na capacidade de manifestar as 
propias ideas, defender os propios dereitos e manter as propias tendencias 
fronte ás presións dos/as demais na dirección oposta; significa facer todo isto 
pero sen agresividade e sen inhibición. O comportamento asertivo é a mellor 
forma de autoafirmación saudable e é esencial para unha convivencia que 
non reduza as posibilidades de crecemento do individuo. A asertividad 
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protexe a individualidade fronte á alienación da masa social ou as demandas 
egoístas dos/as demais como grupo. 

AUTOCONTROL Para tolerar aos/ás demais é necesario ter control sobre as propias emocións. 
Non ceder ao enfado, á rabia, á ira, á frustración, ao desengano, á 
decepción... A todas as emocións que veñen engadidas ao contacto cos 
compañeiros/as. Convivir é transixir e reivindicar un toma e daca constante. 
O que nos sucede activa as nosas emocións que á súa vez median nos nosos 
actos; os nosos actos á súa vez teñen unhas consecuencias que nos afectan 
emocionalmente, pechándose un ciclo perpetuo. Controlar as emocións é 
controlar ese bucle e dominar as propias reaccións para conseguir os mellores 
efectos en convivencia.  

AUTOESTIMA É a capacidade de aceptarse tal e como somos; a dimensión afectiva do 
coñecemento que unha persoa ten de si mesma. Determina a estabilidade 
emocional da persoa, no sentido de que unha baixa autoestima devengará 
probablemente nunha maior reactividad emocional (comportamentos 
cargados de emoción, baixa capacidade de adaptación á contorna, elevada 
frustración, elevado sentimento de infelicidade, e moitos outros correlatos...). 
É lóxico pensar que unha persoa que senta unha elevada aceptación de si 
mesmo experimentará maior resistencia ao conflito e menor emocionalidad. 
Para convivir é necesario crer que mereces a pena, que tes o dereito a ter o 
teu sitio entre os demais.  

BULLYNG Matonismo ou acoso entre iguais,que se da de xeito reiterado,plantexando 
situacións tamen reiteradas de intimidación,ameazas,agresións ou 
abusos.dilatados no tempo. 

COMPORTAMEN
TOS 
DISRUPTIVOS 

Distintas situacións diarias que poden estar relacionadas: a)-co currículo ( 
falta de hábitos de traballo,non realización das actividades 
escolares,despreocupación.    b)-cos compañeiros/as (mentir ou falsear a 
verdade ou a realidade,ser incapaz de dialogar,xogar ou intervir fora de 
tempo na clase interrumpindo aos/ás demais,etc.) c)-co profesorado 
(mentir,falar a berros,chulería, interrumpir sen xeito as clases,etc).                                   
d)-co persoal non docente (sendo maleducados/as,etc)                                       
e)-co centro(non aceptando as normas básicas do centro,deambulando polo 
centro fora dos horarios ou polos  espazos que non lles corresponden nese 
intre.   f)- coa familia (Proximidade o mundo das 
drogodependencias,carencias afectivas,culturais, sociais,etc)  

CONFLICTO É o resultado da diferencia de criterios e do exercicio da propia 
liberdade.Non é malo en sí mesmo, si temos a clave para a súa resolución 
pacífica, mediante o diálogo,a comunicación,o acordó,a negociación e o 
entendemento. 

CONVIVENCIA Compartir vivencias conxuntamente, aprendendo a interactuar; fomentando 
as boas relación interpersoais,o autocoñecemento e a autoestima; sempre 
desde o diálogo,a escoita activa,a participación,o compromiso e a asunción de 
responsabilidades,de xeito permanente no tempo. 

COOPERACIÓN E a capacidade de asumir tarefas colectivas con fines comunes tendo como 
principal obxectivo o benestar do grupo.  



                              

Página 7 de 76 

 

I.E.S. A XUNQUEIRA I 

PONTEVEDRA 

Supon o traballo en común levado a cabo por parte dun grupo de persoas ou 
entidades maiores cara a un obxetcivo compartido. 

DIÁLOGO É a actividade  humana que permite desenvolver unha idea e contrastala coa 
posición de outra persoa, recoñecendo e respetando as razóns que a moveron 
a adoptar ésta.  

Supon negociación e  unha capacidade que permite fuxir do individualismo e 
falar de todos aqueles conflictos de valor non resoltos. 

DISCIPLINA Necesidade persoal e social de respecto ás normas democráticas de 
convivencia, elaboradas e asumidas como propias por todos os sectores 
implicados,sexa na aula,no centro ou en calquera organización social ou 
actividade. 

EMPATÍA Habilidade social que consiste na capacidade para porse no lugar do outro/a, 
de meternos na súa pel e sentir o mesmo que el/a sente,de forma que se 
comprendan con exactitude os seus puntos de vista, sentimentos, etc... A 
capacidade empática asegura unha interpretación correcta das demandas dos 
outros/as e desa forma, a comparación coas propias aterra no terreo do real e 
polo tanto, as condutas aproxímanse ao desexable. Para resolver conflitos 
debo saír do meu propio enfoque e comprender o do outro/a ou dos outros/as. 
Sen esta capacidade, non somos capaces de resolver conflitos, negociar, 
acordar e, en definitiva, convivir.  

FEED-BACK    OU 
RETROALIMENT
ACIÓN. 

 
Velaquí o recurso máis poderoso para previr o conflito interpersoal. 

A retroalimentación significa literalmente volver unha e outra vez ao 
principio do proceso para ver se as cousas marchan como deberían marchar.  
A comunicación é unha das cousas sobre as que temos pouco control, xa que, 
aínda que podo expresarme con corrección, non me podo meter na cabeza da 
persoa que me escoita para saber con seguridade se entendeu a mensaxe que 
lle mando. Así que teño que esperar unha resposta que me indique máis ou 
menos claramente que fun entendido. Esta resposta é a de Feed-back ou 
retroalimentación e resulta de vital importancia na comunicación para evitar  
malos entendidos.  
Considérase unha forma de axudar a outra persoa ou grupo a considerar a 
posibilidade de cambios de conduta. Consiste en comunicar información 
verbal á outra persoa ou grupo sobre como nos está afectando a súa conduta 
(ou a súa mensaxe).  
o uso do feed-back móstrase como unha ferramenta útil a condición de que se 
cumpran dúas condicións necesarias:  
a) Que as dúas persoas que están comunicando desexen entender 
perfectamente o que a outra quere transmitir. 

b) Que ambas entendan que han de manter calma, paciencia e flexibilidade 
para poder entender ao outro/a e coordinar mentalmente as súas propias 
mensaxes.  

 

SOCIALIZACIÓN Necesidade de experiencias socializadoras temperás como principal factor de 
adaptación social. Aprender a convivir, como moitas outras cousas, necesita 



                              

Página 8 de 76 

 

I.E.S. A XUNQUEIRA I 

PONTEVEDRA 

da práctica constante desa convivencia. Para o educador/a, proporcionar 
oportunidades de interacción grupal de calidade son fundamentais e para o 
alumno/a, coleccionar ese tipo de experiencias é esencial.  

TOLERANCIA Respeto as ideas, creenzas ou prácticas dos demáis cuando son diferentes ou 
contrarias as propias. 

E saber respetar as demáis persoas no seu entorno, é decir, na súa forma de 
pensar, de ver as cousas, de sentir,tendo capacidade suficiente para  aceptar 
unha cousa ou una opinión coa que non está de acordo.  

VANDALISMO Comportamentos ou actitudes de destrucción e devastación no 
mobiliario,edificios ou recursos materiais dun centro, sen consideración nin 
respeto, que provoca grande alarma  e esixen unha rápida intervención con 
medidas disciplinarias,reparadoras e educativas. 

VIOLENCIA Conductas que agreden física ou psicolóxicamente a alguén, coa intención de 
causar daño.   

Varios tipos: 

a)-Directa (física ou psicolóxica): mais evidente (agresión,violación, acto 
terrorista,etc).  

b)-Estructural: menos perceptible (inxustiza,pobreza,exclusión 
social,miseria,etc). 

c)-Simbólica ou virtual: (comportamentos,actitudes,contravalores 
transmitidos,que a través de canles como os medios de comunicación 
banalizan a violencia, naturalizandoa e facendo a poboación menos sensible ó 
sufrimento e a dor allea).  

d)-Doméstica: que ten o fogar como ámbito de actuación (maltrato infantil,de 
persoas ancians ou con algunha deficiencia ou minusvalía,violencia de 
xénero).    

       A violencia apréndese; é o resultado dunha longa e contínua 
aprendizaxe,mediante diversos axentes como a familia,os medios de 
comunicación,os iguais e a sociedade en xeral. Polo tanto, o seren algo 
aprendido, tamén se pode desaprender.                                                                                                                 
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III. OBSERVATORIO  DA CONVIVENCIA ESCOLAR DO CENTRO:  

DEFINICIÓN:  

É un órgano colexiado para reflexionar e investigar en relación co estado dá convivencia non centro e deseñar 

estratexias que se deberán adoptar para ou fomento dá cultura de paz e para mellorar ou clima dá convivencia 

escolar.  

COMPOSICIÓN:   

Este órgano debe estar integrado por: 

� o/a director/a do centro, que presidirá.  

� o/a xefe/a de estudos.  

� de un a catro representantes do profesorado, incluída á persoa responsable dá mediación escolar.  

� orientador/a do centro  

� Un/unha representante do alumnado.  

� Un /una representante dás familias.  

� A persoa encargada dá coeducación  

� Un/unha representante do persoal non docente  

� Titores/as relacionados co tema a tratar en cada sesión. 

FUNCIÓNS:  

• Dinamizar ou plan de convivencia do centro.  

• Elaborar un informe anual da análise da convivencia.  

• Informar trimestralmente ao Consello Escolar 

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

convivencia. 

• Analizar a normativa dá convivencia do centro e facer un diagnóstico da mesma e implementar vos 

procesos de mellora.  

• Recoller inquietudes, suxerencias e propostas (de todos os estamentos) para a mellora das relacións e 

a consecución dunha convivencia saudable.  

• Propor protocolos de actuación ante as necesidades e conflitos da vida cotiá.  

IV. FINALIDADES DA CONVIVENCIA  
� Preparar para a vida social adulta  

� Asumir e practicar valóres cívicos e democráticos (respecto polas demais persoas, respecto polo 

mobiliario, e polos bens comúns, tolerancia crítica, solidariedade, dereitos humanos, medio natural, 

igualdade entre homes e mulleres,...)  

� Mellorar o clima escolar (personalización e habitabilidade dous espazos, atmósfera ordenada, 

tranquila, relacións dentro das aulas, orde e tranquilidade, actitude de traballo, satisfacción,..)  

� Atender á diversidade.  

� Todas as persoas deben sentirse valoradas, escoitadas, responsables, participativas na toma de 

decisións 
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V. SITUACIÓN ACTUAL DA CONVIVENCIA NO CENTRO  

O enfoque da convivencia no centro ten unha visión construtiva e positiva, polo que as actuacións 

van encamiñadas ao desenvolvemento de comportamentos adecuados para convivir mellor e na resolución dos 

conflitos, a través da participación, boas canles de comunicación e a prevención de problemas de conduta.  

No contexto dun centro educativo, no que se dan simultaneamente interaccións entre diferentes 

persoas, a diferentes niveis e con obxectivos e intereses en ocasións contraditorios entre si, asumimos o feito 

de que é cotiá a existencia de conflitos de diferente índole. Partimos da base de que o conflito en si non ha de 

ser considerado como algo evitable ou negativo, senón que a abordaxe e resolución dos mesmos ha de ser 

positiva, de maneira que o resultado sexa satisfactorio para os diferentes implicados, na medida do posible. O 

conflito é inevitable, e asumímolo como tal, pero temos que consideralo enriquecedor, e como a manifestación 

de que a interacción humana é complexa e cargada de valoracións, con todo, non debemos confundir conflito 

con violencia. O conflito podería ser considerado como a perda momentánea de equilibrio. A solución positiva 

buscaría recuperar ese equilibrio.  

Toda esta análise, lévanos a expor no noso centro educativo diferentes alternativas ou solucións 

para regular os posibles conflitos que xurdan. Os modelos de intervención tradicionais, cun carácter 

marcadamente punitivo, e a falta de consecuencias positivas derivadas dos mesmos, actualmente non son 

suficientes para conseguir xestionar adecuadamente a convivencia e disciplina dun centro. Os elementos cos 

que contamos (desde o profesorado, país e nais, e alumnado ata, as normas de convivencia, comisións de 

convivencia, departamento de orientación e no seu caso outras instancias educativas) han de ser postos ao 

servizo da xestión e resolución positiva do conflito. Todos estes elementos, serían os instrumentos de 

mediación na resolución dos conflitos sen menoscabo do principio de autoridade e o réxime disciplinario do 

centro. Trátase de chegar a solucións compartidas, asumidas e consensuadas cando sexa posible. A 

continuación exporemos os diferentes mecanismos de intervención en resolución de conflitos, e os elementos 

que van intervir ou mediar nos mesmos. 

 

ASPECTOS BÁSICOS DE AVALIACIÓN INICIAL 

Na actualidade o clima de convivencia no centro é bo. Non se observan serios problemas, 

aparecendo de cando en vez algún de forma esporádica, que se resolve fundamentalmente co diálogo e con 

algunha medida disciplinaria de carácter menor. Nalgunha ocasión tense que tomar algunha medida máis 

severa. Esta baixa conflitividade vai desaparecendo nas etapas posteriores do centro (Bacharelato e Ciclos 

Formativos).  

Non se observan problemas moi graves. Estes aparecen principalmente nos primeiro cursos de 

ESO, e fundamentalmente con alumnos/as pouco motivados polos estudos. Digamos que non ocurriron feitos 

que alteren gravemente a convivencia, pero si se producen a miúdo desaxustes e condutas contrarias á norma 

que é necesario corrixir porque interrompen o normal desenvolvemento das clases, afectan negativamente ao 

clima de convivencia e deterioran materiais e recursos do centro.  

Antes de comezar faise necesario delimitar que se entende por conflito escolar. Entendemos o 

conflito como a confrontación que se produce entre diversos intereses.  

Danse tres perspectivas diferentes á hora de entender a conflitividade dentro do ámbito escolar.  
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Unha é a preocupación do profesor por algunhas condutas, que abarcan a disrupción (alumnado 

que impiden co seu comportamento o desenvolvemento normal da clase), a falta de respecto e a falta de 

disciplina son as máis frecuentes.  

Outra é a preocupación social que se refire especialmente ás agresións e actos vandálicos.  

A terceira, é a preocupación do alumnado, que se centra nos malos tratos entre iguais, ou 

illamento.  

 

TIPOS DE CONFLITOS MÁIS FRECUENTES 

Segundo se reflicten nos partes de incidencia emitidos nos últimos anos e segundo o grupo de 

traballo que elabora o Plan de Convivencia son: 

• Disrupción no aula: falta de respecto cara ao profesor/a, falar a destempo, levantarse 

sen permiso, falar con compañeiros/as,....  

• Distracción e falta de atención.  

• Esquezo do material para o desenvolvemento da clase. 

• Faltas inxustificadas de puntualidade ou de asistencia a clase. 

• Desconsideración cara aos compañeiros/as 

• Cuestionase continuamente a autoridade do profesor/a 

• Pequenas pelexas en espazos comúns (baños, patio, corredores,...), insultos de tipo 

racista,sexista, ou sobre as características físicas. 

O 65  % das amoestacións corresponden a 1º e 2º de ESO  

O 25   % das amoestacións corresponden a 3º e 4º de ESO  

O 10   % corresponde a alumnado de Bacharelato e Ciclos Formativos  

CAUSAS:  

No ALUMNADO podemos atopar falta de motivación, dificultades de aprendizaxe, impulsividade e 

pouca reflexión, falta de ferramentas para resolver os problemas ou certas situacións adecuadamente, ausencia 

dun referente de autoridade, ... Non ven no estudo unha vía que lles resolva o futuro. En moitos casos a súa 

motivación é o diñeiro.  

Nalgunhas FAMILIAS atopamos falta de colaboración e implicación por parte dos pais e nais nos 

asuntos escolares, relacionados cos seus fillos/as (non revisan se traen o material a clase, se teñen tarefas para 

realizar en casa, se estudan, etc.) e ata ás veces, pouca responsabilidade ante o centro, en casos puntuais.  

Consideramos que é necesario un cambio de actitude e comportamento en parte do alumnado e 

as súas familias, insistir nunha serie de normas claras como pode ser a dosificación de horarios de televisión, 

ordenador e videoxogos, e remarcar uns valores (respecto, solidariedade, compañeirismo,igualdade 

homes/mulleres...) . En moitos casos os alumnos/as pasan moito tempo sos polos horarios de traballo dos pais.  

No PROFESORADO, prexudica o pouco diálogo individual titor/a – alumno/a, e a falta dun criterio 

común á hora de actuar en determinados conflitos, así como a falta de retroalimentación no proceso de 

información, comunicación e resolución dos conflitos.  
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Na SOCIEDADE e na casa transmítense valores erróneos. Á escola esíxeselle que solucione 

problemas de convivencia, pero a sociedade móstranos continuamente exemplos do que non se debe facer.  

 

RESPOSTAS DO CENTRO Á SITUACIÓN DE CONVIVENCIA . 

A resposta educativa do equipo directivo e o profesorado no centro é a de promover a actitude de 

participación e as canles de diálogo e comunicación para solucionar calquera conflito e a de potenciar a mellora 

da convivencia a través da adquisición de habilidades para poder tratar e resolver os conflitos, 

fundamentalmente, na hora semanal de titoría.  

Aínda que os problemas de convivencia son escasos, se é verdade que a obrigatoriedade da Etapa 

educativa da ESO no centro que abarca dos 12 aos 16 anos comporta, xunto a outros aspectos, a presenza nas 

aulas dun sector do alumnado que non encaixa ben coas actuais propostas educativas, xerando ás veces unha 

certa conflitividade. Isto estanos levando á reflexión de facer algún tipo de actuación específica con este 

alumnado dentro dun paradigma global de integración na súa clase e no centro.  

RELACIÓN COAS FAMILIAS 

A relación coas familias é boa, habendo reunións de información e coordinación de carácter global 

e particular nas horas fixadas na programación. É relevante a actuación dos titores/as na coordinación coas 

familias.  

As situacións particulares que afectan á convivencia e resolución de conflitos no centro adoita ser 

comentada coa familia, por se procede algún tipo de intervención, ou pola información que pode engadir sobre  

a conduta do propio alumno/a. 

Tamén de forma esporádica fanse charlas informativas-formativas para país e nais, co fin de dar 

pautas que melloren a educación dos seus fillos e a convivencia do centro.  

 

EXPERIENCIAS E TRABALLOS REALIZADOS E DESENVOLVIDOS NO CENTRO 

PARA MANTER E MELLORAR A  CONVIVENCIA.  

As experiencias previas do Instituto centráronse en dous tipos de actuacións:  

A)-MEDIDAS PREVENTIVAS, antes do conflito: acción titorial (explicación de normas de 

funcionamento e deberes e dereitos do alumnado), libros,películas,charlas,etc. 

B)- RESOLUCIÓN DO CONFLITO POR DIFERENTES VÍAS:  

- diálogo do titor/a, xefe/a de estudos ou director/a con alumnos/as e/ou pais/nais,  

- reunión do equipo educativo,  

- amoestacións verbais e escritas,  

- privación de recreos, 

- realización de tarefas fora do horario lectivo, 

- expulsións temporais, etc.  

C)-PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS  DE IGUALDADE, COEDUCACIÓN, VIOLENCIA DE XÉNERO,ETC,a 

través de cursos,actividades,exposicións,obradoiros de corresponsabilidade,etc 
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NECESIDADES DE FORMACIÓN E RECURSOS  

A formación sobre a convivencia e resolución de conflitos pensamos que é imprescindible para 

mellorar as pautas de actuación que potencien un clima favorable no centro. É necesaria unha formación 

específica para atender situacións relacionadas coa convivencia e a conflitividade.  

Faise necesario introducir a formación permanente do profesorado no complexo mundo das 

relacións interpersoais no centro: habilidades sociais, resolución de conflitos, estratexias para fomentar a 

participación, intervención ante problemas de conduta, violencia na aulas, malos tratos entre compañeiros, 

mellorando tamén en educación para a igualdade,coeducación,prevención da violencia,etc.  

 

VI. OBXECTIVOS A CONSEGUIR CO PLAN 

Os obxectivos que se pretenden alcanzar detállanse a continuación: 

1) Coñecer e valorar as características do grupo de alumnos e alumnas, tanto desde ou 

punto de vista persoal, como no relativo á competencia curricular, ás estratexias de 

aprendizaxe, a motivación, aos intereses, ás preocupacións e inquedanzas, ás relacións 

persoais; coa finalidade de producir as respostas educativas adecuadas.  

2) Fomentar a integración do novo alumnado e profesorado, desenvolvendo accións que 

favorezan a adaptación dos novos alumnos e alumnas, profesores e profesoras, e a súa 

interacción co resto do alumnado e do profesorado.  

3) Contribuír á formación integral do alumnado, en sintonía cos principios de tolerancia, 

igualdade, respecto, solidariedade e paz, e cara á participación razoada e responsable na 

toma de decisións e na solución dialogada dos conflitos.  

4) Promover a participación dás familias no  labor formativo, asesorándoas e 

informándoas daquilo que precisen e demanden, en especial, dá importancia dá 

estimulación dos fillos e dás fillas, dá promoción dá súa autonomía, dos valores a 

considerar, da relación familia-alumnado-profesorado e de todo aquilo relacionado co 

proceso de ensino-aprendizaxe e coa formación duna sociedade para a convivencia 

democrática. Aumentando así  o desenvolvemento de actitudes cooperativas no 

tratamento de conflitos, ao buscar xuntos solucións satisfactorias para todos.  

5) Mellorar as relación de igualdade e evitar as discriminacións sexistas. 

6) Ser capaces de facer ver a todos estes grupos (alumnado,profesorado,familia,persoal 

non docente do centro ) que para  crear no centro un ambiente de cooperación e 

comprensión, así como unha boa convivencia é imprescindible adquirir e desenvolver 

certas  capacidades como:a capacidade de compartir, recapacitar, tolerar, reflexionar, 

ceder, cooperar, dialogar, recoñecer e valorar os sentimentos, intereses, necesidades e 

valores propios e dos outros  con interese e respecto. etc... Deste xeito teremos os 

obxectivos operativos para poder comezar a traballar a educación para a convivencia 

seleccionando as actividades máis adecuadas. Todo sen perder de vista os elementos 

básicos que debemos adestrar: Autoestima, Autocontrol, Asertividade, Empatía, e 

proporcionar experiencias de socialización.  

7) Intentar reducir o número de sancións e expulsións.  
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VII. ACTUACIÓNS QUE SE DEBEN PÓR EN FUNCIONAMENTO NO 

CASO DUN CONFLICTO 

 
ACTUACIÓNS PREVIAS: 

1. Desenvolvemento dás accións previstas non programa de acollida (durante o proceso 

de admisión, durante a matriculación, durante a incorporación, nas transicións de 

etapa,...)  

2. Revisión do expediente persoal de cada alumno/a , para un previo coñecemento dá súa 

realidade.  

3. Desenvolvemento coordinado dá avaliación inicial do alumnado, coa elaboración de 

protocolos destinados a tal fin.  

4. Información, ao alumnado e ás familias, ao comezo do curso sobre a vida non centro, 

especialmente dos principais aspectos que figuran non RRI e na Programación Xeral Anual 

de cada curso (normas de funcionamento, calendario, horarios, entradas e saídas, 

coidado dás instalacións e dos recursos, adscrición, xustificación de faltas, normas de 

convivencia, medidas de mellora, canles de participación do alumnado e dás familias, 

horarios de titoría, actividades complementarias e extraescolares, programas escolares, 

criterios de avaliación e de promoción, ...)  

5. Establecemento dun horario semanal de atención individual ás familias que posibilite a 

participación. 

6. Planificación dás sesións titoriais semanais (secundaria) e dás temáticas que se van a 

tratar, co Departamento de Orientación.  

7. Planificación de reunións xerais coas familias e dás temáticas que se van abordar, co 

Departamento de Orientación e a Anpa..  

8. Establecemento duna liña de coordinación entre os distintos niveis, ciclos e etapas,co 

Departamento de Orientación.  

9. Control dá puntualidade e absentismo, informando puntualmente á xefatura de 

estudos e á familia.  

10. Información ao Departamento de Orientación, sobre ou alumnado que presenta 

desaxustes non seu comportamento, incluído ou rendemento académico. 

11. Colaboración co Departamento de Orientación nos programas previstos para cada nivel 

e ciclo; especialmente nas medidas de atención á diversidade (alumnado con necesidades 

específicas de apoio educativo, alumnado inmigrante, alumnado en situación de 

desvantaxe sociocultural...)  

12. Disposición para atender e orientar as diferentes inquedanzas do alumnado.  

13. Asesoramento ás familias sobre o seu papel non proceso de maduración e 

desenvolvemento dos seus fillos e dás súas fillas. Elaboración e difusión de documentos 

informativos sobre a infancia, adolescencia, relacións persoais, educación afectivo-

emocional,igualdade, violencia de xénero etc,co Departamento de Orientación.  

14. Unificación de medidas e de procedementos de intervención e modelos de informes. 

15. Incorporación dá convivencia aos aspectos que se deben contemplar nas sesións de 

avaliación dous grupos.  

16. Información trimestral ao Consello Escolar dá situación dá convivencia non centro.  

17. Incorporación do informe sobre a convivencia á Memoria Anual de cada curso, cos 

procedementos de mediación e resolución positiva dos conflitos con indicación dos 

responsables de devandita mediación.  
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ACTUACIÓNS NO CASO DA APARICIÓN DUN CONFLICTO: 

Consideraremos a mediación como un proceso para solucionar o conflito,no marco do Documento 

de Normas de Centro. 

As actuacións nestes procesos de mediación estruturaranse mediante os seguintes compoñentes:  

o Tipo de conflito: describe os elementos que entran en conflito.  

o Responsable: refírese aos elementos que mediarán no conflito.  

o Intervención: as actuacións que se levarán a cabo para tratar de solucionalo. 

o Nivel de actuación: as actuacións verificaranse en tres niveis: No primeiro nivel 

buscarase a solución positiva (que non leve ningún tipo de sanción) entre as partes 

implicadas no conflito, de xeito directo ou indirecta. Se non se atopa unha solución 

positiva abordaríase o conflito nun nivel superior. No segundo e terceiro nivel trataríase o 

conflito segundo as consideracións e as canles que figuran no centro. 

VIII. RECOMENDACIÓNS PARA O FOMENTO DA CONVIVENCIA NOS 

CENTROS.  

Estas son as recomendacións que se desprenden da investigación para facilitar a creación dun 

clima adecuado de convivencia:  

a) É desexable que o persoal escolar traballe conxuntamente na resolución de problemas 

que afectan a actividade da escola, para o que se propón actividades talles como:  

- Implicar ao profesorado na planificación e preparación dos proxectos curriculares 

e na definición de obxectivos e propósitos da aprendizaxe, a fin de que vexan 

factible e relevante a súa consecución dadas as características socio-culturais-

ambientais do centro e o seu alumnado.  

- Eliminar tarefas burocráticas innecesarias a fin de que poidan dedicar máis tempo 

e esforzos a traballar individual e conxuntamente na planificación e preparación 

das actividades instruccionais  

- Proporcionar información aos profesores/as sobre a súa actuación en clase 

mediante a observación que delas efectúe o/a xefe de estudo ou o director/a do 

centro.  

b) Deberíamos reducir as diferenzas de poder e de status entre os membros da 

comunidade educativa a fin de potenciar a súa participación e sentido da 

responsabilidade: a idea non é tanto confundir roles e responsabilidades, senón 

conferirlles a todos eles o valor de imprescindibles para a boa marcha do centro. Para iso 

propón accións que favorezan a interacción entre profesores/as, entre alumnos/as e 

profesores/as-alumnos/as como, por exemplo:  

• O desenvolvemento de actividades académicas ,por exemplo mediante a titoría, 

ou extraacadémicas ,organización de festas e celebracións que favorezan a 

interrelación entre todos estes individuos e grupos.  

• A preparación de actividades diversas de maneira que todos/as poidan ter 

experiencia de éxito nalgunha delas.  

• A eliminación de requisitos innecesarios que bloquean a participación en 

actividades de carácter voluntario ou extraacadémico.  
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• Facer chegar o recoñecemento da comunidade escolar a todos (docentes e non 

docentes) os que contribúen ao seu desenvolvemento e benestar.  

c) Resulta imprescindible potenciar nos alumnos/as o seu sentido de pertenza á 

comunidade escolar, para o que se suxire, entre outras moitas actividades:  

� Facer partícipes aos alumnos/as na toma de decisións de certas cuestións 

escolares que lles afectan como, por exemplo, a elección de representantes para 

o Consello Escolar, etc. Implicalos en tarefas e servizos da escola.  

� Favorecer as relacións informais entre profesores/as e alumnos/as.  

� Favorecer a creación de actividades extra escolares nas que o alumnado poidan 

participar, como equipos deportivos, grupos de teatro, etc.  

d) Queda demostrada a necesidade de desenvolver normas e procedementos de disciplina 

tendentes ao desenvolvemento do autodisciplina como, por exemplo: 

 Profesorado e alumnado traballen conxuntamente na vixilancia do cumprimento 

das normas e, dadas as circunstancias oportunas, na selección e establecemento 

de devanditas normas.  

 Subliñar o comportamento apropiado dos alumnos/as e a súa achega ao ben 

común.  

 Garantir que todos os membros da comunidade educativa coñecen e comprenden 

as normas así como o sentido das mesmas no contexto concreto en que se 

aplican.  

e) Resulta necesario mellorar os currículo e, en xeral, os procesos instrucionais así como as 

actividades e tarefas que os conforman, a fin de favorecer a aprendizaxe de todos os 

alumnos/as, para o que se propón: 

1. A creación de grupos de traballo capaces de identificar as necesidades de 

profesorado e de alumnado a fin de buscar formas de atención ás mesmas.  

2. Atender aos alumnos/as con necesidades especiais.  

3. Incentivar as tarefas de orientación dirixidas a alumnos/as e tamén a 

profesores/as co propósito de mellorar a súa actividade docente, etc…, xa que 

,de feito, resultan inevitables os problemas de disciplina sempre que:  

i. Non se comparten nin reforzan os obxectivos curriculares.  

ii. O currículo mantense a pesar de que os alumnos/as non aprendan.  

iii. O currículo non contempla a existencia de estilos individuais nin en 

alumnos/as, nin en profesores/as.  

iv. O currículo non se relaciona con nada que forme parte das experiencias 

e valores dos alumnos/as e as súas familias.  

v. Non se espera que o profesorado do centro traballe e logre a 

aprendizaxe de todos os alumnos/as.  

vi. A instrución non toma como punto de partida as aprendizaxes previas 

dos alumnos/as.  

vii. Ninguén se preocupa de informar ós alumnos/as da súa situación, a 

partir do cal valorarán os seus adiantos e dificultades.  

viii. Algún alumno/a non é capaz de realizar a tarefa solicitada e non recibe 

ningún tipo de axuda respecto diso, experimentando unha sensación de 

fracaso de forma reiterada e continuada.  

ix. Os métodos didácticos son sistematicamente anodinos e aburridos.  

x. O profesorado considera que o alumno/a é incapaz de aprender e o 

sistema proporciona escusas para o fracaso do docente.  

f) Tratar os problemas de tipo persoal que poidan afectar a vida interna do centro, para o 

que resulta especialmente adecuado:  
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� A facilitación de sistemas de orientación persoal.  

� O adestramento en técnicas para a resolución de problemas afectivos e 

emocionais.  

� Facilitar información sobre servizos dispoñibles na comunidade que atenden 

problemáticas deste tipo.  

� Adestrar aos docentes a enfrontarse a conflitos ocasionados pola frustración, a 

rabia, a culpa e outras emocións humanas.  

� Eliminar das aulas as prácticas racistas, sexistas ou cantas supoñan algún tipo de 

rexeitamento aos lexítimos dereitos e condicións do ser humano.  

g) Intensificar as relacións entre a familia e a escola mediante accións talles como:  

 Utilizar o marco e as instalacións escolares para encontros, cursos e actividades 

dirixidas ás familias do alumnado.  

 Lograr a implicación dos país e nais nas accións disciplinarias emprendidas desde 

a escola.  

 Establecer contactos cos país e nais de maneira que se manteñan informados do 

que ocorre na escola e á vez poidan expresar as dúbidas, temores, desacordos 

ou suxestións que teñan respecto diso.  

h) Mellorar as condicións materiais e de mantemento, así como a estrutura organizativa do 

centro a fin de reforzar todos os obxectivos sinalados. 

� Organización de proxectos de mantemento e embelecemento do local (pintura, 

murais, etc.).  

� Animar aos alumnos/as a que utilicen e coiden dos servizos de biblioteca, 

pavillóns deportivos, laboratorios, etc.  

� Agrupar, en unidades máis reducidas, os centros de gran tamaño de maneira que 

se potencien os sentimentos de pertenza á comunidade de carácter máis persoal 

e próximo.  

� Adaptar as programacións de maneira que permitan o traballo en grupos grandes 

e reducidos.  

� Adestrar ao profesorado no uso creativo do espazo e do tempo.  

 

IX. METODOLOXÍAS PARTICIPATIVAS:  
Unha vez repasamos a xeneralidade da acción pedagóxica no que a educación en valores refírese, pasemos a un 

maior nivel de concreción.  

O como. Un educador que organice as súas actividades de formación en actitudes e valores de convivencia; e 

que non prevexa unha metodoloxía participativa, de traballo cooperativo en grupo, non conseguirá inculcar ese 

valor. A experiencia é o punto de partida da aprendizaxe en valores. O alumno/a debe actuar. Educación pola 

acción. Os valores non se poden impor. O alumno/a incorpóraos ao seu sistema porque os considera de 

utilidade e adecuados.  

A continuación, facemos un rápido repaso ás metodoloxías máis utilizadas na educación de valores. Máis 

adiante, incidiremos nas que nos parecen a priori máis interesantes e prácticas.  

Metodoloxías participativas:  

 Dilema: Ante unha formulación dun feito, suxerir dous ou máis camiños para chegar á súa resolución.  



                              

Página 18 de 76 

 

I.E.S. A XUNQUEIRA I 

PONTEVEDRA 

 Diálogos clarificadores: Baséanse nunha serie de puntos ou ítems que, ante un tema ou cuestión 

determinada, ten como obxectivo facer pensar aos alumnos/as e desencadear a autorreflexión.  

 Symposium: Desenvolver un tema ou expor unha opinión por un grupo reducido de alumnos/as que o 

prepararon con anterioridade; cada un deles encárgase dun determinado tema.  

 Mesa redonda: Parecida ao symposium, pero aquí os alumnos/as interveñen, sucesivamente, 

defendendo posicións diverxentes, contraditorias, coincidentes,.., sobre un mesmo tema.  

 Panel: Consiste en debater de xeito informal. Hai un moderador/a que se limita a presentar o tema e a 

resumir unhas conclusións  

 Debate: Dous alumnos/as preparáronse e presentan dúas opinións diferentes e maioritarias dentro do 

grupo. Ante a asemblea presentan razóns para facer prevalecer a súa opinión e convencer ao resto.  

 Philips 66: Divídese o grupo clase en grupos de 6 alumnos/as que durante 6 minutos resolven ou 

debaten unha cuestión. Cada grupo debe escoller o seu secretario/a para resumir as conclusións. De 

tal xeito, en pouco tempo, todos poden falar de forma representativa.  

 Seminario: En grupos de 10 ó 12 persoas discuten un problema que interesa a todos. Hai un 

moderador/a ou presidente/a para dar quendas de palabra. Un relator/a ou secretario/a tomará nota 

para poder, ao terminar, facer a exposición ao resto da clase.  

 Pequeno grupo-choiva de ideas: Moi interesante para estimular a creatividade dos alumnos/as: posto 

que son moi poucos, cada cal pode expresar a súa opinión. O estudo de casos faise desde todos os 

puntos de vista.  

 "Role-playing": É unha representación de situacións; repártense os papeis ou roles diferentes entre 

diversos alumnos/as, segundo as situacións ou actitudes que máis interesen á clase.  

 Sesión de tribunal: Técnica de simulación. Consiste en reproducir un xuízo con todas as posibilidades 

que este ofrece e así resolver un tema ou unha opinión de actualidade dentro do grupo clase.  

 Entrevista: Un/a alumno/a en nome dos demais fai unha entrevista a outro/a xa sexa compañeiro/a, 

profesor/a,.., despois exporá o resumo da entrevista diante dos demais.  

 Fórum: Xeralmente faise como técnica complementaria doutras. Hai un moderador/a que vai dando a 

quenda de palabra. Moi interesante para pór en común a opinión de todos/as.  

 Xogos de simulación: Simúlase unha situación e os alumnos/as han de interactuar entre si cunhas 

normas definidas para o xogo que tratan de reproducir a vida real.  

 Xogos de recursos limitados: Son xogos organizados cunhas regras moi precisas nos que o alumno/a 

conta con recursos limitados para alcanzar o obxectivo proposto. A forma en que se organiza e 

planifica determina o éxito.  

 Xogos cooperativos. Son moi variados, pero todos comparten a necesidade de cooperar como 

requisito imprescindible para alcanzar o éxito.  

 Montaxes audiovisuais. Trabállase de dúas formas: ou ben os alumnos/as deben elaborar unha 

montaxe utilizando os medios que se lles asignan, ou ben han de traballar sobre un material 

audiovisual que se lles proporciona.  

 

X. BASES OU ALICERCES PRINCIPAIS PARA LEVAR ADIANTE A 

EDUCACIÓN PARA A CONVIVENCIA.  

A tendencia dos individuos na nosa sociedade a convivir, reducindo o nivel de conflito ao mínimo é 

o único que garante a paz. Por iso, no Centro escolar outorgamos unha importancia tremenda á convivencia e o 

Sistema Educativo, na forma en que se organiza, previu varios mecanismos de control, de forma que se garanta 

que, polo menos no Centro, a convivencia existe e progresa.  
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A convivencia é unha tendencia estrutural, no sentido de que engloba infinidade de valores e 

require de moitas habilidades implicadas para que sexa posible. Non esquezamos que todos eses valores 

maniféstanse a través de condutas concretas e específicas ante situacións determinadas e, polo tanto, son 

avaliables.  

O nivel de convivencia dun Centro pode determinarse pola ausencia de conflito en curso. Canto 

menor sexa o conflito non resolto, maior será o grao de convivencia, xa que entendemos que en calquera 

institución ou colectivo, e con moito máis motivo no escolar, o conflito existe e é positivo sempre que se 

resolva das formas que consideramos positivas.  

A convivencia é unha actitude, a tendencia de actuar dunha forma determinada. A súa 

complexidade supón un reto para a capacidade do educador/a para adestrar esta tendencia ou actitude. 

Montar as vigas do andamiaxe que sustenta á capacidade de convivir en paz, tolerando ao resto de 

compañeiros/as, é un reto enorme.  

Neste apartado imos analizar os elementos que interveñen na intervención educativa.  

A. AS BASES PSICOLÓXICAS  

A educación da convivencia empeza  polo fortalecemento duns requisitos ou bases psicolóxicas 

sobre as que se edificarán os almacéns de posteriores experiencias. Referímonos a tres 

capacidades complexas, básicas e fundamentais:  

AUTOESTIMA. É a capacidade de aceptarse tal e como un é; a dimensión afectiva do coñecemento 

que un ten de si mesmo. Determina a estabilidade emocional da persoa, no sentido de que unha 

baixa autoestima devengará probablemente nunha maior reactividade emocional 

(comportamentos cargados de emoción, baixa capacidade de adaptación á contorna, elevada 

frustración, elevado sentimento de infelicidade, e moitos outros correlatos...). É lóxico pensar que 

unha persoa que senta unha elevada aceptación de si mesmo experimentará maior resistencia ao 

conflito e menor emocionalidade. Para convivir é necesario crer que mereces a pena, que tes o 

dereito a ter o teu sitio entre os demais.  

AUTOCONTROL. Para tolerar aos demais é necesario ter control sobre as propias emocións. Non 

ceder ao enfado, á rabia, á ira, á frustración, ao desengano, á decepción... A todas as emocións 

que veñen engadidas ao contacto cos compañeiros/as. Convivir é transixir e reivindicar un toma e 

daca constante. O que nos sucede activa as nosas emocións que á súa vez median nos nosos 

actos; os nosos actos á súa vez teñen unhas consecuencias que nos afectan emocionalmente, 

pechándose un ciclo perpetuo. Controlar as emocións é controlar ese bucle e dominar as propias 

reaccións para conseguir os mellores efectos en convivencia.  

ASERTIVIDADE. É unha habilidade social complexa. Consiste na capacidade de manifestar as 

propias ideas, defender os propios dereitos e manter as propias tendencias fronte ás presións dos 

demais na dirección oposta; significa facer todo isto pero sen agresividade e sen inhibición. O 

comportamento asertivo é a mellor forma de autoafirmación saudable e é esencial para unha 

convivencia que non reduza as posibilidades de crecemento do individuo. A asertividade protexe a 

individualidade fronte á alienación da masa social ou as demandas egoístas dos demais como 

grupo.  

B. AS BASES SOCIAIS  

Fortalecer as bases psicolóxicas (Autoestima, Autocontrol e Asertividade) do alumno/a non nos 

servirá de nada se falta o esencial: Un terreo de xogo onde pór a proba as capacidades persoais de resolución 



                              

Página 20 de 76 

 

I.E.S. A XUNQUEIRA I 

PONTEVEDRA 

de conflito e oportunidades para aprender da experiencia. Vexamos os elementos da educación para a 

convivencia que consisten en contacto social.  

EXPERIENCIAS DE SOCIALIZACIÓN. Canto máis precoces mellor. Unha enorme cantidade de 

traballos levados a cabo nos últimos cincuenta anos apoian, proporcionando evidencia experimental suficiente 

para enterrar nela aos escépticos/as, a necesidade de experiencias socializadoras temperás como principal 

factor de adaptación social. Aprender a convivir, como moitas outras cousas, necesita da práctica constante 

desa convivencia. Para o educador/a, proporcionar oportunidades de interacción grupal de calidade son 

fundamentais e para o alumno/a, coleccionar ese tipo de experiencias é esencial.  

EMPATÍA. A empatía é outra capacidade, outra habilidade social que consiste na capacidade para 

pórse no lugar do outro/a, de forma que se comprendan con exactitude os seus puntos de vista, sentimentos, 

etc... A capacidade empática asegura unha interpretación correcta das demandas dos outros/as e desa forma, a 

comparación coas propias aterra no terreo do real e polo tanto, as condutas aproxímanse ao desexable. Para 

resolver conflitos debo saír do meu propio enfoque e comprender o do outro/a ou dos outros/as. Sen esta 

capacidade, non somos capaces de resolver conflitos, negociar, acordar e, en definitiva, convivir.  

En conclusión  

O educador/a responsable e sistemático, que decide facer o correcto e dotar á súa decisión de 

educar a capacidade de convivir da característica de intencionalidade, debería considerar os elementos que 

interveñen e traballalos de xeito independente pero en paralelo.  

XI. PROTOCOLOS DE ACTUACION  DIANTE DÁS ALTERACIONS DÁ 

CONVIVENCIA.  

ADESTRAMENTO EN HABILIDADES DE COMUNICACIÓN.  

Transmitir as propias intencións con claridade e conseguir que os demais entendan claramente 

cales son as nosas necesidades, facilita moito o proceso de resolución de conflitos e, polo tanto, fai máis fácil 

pór baixo a razón o control das nosas emocións. É lóxico pensar que dar unhas nocións de comunicación eficaz 

aos nosos alumnos/as, diminuirá o seu nivel de frustración en plena discusión e contribuirá a moderar a súa 

reactividade emocional.  

Utilización adecuada do feed-back ou retroalimentación. Velaquí o recurso máis poderoso para 

previr o conflito interpersoal, o feedback ou retroalimentación. A retroalimentación significa literalmente 

volver unha e outra vez ao principio do proceso para ver se as cousas marchan como deberían marchar.  

A comunicación é unha das cousas sobre as que temos pouco control, xa que, aínda que podo 

expresarme con corrección, non me podo meter na cabeza do que me escoita para saber con seguridade se 

entendeu a mensaxe que lle mando. Así que teño que esperar unha resposta que me indique máis ou menos 

claramente que fun entendido. Esta resposta é a de Feed-back ou retroalimentación e resulta de vital 

importancia na comunicación para evitar malos entendidos.  

Case ninguén atopa un pracer na pelexa, o conflito ou a discusión estéril; desta forma, cando a 

mensaxe que me lanzan é procesado polo meu cerebro como unha ameaza ou un ataque directo, antes de 

devolver o golpe adóitome asegurar de que a outra persoa dixo o que eu entendín: cambio o meu rostro a unha 

inexpresividade pétrea e pregunto moi serio que quixeches dicir con iso. É dicir: todos temos algúns 

mecanismos programados de evitación do conflito por malentendidos.  
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O que sucede é que con frecuencia, estes mecanismos non se activan e entón comeza o conflito. 

Por iso, é moi importante analizar as resposta de retroalimentación pola participación que teñen como 

inhibidoras de posibles conflitos.  

Considérase unha forma de axudar a outra persoa ou grupo a considerar a posibilidade de 

cambios de conduta. Consiste en comunicar información verbal á outra persoa ou grupo sobre como nos está 

afectando a súa conduta (ou a súa mensaxe). o uso do feed-back móstrase como unha ferramenta útil a 

condición de que se cumpran dúas condicións necesarias:  

a) Que as dúas persoas que están comunicando desexen entender perfectamente o que o 

outro quere transmitir.  

b) Que ambas entendan que han de manter calma, paciencia e flexibilidade para poder 

entender ao outro/a e coordinar mentalmente as súas propias mensaxes. Unha parte 

importante das discusións son as obxeccións e recriminacións que facemos ao outro/a. A 

forma en que se lanzan estas mensaxes, que sempre exhortan cara a un cambio de 

conduta por parte do outro/a, determinan que sexan ben encaixadas pola outra parte e 

poden evitar un conflito que doutro xeito sería inevitable. Agora imos dar uns consellos 

prácticos á hora de formular e aceptar obxeccións para evitar conflitos. 

NORMAS CONCRETAS PARA FORMULAR OBXECCIÓNS:  

� Formular a queixa directamente á persoa que cremos prexudícanos, pero a ninguén máis.  

� Non criticar a conduta dunha persoa diante dun terceiro. Isto equivale a un ataque 

persoal.  

� Non comparar nunca a conduta dunha persoa coa dos demais.  

� Formular a obxección ou queixa axiña que como nos sexa  posible.  

� Non repetir a obxección unha vez que a fixemos e que a outra persoa a asimilou.  

� Obxectar unha soa cousa cada vez. Se non se fai así, hai perigo de desmoralizar ao outro/a 

e de empequenecer o principal.  

� Logo de formular de boa fe a nosa queixa, non desculparse por iso. Aumentaría as dúbidas 

sobre o noso dereito a facelo.  

� Evitar o sarcasmo. Os motivos do sarcasmo adoitan ser o temor ou o desdén.  

� Absterse de mencionar os móbiles do outro/a. Hai que evitar a tendencia a confundir a 

intención coas consecuencias. As consecuencias son claramente observables e 

obxectivas. Non se poden pór en cuestión, pero as intencións son algo subxectivo que 

pode ser negado polo outro/a co que a discusión instálase nun punto morto.  

� Evitar a diario as palabras “sempre” e  “nunca”. Esaxerar fainos faltar á exactitude, e a 

vantaxe psicolóxica máis importante é a obxectividade.  

� Non vale queixarse sempre. O que nunca usa o eloxio non pode esperar ser escoitado na 

crítica.  

NORMAS CONCRETAS PARA ACEPTAR OBXECCIÓNS  

1) Gardar silencio cando nos presentan unha queixa e facer ver claramente que estamos 

prestando atención.  

2) Mirar francamente á persoa que nos está falando.  

3) Non pretender eludir o tema nin restarlle importancia.  

4) Evitar dar a impresión ao noso interlocutor de que nos está desmoralizando.  

5) Non pretender, en ningunha circunstancia, censurar a quen acaba de facernos unha 

obxección. ¡Ollo! É a primeira forma de defensa e unha reacción case automática: atacar 
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ao que percibimos como atacante. A consecuencia é a de bloquear todo o proceso de 

comunicación, provocar o conflito, o enfrontamento persoal e desperdiciar a 

oportunidade de entender a crítica como un instrumento de mellora persoal.  

6) Evitar ridiculizar a crítica que se nos fai. Esaxerar ata a caricatura a crítica que se nos fai é a 

segunda forma de defenderse. Denota que non se acepta a crítica e o outro/a tomará boa 

nota diso: xamais nos volverá a criticar e desta forma se enquistará o conflito.  

7) Absterse sempre de insinuar que quen nos reprocha algo está movido por algunha razón 

de hostilidade ou de animadversión persoal. É a terceira forma de defensa: dar por 

suposto que quen nos critica é para magoarnos. Con iso, estamos meténdonos no terreo 

das intencións que non ven. Non se poden defender posicións baseadas en sospeitas de 

intención por parte do outro/a. Este simplemente negaraas e nós perderemos calquera 

ascendente ou vantaxe.  

8) Facer ver ao interlocutor que comprendemos ben a súa obxección ou queixa. O mellor é 

repetila con outras palabras, para facerlle ver que captamos perfectamente a súa 

mensaxes. Damos retroalimentación da retroalimentación. Perfecto.  

9) Agradecerlle sinceramente a súa crítica e deixar a porta aberta para futuras interaccións 

neste sentido.  

A NEGOCIACIÓN COMO FORMA DE RESOLUCIÓN DO CONFLITO  

Resultan reveladoras as palabras de Sir Francis Bacon neste sentido: “Se se quere manipular a un 

home é mester coñecer ben a súa natureza e os seus xeitos, e conducirlle por este medio, ou os seus desexos e 

así persuadirlle, ou as súas debilidades para intimidarlle, ou tamén o que esperta o seu interese para 

gobernarlle. Se tratamos con xente astuta interésanos coñecer os seus fins para comprender o seu discurso. É 

bo entón falarlles o menos posible e dicirlles aquilo que menos esperan. Nunha negociación difícil, non hai que 

tentar sementar e recoller á vez senón preparar o asunto e deixalo madurar aos poucos.”  

No momento en que entramos nun proceso de negociación para solucionar un conflito que 

enfronta diferentes posicións, moitas veces opostas, a comunicación revela a súa verdadeira esencia de acto 

egoísta e motivado.  

É a guerra, e cada un/unha vai satisfacer os seus propios intereses a costa do outro/a. Neste 

apartado, e posto que a negociación é parte consustancial das relacións humanas, trataremos de ter recursos 

prácticos para que salga ben parado.  

ESTRATEXIAS CONCRETAS NA NEGOCIACIÓN:  

1) Formulación inicial teórico:  

a. O ideal é chegar á cooperación en que as dúas partes gañan e saen satisfeitas. A 

forma ideal, a máis nobre e a máis intelixente, de interacción humana é a 

cooperación. Con todo, isto non é posible a maioría das veces xa que a tendencia 

natural do individuo é a de medrar sobre o outro, a de competir. Por iso, no 

marco da negociación non hai que permitir escrúpulo de ningunha clase en 

adoptar actitudes claramente competitivas e posicións de forza en determinadas 

situacións.  

b. Un bo negociador empezará a negociación nunha posición de “resistencia 

asertiva”.  

2) Antes de comezar o forcexeo:  

a. Reflexiona sobre a cantidade de cousas ás que podes acceder, a túa máxima 

aspiración respecto ao outro/a e o teu primeiro movemento.  
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b. Intenta adiviñar o propio do teu adversario/a.  

c. Fai que as transaccións sociais (saúdos, rotura do xeo, introdución, etc) sexan 

superficiais nos primeiros momentos. Transaccións corteses, pero que 

contribúan sobre todo a envolver a túa persoa nun agradable misterio.  

3) Punto de partida:  

a. Se pides algo, empeza alto. Se has de conceder, móstrache ao principio rañas. 

Nunca sitúes a túa proposición de saída preto da demanda final, porque entón 

quédache pouco marxe para a negociación e entón é posible que teñas que 

recuar considerablemente, o que suporá un signo de debilidade para o outro/a.  

b. Non aceptes a primeira proposición do outro/a aínda que che sexa favorable. O 

outro/a pode pensar que fixo o imbécil, propondo de entrada algo demasiado 

favorable para ti, co que se retractará inmediatamente. Se mostras reticencia en 

aceptar unha primeira proposición, talvez  poidas obter aínda máis do que che 

propón.  

4) Contrapartida e concesións:  

a. Non fagas ningunha concesión sen obter contrapartida. Ao principio, nin 

sequera un sorriso. A persoa que tes diante ha de opinar que es un negociador 

implacable. Das actitudes agradables das persoas, os demais adoitamos deducir 

unha inferioridade na súa posición.  

b. Cando o outro/a ceda, non che consideres obrigado a ceder ti tamén.  

c. As continuas concesións e o desenvolvemento da negociación poden facer que 

te sentas paralizado/a e comprometido/a. Non te sentas obrigado a nada ata 

que o acordo sexa dalgún xeito formal.  

d. Ten sempre presente que en cada intercambio de concesións debes achegarte 

un paso máis cara ao obxectivo que te marcaches.  

e. Concede, pero como algo inevitable. Non desperdicies o capital de flexibilidade 

de movementos. Cando se dá máis vale non dalo claramente.  

5) Mostrar dificultade:  

a. Cando se concede, facer comprender que se fai con moita dificultade. Coma se 

estivésenche arrincando a concesión. O outro quedará satisfeito coma se 

tratásese dunha vitoria que el conseguiu.  

b. Conceder o máis tarde posible. Canto máis tarde lle chegue ao outro/a a 

concesión, máis o agradecerá.  

6) Outros consellos:  

a. Aprende a dicir “non” cun amplo sorriso.  

b. Contabiliza mentalmente as túas concesións sucesivas para evitar que 

globalmente esteas dando máis do que recibes.  

c. Dar promesas vale máis que non dar nada.  

d. Orienta con algunha insinuación a atención do outro/a cara a algo que esteas 

disposto a dar, para distraelo de solicitar algo que non esteas disposto a dar.  

e. Sempre se fracasa nos intentos de persuadir ao outro:  

i. Se se critica o seu modo de actuar, pois o que el/a necesita é ser 

valorado/a ante si mesmo/a e ante os demais.  

ii. Se non se resolve o conflito entre o pracer e a culpabilidade. É dicir, se 

un non se mete na cabeza que nestas situacións debe ser egoísta e 

mirar polos seus intereses.  

f. Na negociación non se pode ser tan bo que un se volva idiota, nin tan forte e 

agresivo que se esqueza a elegancia.  
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g. Non menospreces ao teu opoñente se non o/a coñeces ben. O corolario a esta 

máxima é que nunca se coñece ben a ninguén.  

HABILIDADES DE ESCOITA  

A nosa experiencia e sentido común demóstranos que a habilidade comunicativa que se 

mostra máis eficaz á hora de evitar o conflito é escoita. Agora imos citar varias condicións 

que son útiles e ata necesarias para que a escoita entre dous interlocutores/as sexa 

válida:  

• A arte de calar. É necesario escoitar e non proxectarse, abrirse para 

comprender, deixarse penetrar polo outro/a nunha actitude de empatía ( é a 

capacidade de “meternos na pel do outro/a” e sentir o mesmo que el/a sente).  

• A benevolencia. Baséase nunha actitude sistematicamente favorable respecto 

ao outro/a, buscando sempre o lado bo (todos temos sempre elementos 

positivos) e favorecéndolle cun prexuízo favorable.  

• A renuncia a xulgar. A actitude de xuízo é un obstáculo a toda comunicación 

real. Se o xuízo é favorable, o interlocutor/a sente animado/a a perseverar nas 

súas tendencias. Se se lle xulga desfavorablemente, o mesmo interlocutor/a 

deixará de manifestar por máis tempo o que parece desagradar ao que escoita. 

Aceptar ao outro/a significa facer calar en nós o noso propio sistema de valores. 

Nestas condicións non hai outra solución que substituír a actitude de xuízo pola 

simple actitude de neutralidade que confire amizade.  

• distanciamento. É unha especie de retroceso respecto de si mesmo/a. Isto 

permite situarse por encima dos reflexos ordinarios (p.e de xuízo), evitando así a 

identificación excesiva co outro/a e a participación non menos excesiva nos seus 

problemas.  

• A implicación. É un estado de participación persoal real, que me compromete na 

situación, sen menoscabo que o distanciamento poida permitir que se evite un 

exceso de compromiso que impediría ter a lucidez necesaria para achegar unha 

axuda eficaz.  

 

XII. HABILIDADES DE COMUNICACIÓN E RESOLUCIÓN DE 

CONFLITOS:  

ADESTRAMENTO DE AUTOAFIRMACIÓN. ADESTRAMENTO ASERTIVO  

As persoas teñen problemas para dicir o que pensan dun xeito firme e sincera, aínda que saiban que a súa 
posición pode ir en contra da opinión do outro/a, debido ao medo.  

É un tipo de medo especial que nace da necesidade que todos temos de caer o mellor posible á maior cantidade 
de persoas. Cremos que cando dicimos algo que non gusta, o aprecio que os demais senten por nós pode diminuír 
e entón eles/as farán un xuízo negativo de nós.  

No caso do alumno/a con desexo de aprobación social, este medo ás veces convértese en angustia, porque sabe 
que a súa situación no grupo depende do apoio dos demais. Este desexo é máis forte na adolescencia.  

O ser humano elimina o medo de dúas formas totalmente distintas e opostas:  
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1º. Evitando o obxecto do medo: Simplemente evito manifestar opinións que poidan conducir a diminuír o 
aprecio que os demais senten por min: aprendo, como consecuencia de manterme no polo Inhibido para evitar o 
medo.  

2º. Enfrontándome ao que me asusta: Loito contra o que me dá medo, cunha enerxía tal que a situación 
desapareza: se o que me dá medo é a reacción do outro/a, ao inhibila totalmente o risco de medo desaparecerá. 
Isto fai que me manteña no polo agresivo para evitar as reaccións do outro/a que me producen medo.  

Tanto a evitación como o afrontamento nos seus extremos son negativos e só serven para illarme e perpetuar o 
medo que me produce pensar no risco de perder o apoio dos demais se simplemente digo o que penso.  

A orixe dos problemas de autoafirmación está no medo.  

Unha persoa ten medo cando cre que non ten o necesario para afrontar con posibilidades de éxito unha ameaza 
que se cerne. Non temos medo cando catalogamos as ameazas como situacións que podemos resolver.  

Desde esta óptica, un alumno/a que confíe na súa capacidade para convencer aos demais da lóxica e/ou firmeza 
das súas posicións actuará autoafirmándose de xeito correcto, no medio do continuo bipolar; xa que opina que, 
aínda que pode sentar mal o que el ten que dicir, a razón asístelle e o dereito tamén e sempre ten a capacidade de 
volver captar o apoio daqueles poucos desgustados/as. Sen medo, é fácil autoafirmarse de xeito positivo.  

Se o medo, ou mellor dito non telo, depende da confianza nun mesmo/a nas súas capacidades (autoestima) e no 
convencemento de que un leva a razón e que será capaz de facerllo entender ao outro/a, saber autoafirmarse 
dependerá de tres factores:  

1. Confianza e aprecio por un mesmo/a.  
2. Razoamentos lóxicos que demostren que se ten razón.  
3. Capacidade de convencer á maioría e de recuperar máis tarde aos/as que non se convenzan á primeira.  

ESTIMULANDO A AUTOCONFIANZA EN PRIMEIRA PERSOA  

A persoa máis próxima a un mesmo/a é un mesmo/a, e aínda que pareza unha tremenda bobada, as cousas que 
nos dicimos a nós mesmos determinan na maioría de ocasións os nosos sentimentos e as nosas reaccións, cuxos 
resultados determinan á súa vez novos pensamentos que desembocan en accións que á súa vez condicionan novos 
pensamentos e así indefinidamente. Aféctanos moito o que nos dicimos. A todos, e sobre todo aos alumnos/as en 
formación e en determinadas idades que coinciden co cambio de período evolutivo.  

As persoas que non confían nelas mesmas sempre predícen resultados negativos ás súas accións. Os seus 
pensamentos sitúanse sempre no desastre inminente, así que tras unhas horas de convencerse da dificultade e 
implicacións negativas do que van facer, comezan a crer que non serán capaces de afrontar as consecuencias das 
súas accións. Pregunta Que pasa cando creo que non vou ser capaz de afrontar algo?. Resposta: Efectivamente, 
sinto medo. O medo é contrario á confianza.  

Para ter confianza, os meus pensamentos deben ser positivos, debo imaxinar éxito, debo formar na miña mente 
imaxes positivas de eu mesmo afrontando situacións con calma e cun sorriso na cara. Se os meus pensamentos 
son positivos, as miñas expectativas serán positivas, o medo desaparecerá e as miñas accións veranse coroadas 
polo éxito que xa podo saborear.  

A ecuación é fácil:  

Variable un: Pensamento positivo: “Vouno conseguir”  

Variable dúas: Pensamento negativo: “Todo isto non me traerá máis que problemas”  

Se penso en positivo, actuarei como unha persoa que confía en si mesma, con seguridade, así que atoparei menos 
resistencia, e a que atope será capaz de vencela.  
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Se penso en negativo, actuarei sen convencemento ou simplemente non actuarei, mergullándome unha vez máis 
na inacción e a pasividade.  

MELLORA DA COMPETENCIA COMUNICATIVA DO EDUCADOR EN SITUACIÓNS 

DE CONFLITO  

 

A preadolescencia e a adolescencia son idades evolutivas peculiares que esixen do educador/a habilidades e 
recursos especiais, sexa o educador/a un pai ou nai preocupados, un monitor de actividades extracurriculares ou 
un profesor/a. Aínda que todos os adolescentes parécense, polo menos exteriormente pola súa necesidade de 
adhesión ao grupo e a súa preocupación por ser aceptados, son poucos os que reaccionan da mesma forma aos 
mesmos estímulos. Cada adolescente vive e percibe o mundo que lle rodea dunha forma sensiblemente diferente 
que o resto dos seus amigos. Desde que á idade de 10 ou 12 anos o adolescente está constantemente 
reinventándose, transformándose e alterando a percepción do mundo no que vive, converténdoo en algo moito 
máis impermanente e impredicible do que en realidade é. Os mozos e mozas viven coa ansiedade que padece 
quen se atopa en constante cambio e esta realidade impregna todas as súas relacións interpersoais: entre eles e 
deles cos demais. Son inseguros. Acumulan grandes doses de ansiedade, tensión e aprensión; todas elas caras 
dunha mesma realidade: medo.  

O adolescente debe aprender a sobrevivir nunha xungla de relacións sociais e de obrigacións en cernes (en pouco 
tempo terá que conseguir traballo, parella, diversión, etc...). Ten que cumprir cun modelo de adolescencia que a 
sociedade véndelle con moita, moita insistencia. A supervivencia en ambientes descoñecidos baséase en dúas 
estratexias diferentes: pasar desapercibido ou destacar no grupo por ser o membro máis representativo deste . 

Se queres pechar definitivamente a comunicación cun adolescente, o único que debes facer é mostrarlle 
claramente os seus fallos. Hai varias formas de meter a pata neste sentido e ata actuacións que serían correctas 
noutras idades, cos mozos e mozas terán efectos desastrosos:  

- Alude ao seu rendemento por baixo das súas posibilidades reais.  
- Enfróntao coas consecuencias dos seus actos.  
- Compárao con outros mozos/as da súa idade.  
- Compárao contigo mesmo/a á súa idade.  
- Mostra a túa decepción.  
- Nega rotundamente a razón dos seus actos.  

Fai calquera destas cousas e edificarás un muro de indiferenza e incomunicación entre o mozo ou a moza en 
cuestión e ti mesmo/a.  

O/a adolescente é especialmente sensible ao xuízo e á crítica, así que se pechará en banda se cre que é ou será 
xulgado por ti.  

É un feito comprobado que as persoas comunican máis, mellor e durante máis tempo cando perciben que o 
interlocutor estalles escoitando con atención.  

Por iso, a habilidade fundamental que todo “escoitador/a” é mostrar ao outro/a a evidencia de que realmente lle 
está escoitando. Cando unha persoa cre que é escoitada e que a súa mensaxe está sendo entendido correctamente 
polo que está escoitando tende a valorar a relación comunicativa nun nivel de calidade máis alto que en calquera 
outra situación.  

De igual modo, cando o/a que escoita mostra abertamente o seu interese sincero polo que a outra persoa está 
contando, é capaz de identificar os sentimentos do outro/a e interpretar ata tal punto o seu punto de vista que é 
capaz de reflectirllo, dicimos que é unha persoa “empática”.  
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Método para desenvolvelo, para automatizar esas respostas que fan que o que fala senta escoitado e 
comprendido. Este método segue varios pasos:  

1. 1º. Establecer a comunicación:  

Nesta parte prima a linguaxe non verbal. A persoa que se dispón a falar debe atopar un ambiente idóneo. As 
condicións que han de cumprirse son as de:  

Naturalidade. Un ambiente natural, nunha situación non forzada na que falar parece o normal. Debes buscar a 
comodidade do outro/a. Un sitio de paso non é un bo lugar para falar. Hai sitios nos que falar é o apropiado, da 
mesma forma que comer é o que se fai nun comedor. O tempo é importante. Se as persoas atópanse presionadas 
polo cumprimento dun límite de tempo, non senten preparadas para dicir todo o que teñen que dicir en tan pouco 
tempo. Cando o tempo non existe é máis fácil paralo. Non debes limitar temporalmente as túas situacións de 
comunicación. Deixa que as cousas flúan.  

Simplicidade. Hai veces en que as persoas esperan seguir algún guión determinado ou un sinal que lles indique 
que é o que deben facer ou a forma correcta de comportarse en cada situación. Se a situación de comunicación 
contigo é nova, non terán preparado nin ensaiado un guión, simplemente esperarán que ti leves a iniciativa, así 
que, en fin: proporciónalles un pequeno guión o máis sinxelo posible como introdución para que a cousa poida 
empezar. 

Confidencialidade. Para que unha persoa realmente se abra a outra con comodidade e sinceridade, debe estar 
convencida de que os riscos asociados á comunicación redúcense a un límite tolerable. Os riscos máis 
significativos percibidos son o de aceptación (xa falamos suficiente sobre el) e o de confidencialidade. O 
comunicante debe estar convencido de que a súa mensaxe quedará no lugar onde él/a o quere pór. Unha persoa 
sente que outra sabe gardar un segredo polo rol que percibe nel e pola experiencia que del ten. Se non ten 
experiencia, fiarase das aparencias. Es o responsable de crear ao teu ao redor unha aureola de sólida 
confidencialidade.  

Protagonismo. As persoas que senten que son escoitadas como algo especial e individual tenden a enviar 
mensaxes máis sinceras, abertos e senten máis cómodos. Se fas que unha persoa senta especial cando fala 
contigo, estás favorecendo as condicións ideais de comunicación. Evita entón as frases feitas, as situacións 
estereotipadas e os comentarios que valen para todos na medida que poidas.  

Exclusividade. Cada situación de comunicación é diferente, así que debes facer ver isto á persoa coa que tratas de 
establecer unha relación. A persoa é exclusiva, así como a contorna, o contexto, a mensaxe, a finalidade, etc...  

2. Facer que a persoa senta escoitada  

Sempre que se cumpran a maioría de condicións anteriores, a persoa comezará a falar ou a comunicar en modo 
non-verbal. Nesta fase só debes mostrar coas túas actitudes, posición corporal, xestos e mirada que efectivamente 
estás aberto á comunicación, que estás escoitando. Ademais, tras cada pausa do outro/a, debes asentir ou emitir 
un “son empático” (Humm, Humm, Aja, Xa vexo,...) co fin de que o outro continúe o discurso. Está demostrado 
que os sons empáticos alargan o tempo de comunicación considerablemente. Canto máis fale o outro/a ao 
principio, máis indicios estache dando de cal é o problema ou o núcleo da mensaxe que trata de enviarche. Os 
fallos máis normais nesta fase son:  

A parte non verbal da túa actitude non concorda coa verbal. É dicir, os teus Humm, Humm son emitidos mentres 
miras cara a outro lado, co que non resultan demasiado cribles.  

Precipitación. Tras catro palabras do outro, interrómpelo e ofréceslle o teu particular punto de vista. Adeus á 
comunicación sincera. Erro garrafal.  

Non aguantar o silencio. En ocasións as persoas pasarán unha cantidade variable de tempo (ás veces moito) 
simplemente mirándoche ou sen dicir nada. Debes aguantar mostrando evidentemente que desexas escoitar o que 
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ten que dicir. Se comezas ti a interacción, o outro che deixará a responsabilidade de mantela, co que o 
entrevistado ao final serás ti. Ás veces pasa demasiado tempo e a situación vólvese moi incómoda. Nese caso 
podes invitar ao outro a falar, pero dunha forma moi indirecta. Por exemplo: “Collerei un papel para anotar as 
cousas máis importantes, non quero que se me escape nada do que vas dicir”. É moi importante. 

3. Mostrar ao outro/a que ademais de ser escoitado, está sendo comprendido.  

Supoñendo que chegaches a este punto sen dificultades e a conversación do outro/a é fluída porque está 
convencido de que lle escoitas, pronto se pechará a billa se non fas algo para demostrarlle que ademais de 
escoitarlle estás captando a esencia do que che conta. A mellor estratexia é reflectir o que di, iso si, con outras 
palabras para que non pareza que repites como un papagaio, o que che deixaría nunha posición moi ridícula.  

Todas as túas respostas deben ser reflexos do que o outro/a di, pero en ningún momento intentos por interpretar, 
desviar a conversación cara a outros camiños, aconsellar ou delimitar o espazo onde se move o outro/a.  

Simplemente reflectir para que o outro/a entenda que ademais de ser escoitado é comprendido.  

4. Determinar a natureza do problema  

Case todos os intentos de comunicar que recibamos no noso posto de traballo terán un compoñente egoísta. A 
xente quere conseguir cousas ao comunicar e usan a comunicación como unha ferramenta para solucionar os 
problemas que teñen. Os problemas adoitan ser case sempre propiedade das persoas que os expón (é dicir, ou son 
creados por eles mesmos, ou llos crearon pero eles teñen a responsabilidade de solucionalos). En moitas 
ocasións, parte do conflito estriba en que as persoas tratan de eludir a súa responsabilidade polo que lles pasa, por 
pór solución aos seus propios problemas, así que o seguinte paso no proceso comunicativo será o conseguir pór a 
pelota no tellado do outro. Os problemas son de dous tipos: os meus e os dos demais. Os problemas dos demais 
pertencen aos outros, así que eu non os podo arranxar. Os meus propios problemas son meus e ninguén os pode 
arranxar por min. Perténcenme, así que debo darlles solución.  

Esta é a filosofía que subxace á técnica de reflexo empático en canto ferramenta de comunicación. Debes pór a 
pelota no tellado do outro/a, pero non baixala del. O outro/a debe ser responsable de idear a solución para baixar 
a pelota e solucionar o problema.  

Ti non debes facer outra cousa que achegar ao outro/a á idea de que é el/a quen ten o problema. É o mozo/a que 
está comunicando o que ten que chegar á conclusión, en por si,da solución. A conversación serve para pór a 
situación na súa xusta perspectiva. Para iso, ti debes confiar na capacidade do mozo/a para solucionar os seus 
propios problemas, capacidade que case todos/as temos. Dar coa solución depende del/a, ás veces cústalles moito 
tempo chegar a ela, pero debes evitar a tentación de propor directamente a solución, xa que iso non culminaría de 
xeito formativo o proceso de comunicación.  

ALGÚNS CONSELLOS PARA A COMUNICACIÓN DE URXENCIA COS E COAS ADOLESCENTES  

 

Nunca cites a unha entrevista a un/unha adolescente diante do resto de compañeiros/as. Iso equivale a retalo a un 
combate de boxeo no que debe demostrar a súa resistencia á autoridade diante do esixente xurado do resto de 
compañeiros/as. Busca situacións nas que sexa natural que el /a poida falar contigo.  

Se un/unha adolescente diríxese a ti con ira, rabia e agresividade, debes deixalo que se coza no seu propio mollo 
durante un intre. Está recalentado, así que nada racional vai saír da súa boca. Non está preparado para unha 
sesión de aceptación positiva incondicional, reflexo empático nin nada do que vimos. Mírao/a aos ollos, moi 
quedo/a, sen retroceder mentres  grita e trata de intimidarche; espera uns segundos ata que el /a descargue a 
primeira salva de insultos; cando vexas que dubida ante a túa actitude, dille de xeito moi claro algo parecido ao 
seguinte: “Mañá, ás dez e media no meu despacho, poderás seguir gritando o que queiras. Eu de ti non faltaría.”A 
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hora concreta e a ameaza velada son moi importantes: Pór agora á entrevista báixao á realidade do inmediato e 
faille tomar conciencia de que os seus actos xa tiveron unha primeira consecuencia irreparable: a entrevista. 
Doutra banda, a ameaza fai que as probabilidades de que se escaquee diminúan.  

Se ves a un/unha adolescente que pareza abatido/a e deprimido seguramente o estea. Diríxeche a el/a, pero non 
trates de facer terapia inmediatamente. Simplemente dille algo para sondar o estado anímico desa persoa canto 
antes,sen que se de conta que o estás a facer.  

Non trates de ser un amigo/a para os adolescentes. Iso non é posible, porque eles son moi conscientes da 
distancia que vos separa, aínda que a ti gustaríache esquecelo. Es o seu educador/a e tes un rol moi concreto. Se 
forzas os límites do rol e das túas atribucións-responsabilidades só atoparás problemas amargos para ti.  

Debes saber que os límites á conduta dos/as adolescentes, ata a comunicativa, non poden ser impostos: só se 
poden negociar. Cos/as adolescentes, gústenos ou non, atópase un nun permanente proceso de negociación do 
que hai que coñecer ben as regras, aínda que iso é fariña doutro costal.  

 

XIII. ACOSO ESCOLAR. O MALTATO ENTRE IGUAIS. DETECCIÓN E 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN: 

¿QUÉ É  O MALTRATO ENTRE IGUAIS? 

• Cando alguén ataca, incordia, molesta a outr@ de forma reiterada, con intención de causar dano ou 
medo. 

• Aprovéitase da forza frente á debilidade física e psicolóxica. 
• A vítima no soe provocar e non sabe ou non pode defenderse. 
 

Que é: pelexas, insultos, agresións, acosos, ameazas, chantaxes… ignórante, intimídante habitualmente. 

Que non é: cando a agresión é esporádica,  ocasional. 

TIPOS  DE MALTRATO 

 

Físico 

• Directo: patadas, agresións, puñetazos. 
• Indirecto: esconder, roubar obxectos. 

 
Verbal 

• Directo: burlarse, insultar, poñer motes. 
• Indirecto: cartas, mensaxes ao móvil, pintadas. 

 

Relacional: Accións para minar a autoestima, dar inseguridade e temor. 

• Directo: expulsión. 
• Indirecto: deixar soa a unha persoa, non contar con ela… 
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SITUACIÓN ACTUAL 

• É aínda pouco alarmante nos centros. 

• Pouco mencionado entre o profesorado. 

• Pasa desapercibido salvo casos extremos. 

• É necesario tomar conciencia da importancia. 

COÑECEMENTOS BÁSICOS.  DETECCIÓN, PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN  

Como recoñecer se alguén está sendo maltratad@:  

• trae a roupa ou os libros estropeados 
• “perde” cousas e diñeiro 
• ten sinais de golpes, feridas, moratóns... 
• non quere ir á escola; pon disculpas para non ir 
• cambia o percorrido, evita ir a certos lugares 
• non ten ganas de comer 
• dorme mal, ten pesadelos 
• está triste e infeliz; cambia de humor  
• baixa o rendemento escolar 
• sufre ansiedade e inseguridade 
• cóstalle relacionarse, quédase so ou soa 
• comeza a agredir a outras persoas 

 

O agresor ou agresora  

• é unha persoa impulsiva, agresiva, dominante, intimidadora 

• non ten empatía 

• ten dificultades para expresar os seus sentimentos 

• manifesta deficientes habilidades sociais 

• xustifica a súa violencia e non ten remordementos 

• é, en xeral, unha persoa de sexo masculino 

• ten máis fortaleza física 

• non está ben integrada na vida escolar 

• é unha persoa menos popular que outras  pero máis que as súas vítimas 

• carece de lazos familiares e ten escaso interese pola escola  

 

A vítima é calquera persoa que o agresor considere diferente, ou lle moleste  

 

Como actuar coas persoas maltratadas : 
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• escoitar, confirmar e actuar para atallar 
• tranquilizar, apoiar e dar confianza 
• preguntarlle: onde, quen, quen o viu… 
• informar á titoría e á familia 
• manexar a situación con discreción 
• a vítima non pode solucionalo soa 
 

Cómo actuar coas persoas maltratadoras : 

• preguntarlle sobre a situación do maltrato 
• que abandone ese comportamento, que se poña no lugar da vítima, que así non será feliz 
• ofrecerlle apoio para cambiar 
• que rompa vínculos con outras persoas maltratadoras 
• recompensarlle os cambios de actitude 
• informar en titoría e facer un seguimento 

 

Como actuar coas persoas que son testigos : 

Se advertimos que presencian malos tratos e non axudan… debemos: 

• falar da solidariedade coas persoas máis débiles 
• que se poña no lugar da vítima 
• que non cale e non ignore os efectos 
• que moralmente está implicado ou implicada  
• axudarlle a contar os feitos (non “chivar”) 

 

10 ideas falsas sobre maltrato 

• 1. Só son bromas, cousas de nen@s, mellor non meterse. 
• 2. A víctima búscao e meréceo. 
• 3. O maltrato forma parte do crecemento e imprime carácter. 
• 4. A mellor maneira de defenderse é devolvela. 
• 5. O maltrato é cousa de nen@s ou xoves. 
• 6. Só agreden persoas que teñen problemas familiares ou que viven en ambientes marxinais. 
• 7. As vítimas son enclenques ou débiles.  
• 8. Cando dous pelexan mellor non meterse e ser neutral. 
• 9. As vítimas son cobardes. 
• 10. Só a vítima precisa axuda. 

 

Previr o maltrato  (“bullying”)  

O PAPEL DO PROFESORADO 

• Traballar as actitudes � a  tarefa educativa. 

• Crear canles de comunicación co alumnado. 

• Potenciar un clima de convivencia na aula. 

• Aplicar a resolución pacífica de conflitos. 

• Dar confianza ao alumnado máis feble. 
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• Realizar un chequeo da saúde socio afectiva do grupo. 

Suxestións  para a prevención 

• Fomentar unha boa relación co alumnado. 
• Que noten o noso interese polo que lles ocorre. 
• Manifestar unha actuación belixerante contra o maltrato. 
• Non permitir insultos, burlas, intimidacións…  
• Intercambiar informacións co resto do profesorado. 
• Formarse na temática de maltrato. 
• Dotarse de recursos para traballar a diversidade. 
• Establecer protocolos conxuntos de actuación. 

 
 

Concretando a prevención: 

Incluir na formación do alumnado os seguintes aspectos 

• Educación sentimental.                                                                       

• Desenvolvemento habilidades sociais.    

• Resolución pacífica de conflitos. 

• Metodoloxía cooperativa. 

• Educación para a igualdade. 

 

          

METODOLOXÍA: 

A APRENDIZAXE COOPERATIVA 

• Empregar procedementos cooperativos. 

• Asumir a responsabilidade compartida. 

• Fomentar grupos heteroxéneos. 

• Aplicar sociogramas. 

• Realizar entrevistas estruturadas.  

  

propostas: 

• Análise de casos de violencia  nos medios de comunicación. 

• Estudio de situacións contrarias á convivencia. 

• Propostas para mellorala e corrixila. 
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A EDUCACIÓN SENTIMENTAL 

Debemos evitar situar o intelectual fronte aos sentimentos;  analisar que o maltrato procede dunha disfunción 

das relacións persoais,da torpeza  emocional ou de  relacións mal dirixidas . 

A intelixencia emocional. Habilidades: 

• Mellorar o autocontrol. 

• Practicar a empatía. 

• Escoitar e comunicar. 

• Afondar no auto coñecemento persoal. 

• Fomentar as relacións inter persoais. 

• Introducir a “vida persoal” nos centros. 

• Facer unha integración dos saberes. 

• Traballar a igualdade. 

• Saber que a  desigualdade favorece sempre a violencia. 

Colectivos especialmente vulnerables: 

1. Mulleres e “menos homes” (sexismo) 
2. Grupos étnicos (racismo) 
3. Persoas con necesidades  especiais 

 

Para previr  o maltrato 

1. O sexismo 

Construción da masculinidade: Valores transmitidos a través dos estereotipos masculinos que debemos 

cuestionar  como son a dureza, o dominio, a violencia ou os abusos de xénero que poden levar a 

comportamentos de “Inferiorización” e “cousificación” das mulleres. 

Presente en: 

• -xogos  

• -espazos 

• -refráns e chistes 

• -corpo-obxecto 

• -linguaxe 
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• -sentimentos 

• -división sexual do traballo 

• -expectativas profesionais 

• -proxectos de vida 

• -ocio 

• -espacio persoal 

 

2. Racismo 

As persoas que non saben ou non soportan convivir con outros grupos étnicos presentan 

normalmente: 

• Estereotipos ríxidos. 

• Falta de tolerancia. 

• Personalidades autoritarias e inseguras. 

• Incapacidade para soportar a ambigüidade. 

• Padeceron inxustiza ou unha educación moi ríxida. 

• Tenden a rexeitar todo o feble ou diferente.  

• Ven a realidade dicotómica (branco e negro). 

 

3. Persoas con necesidades educativas especiais 

Debemos ter en conta que: 

• Semellan obrigadas a pagar a peaxe de ser vítimas do desprezo na “integración”. 
• Tod@s temos algunha necesidade especial. 
• Descubrir que tod@s somos ó tempo iguais e diferentes. 

 

 

Habilidades sociais para a pescuda de axuda 

• Afondar en empatía. 

•  Prestar e pedir axuda.  

• Actuar con asertividade e control do estrés. 

• Traballar  a autoestima e a autoafirmación. 

• Establecer de  redes de apoio na aula. 

• Buscar“persoas mediadoras”. 
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XIV. ALUMNADO INMIGRANTE. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 
 

ACOLLIDA DO PAI/NAI E DO ALUMNO/A 

POR PARTE DA DIRECCIÓN E DO FUTURO TITOR/A. 
Presentaranse e daránlle-la benvida. 

No caso de que os recén chegados sexan de lingua estranxeira sería aconsellable que nesta 
reunión estivera presente algunha persoa do Centro (profesor/a,alumno/a...) que fale a súa 
lingua,para facilita-lo seu proceso de incorporación. 

Temos que ter en conta que o tipo de acollida que o alumno/a e a súa familia reciben ó chegar ó 
Centro,vai condicioar de xeito importante o seu proceso de aprendizaxe. 

Canto máis se lles oriente,se lles apoie e se lles faga un bo seguimento do seu proceso de 
adaptación,dos seus avances e das súas necesidades e dificultades persoais,máis favorable será 
esa adaptación tanto para o alumno/a,coma para o Centro,xerando vantaxes para todos. 

 

ADXUDICACIÓN Ó DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN PARA INTERCAMBIO DE  

INFORMACIÓNS. 

INFORMACIÓN DENDE Á FAMILIA 
 

O Orientador/a acollerá ós recén chegados e recabará datos da familia e do alumno/a que vai acceder ó Centro 

Escolar.Eses datos serán estritamente confidenciais. 

Procurarase,polo tanto,coñecer aspectos relevantes das condicións de vida nas que se atopa a familia e que 

poidan condicionar a escolarización do alumno/a: 

� PAÍS DE ORIXE:lingua ,costumes,etc 

� VALORES OU OUTROS DATOS CULTURAIS que a familia considere moi importantes na formación 

intelectual,moral ou espiritual do seu fillo/a,e que desexen que sexan tidos en conta no seu proceso 

educativo. 

� SITUACIÓN NO PROCESO DE INMIGRACIÓN DA FAMILIA: (legais/ilegais...) que conlevará unha posible 

orientación cara a Servizos de Benestar Social,ONGS ou outros organismos  que  faciliten a súa 

estancia,integración ou establecemento no país.   

� SITUACIONS PERSOAIS DA FAMILIA:separada en varios países, desestructurada, en previsión de 

reagrupamento, reagrupada,etc. 

� NIVEL DE ESTUDOS DO PAI,NAI OU RESPONSABLE DO ALUMNO/A. 

� VIVENDA. 

� SITUACIÓN LABORAL DOS CABEZAS DE FAMILIA. 
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� TEMPO DO QUE DISPOÑEN PARA A ATENCIÓN DO SEU FILLO/A NA CASA E PARA ASISTIR Ó CENTRO 

cando sexa necesario ,solicitándolles teléfonos ou direccións para manterse en contacto.(Podendo 

propoñerlles solucións como actividades extraescolares, asistencia a clases polas tardes no 

Centro,etc,que evitarán a permanencia dos rapaces/as sos na casa.). 

� INFORMACIÓNS ESPECÍFICAS DAS PERSOAS QUE COMPOÑEN O AGRUPAMENTO 

FAMILIAR:persoas(nenos/as, adultos,anciáns) con carencias coma:discapacidades,enfermidades, 

problemas de aprendizaxe,etc. 

� INFORMACIÓN CONCRETA SOBRE O ALUMNO/A QUE ACCEDE Ó CENTRO ESCOLAR: 

o Ámbito legal:A súa situación legal no país. 

o Ámbito sanitario:Cartilla de vacinas,enfermidades,necesidades particulares 

(anteollos,próteses,cadeira de rodas, etc.) 

o Ámbito escolar:-Anos de escolarización,presentando o Libro de Escolaridade ou unha 

declaración xurada do pai,nai ou persoa responsable do alumno/a,xustificando a súa 

escolarización  previa no seu país de orixe. 

� Datos académicos deses anos. 

� Outros estudos realizados polo alumno/a (musicais,técnicos,etc) 

� Posibles carencias. 

� Necesidades instrumentais ( lecto-escritura, cálculo,etc.) 

o Ámbito das relacións persoais ou habilidades sociais:Sinalando as capacidades ou habilidades 

de relación do alumno/a,tanto                     positivas(capacidade de diálogo,respecto cara ós 

demais,etc), como  algúns trazos do seu carácter (timidez, agresividade,etc) que poidan  

influírlle negativamente para unha  normal e positiva integración no Centro Escolar.   

INFORMACIÓN PARA Á FAMILIA 
Ó pai e á nai ou á persoa ó cargo da cal se atope o alumno/a ,en reunión previa ó seu ingreso no Centro Escolar 

e na Aula de Referencia.(Ás veces será necesario solicitar “mediadores/as culturais”,non só coma tradutores/as 

senón tamén coma coñecedores/as dos inmigrantes.) 

Esta reunión tería coma obxectivo informarlles sobre: 

O NOSO SISTEMA EDUCATIVO: 

Ofertas existentes ,etapas, 

Funcionamento do Centro,plans de estudo,metodoloxías,promoción … 

Posibles bolsas de estudos e outras axudas,dado que a visión que a familia ten da escola  depende moito da súa 

orixe cultural e da valoración que fan da escola tradicionalmente na súa familia. 

O CENTRO ESCOLAR: ( É conveniente entregarlles por escrito  as cousas máis básicas que conforman a vida 

escolar.) 

1. Horarios. 

2. Calendario escolar. 

3. Normas de convivencia do Centro. 

4. Períodos de Avaliación. 

5. Transporte  escolar. 

6. Comedor. 

7. Actividades extraescolares no Centro ou actividades de tempo libre promovidas pola Asociación de 

Pais e Nais,as Corporacións Locais  ou as Organizacións de Servizo á Comunidade. 

8. Actividades de reforzo no Centro,durante o horario lectivo ou fóra do horario escolar,polas tardes. 
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9. Plan de apoio personalizado por parte do Departamento de Orientación. 

10. Aspectos esenciais do Proxecto Educativo do Centro. 

11. Información sobre as características do proceso de “ acollida” establecido polo Centro. 

12. Criterios de adscrición do seu fillo/a á aula. 

13. Materias que vai cursar. 

14. Cal é o seu titor/a e cal é o seu papel. 

15. Criterios de Avaliación de Ciclo. 

16. Tipos de axudas económicas existentes e procedementos para acceder ás mesmas.  

A ATENCIÓN Á MULLER:Parece conveniente prestar unha especial atención  dende a escola ás nais,sobre todo 

nos casos en que teñan maior dificultade para comunicarse na lingua de acollida, ben por ter menos 

oportunidades para aprender,como polo seu menor grado de alfabetización previa ou por outras razóns,para 

evitar que a falta de información as manteña en situación de inferioridade con respecto ós demais membros da 

súa familia, tendo en conta ademais o papel primordial que a muller xoga na integración do seu grupo familiar 

na sociedade de acollida,e que deste xeito se reforzaría o vínculo familia-escola no relativo ó proceso educativo 

dos seus fillos/as. 

INFORMACIÓN DO ALUMNO/A: 

Partindo da súa orixe,idioma,cultura de procedencia e anos de escolarización tentar conseguir:  

a) A opinión persoal do alumno/a fronte ó abandono do seu país, familiares,amizades...¿COMO SE 

SENTE? 

b) Expectativas do alumno/a ante esta nova etapa da súa vida...¿QUE DESEXA OU ESPERA? 

c) Posicionamento ante o estudo...¿QUE ACTITUDE VAI TOMAR? 

d) Toma de conciencia das súas capacidades e valores...¿QUE APTITUDES CRE QUE TEN E PODE 

APROVEITAR? 

e) Os seus gustos persoais ,para poder encamiñalo a actividades extraescolares...¿QUE AFECCIÓNS TEN? 

f) Realización de probas de nivel por parte do equipo de Orientación para poder asignalo/a a un curso e 

aula axeitados. 

( É conveniente o seguimento e a avaliación individualizada ó longo de cada trimestre,valorando o seu 

avance e mellora..) 

 

INFORMACIÓN PARA O ALUMNO/A: 

Partimos da idea de que o alumno/a debe ser escolarizado/a ,por lei dende a súa chegada a Galicia,sen 

necesidade algunha de esperar ó comezo do novo curso. 

Así,sen demora,farase a presentación : 

a) Da persoa ou persoas de referencia,ás que poderá acudir ,no caso de necesidade, ó longo do curso 

(orientador/a,titor/a,outro alumno/a que fale a súa lingua,etc...) 

b) Das normas do Centro:-Dereitos e deberes dos alumnos. 

• Normas de convivencia escolar. 

• Normas disciplinarias. 

c) Dos Proxectos Educativos que se están a desenvolver no Centro: ESO,Bacharelato de 

Artes,Científico,Humanístico,Ciclos Formativos de Educación Infantil e de Laboratorio Químico. 

d) Das actividades extraescolares de ocio (lúdico-deportivas),que enriquecerán a vida social dos recén 

chegados/as e o encontro de distintas culturas. 
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e) Presentación do Centro e das súas instalacións :Secretaría, Dirección,Sala do 

Profesorado,Biblioteca,Laboratorio,Sala de Vídeo,Sala de usos Múltiples, Aula de 

Música,Ximnasio...,nas que o novo/a alumno/a vai desenvolve-las súas actividades,así como a súa Aula 

de Referencia 

ADSCRIPCIÓN Ó GRUPO DE REFERENCIA: 
É conveniente adscribi-lo alumno/a a un curso,tendo en conta non só a súa idade cronolóxica,senón tamén a 

súa madurez e os seus coñecementos curriculares,para facilita-la súa integración educativo-afectiva cos demais 

compañeiros/as. 

A DECISIÓN DA ADSCRIPCIÓN  será tomada conxuntamente por: Orientador/a + Xefatura de Estudos + 

Coordinador/a de Ciclo. tendo en conta OS CRITERIOS BÁSICOS DA ADSCRIPCIÓN, e os prantexamentos do 

Centro para a Atención á Diversidade : 

� Dispoñer de tempos e espazos nos que se leve a cabo o estudo intensivo da lingua de acollida. (Punto 

prioritario e esencial cos  alumnos de lingua estranxeira.) 

� Evita-la concentración de alumnos/as de distintos países na mesma aula. 

� Incorpora-los/as alumnos/as recén chegados a cursos máis acolledores pola súa costume de traballar 

en grupos cooperativos, grupos de recuperación,ou onde o profesorado estea máis acostumado ou 

experimentado na xestión de aulas máis adaptativas. 

� Vincula-lo alumno/a a unha persoa ou persoas de referencia  (titor/a,cotitor/a,profesor/a do seu 

ciclo,etc...) para garanti-lo seguimento do seu traballo e avances.( Sería bo a creación da figura do 

cotitor/a ,para facilita-la tarefa do titor/a,servindo como apoio no seguimento das 

dificultades,hábitos escolares e necesidades emocionais do alumno/a inmigrante recén chegado/a.) 

� Facerlle saber ó alumno/a a importancia do “ hábito de traballo” e das “habilidades sociais” para unha 

boa convivencia escolar. 

� Facer que o alumno/a vexa a avaliación e a acción titorial coma unha axuda dentro da súa aprendizaxe. 

� É importante posibilitar unha atención específica para as nenas  e rapazas adolescentes,xa que nalgúns 

casos poden reproducirse  a sociedade de acollida patróns de marxinación cara á  muller propios da 

súa cultura de orixe.Polo tanto,será necesario vixia-la súa asistencia ó Centro,que non haxa abandono 

prematuro da escola,a súa participación en actividades de tempo libre,tratando esta problemática coa 

familia e quizais con maior énfase coas nais, coas que se fará tamén un traballo específico dende o 

Centro. 

� Antes da incorporación do alumno/a á Aula de Referencia,a Dirección ou o Departamento de 

Orientación entregará toda a Información necesaria ós profesores que lle van dar clase,para facilita-lo 

seu traballo e unha mellor acollida do alumno/a ó Centro. 

 

ACOLLIDA NA AULA DE REFERENCIA: 

1. Presentación do alumno/a ós seus compañeiros/as por parte do seu titor/a,do xeito  máis integrador 

posible (xogo cooperativo,de rol...). 

2. Estudo previo do alumno/a, por parte de cada profesor/a en cadansúa das materias, para coñece-lo 

nivel do que parte o alumno/a e poder así diagnostica-las súas habilidades ou as súas carencias 

instrumentais (lecto-escritura,operacións básicas,nivel de competencia comunicativa en galego ou en 

castelán,etc...). 

3. Valora-lo que o alumno/a é capaz de facer só,coa axuda do profesor/a ou dos seus compañeiros/as. 

4. Ó longo do curso o alumno/a será sometido a diferentes probas en cada materia: 

a. a)-Probas de Nivel:para asignalo a un curso ou clase apropiadas. 
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b. Probas de Progreso:en diferentes momentos do curso,para comproba-lo que aprendeu o 

alumno/a. 

c. Probas de Aproveitamento:similares  ás anteriores,pero feitas ó finalizalo curso.Normalmente 

baseadas no programa dese curso ou no libro de texto. 

d. Probas de Dominio:Para ver se o alumno/a adquiriu un certo nivel de competencia nunha área 

específica dunha materia. 

e. Probas de Diagnose:nas que se pretende identifica-las áreas nas que o alumno/a necesita 

axuda ou reforzo complementarios.Poden ser probas xerais,para ver posibles erros nalgunhas 

das destrezas,ou máis específicas,se tentan identifica-los seus puntos débiles nalgunha 

materia en particular). 

5. Xunta dos profesores/as e titor/a que dan clase na aula de referencia do alumno/a inmigrante,para 

decidir,no caso de necesitalo,se é aconsellable a súa incorporación nun grupo de adaptación  ou nunha 

actividade de reforzo fora da aula,que sería obrigado no caso dun alumno/a inmigrante de lingua 

diferente ó galego ou ó castelán. 

6. Proporcionarlle ó alumno/a técnicas de aprendizaxe,que lle facilitarán o acercamento ó estudo,dado 

que moitas veces os estilos de aprendizaxe os coñecementos adquiridos no seu país de orixe e sistema 

educativo de procedencia difiren. Todo isto partindo sempre dos seus coñecementos previos. 

7. Colaboración co alumno/a,tanto por parte dos profesores/as,coma dos seus compañeiros/as de aula 

para que se actualice nos usos do idioma e costumes do noso país (principalmente dos adolescentes 

da nosa sociedade),xerándolle ou reforzándolle as súas habilidades sociais. 

a. Facilitando así a súa socialización no grupo-clase e a súa educación 

b. Intercultural(tendo sempre en conta os comportamentos e  pensamentos de ámbalas dúas 

culturas. 

8. Podería ser axeitada a organización dun grupo de alumnos/as da súa aula ou do Centro,que 

colaboraran no proceso de acollida, principalmente ós alumnos/as de fala estranxeira.(Sería bo que 

formara parte deste grupo algún alumno/a do Centro que coñeza a lingua do recén chegado ,alomenos 

durante os primeiros días de adaptación). Así,poderían: 

a. Facilitarlle o coñecemento do vocabulario máis empregado. 

b. Acompañalo/a e ensinarlle o Centro. 

c. Animalo/a no recreo a participar nas actividades ou xogos, procurando que non estea só/a nas 

entradas e saídas do Centro. 

9. É importante a participación do alumno/a en propostas de traballo ou actividades que supoñan unha 

saída do Centro Escolar e faciliten o seu coñecemento do contorno onde terá que moverse a partir de 

agora (rúas,prazas,...da vila),que ó ser dirixido e apoiado polo Centro,lles vai proporcionar maior 

seguridade e autonomía. 

10. É necesario atallar,de xeito rotundo e inmediato,calquera situación de rexeitamento ou menosprezo 

que poidan darse no Centro,ben sexa dentro da súa aula  ou con alumnos/as doutras clases,tratando 

coas persoas implicadas. 

11. Ter en conta que o labor educativo con respecto a este alumno/a inmigrante,non depende só do seu 

titor/a,profesores/as e compañeiros/as de aula,senón de todo o Claustro,dado que hai espazos 

comúns (corredores,recreos,etc...)nos que continúa ese labor no que todos debemos cooperar. 

12. Manter un seguimento do proceso de aprendizaxe do alumno/a ó longo de todo o curso,tendo en 

conta tamén o seu traballo e participación grupal,cooperativo e individual,que lle permitirá ir 

afacéndose ó proceso de aprendizaxe curricular normalizado. 

 

XV. SEGUIMENTO, AVALIACIÓN E MELLORA DO PLAN  
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A educación para a convivencia é un proceso continuo e sistemático e por iso é importante avalialo. O equipo de 
traballo, ademais de participar no deseño e analizar a información, terá a responsabilidade de dar a coñecer os 
resultados á comunidade educativa e tomar as decisións que se aproben.  

A avaliación require:  

1. Deseñar procedementos de avaliación das actividades.  
2. Seguimento e control dos resultados durante o proceso.  
3. Comunicación e análise do logrado e reorientar aquilo que quede pendente para un novo proxecto.  

 

XVI. REGULAMENTO DE RÉXIME INTERIOR 
O Regulamento de Réxime Interior  debe se-lo instrumento que estruture e regule o 

funcionamento do centro e nos axude a alcanza-los principios educativos que a comunidade escolar 
considere mais apropiados, tendo en conta as características do centro e do seu entorno.  

Se a organización xeral está xa enmarcada no Regulamento orgánico dos institutos de 
educación secundaria” (Decreto 324/1996), o Regulamento de R.I., está baseado na LOE (Lei 
orgánica 2/2006) e no Real Decreto 732/1995, no que se establecen os dereitos e deberes do 
alumnado e as normas de convivencia nos centros.  

DEREITOS E DEBERES DOS MEMBROS DA COMUNIDADE EDUCATIVA 

DEREITOS E DEBERES DO ALUMNADO: 

   
Dereitos:  

«1. Todos los alumnos tienen los mismos derechos y deberes, sin más distinciones que las 
derivadas de su edad y del nivel que estén cursando. 
2. Todos los alumnos tienen el derecho y el deber de conocer la Constitución Española y el 
respectivo Estatuto de Autonomía, con el fin de formarse en los valores y principios reconocidos en 
ellos. 
3. Se reconocen a los alumnos los siguientes derechos básicos: 

a) A recibir una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad. 
b) A que se respeten su identidad, integridad y dignidad personales. 
c) A que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con 
objetividad. 
d) A recibir orientación educativa y profesional.  
e) A que se respete su libertad de conciencia, sus convicciones religiosas y sus 
convicciones morales, de acuerdo con la Constitución. 
f) A la protección contra toda agresión física o moral. 
g) A participar en el funcionamiento y en la vida del centro, de conformidad con lo 
dispuesto en las normas vigentes. 
h) A recibir las ayudas y los apoyos precisos para compensar las carencias y desventajas 
de tipo personal, familiar, económico, social y cultural, especialmente en el caso de 
presentar necesidades educativas especiales, que impidan o dificulten el acceso y la 
permanencia en el sistema educativo. 
i) A la protección social, en el ámbito educativo, en los casos de infortunio familiar o 
accidente. 

4. Son deberes básicos de los alumnos: 
a) Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo según sus capacidades. 
b) Participar en las actividades formativas y, especialmente, en las escolares y 
complementarias. 
c) Seguir las directrices del profesorado. 
d) Asistir a clase con puntualidad. 
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e) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de un 
adecuado clima de estudio en el centro, respetando el derecho de sus compañeros a la 
educación y la autoridad y orientaciones del profesorado. 
f) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales, y la dignidad, 
integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa. 
g) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro educativo, y  
h) Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones del centro y materiales didácticos.» 

5. Al artículo 7 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, se le 
añade un nuevo apartado, con la siguiente redacción: 

«3. Las Administraciones educativas favorecerán el ejercicio del derecho de asociación de los 
alumnos, así como la formación de federaciones y confederaciones.» 

6. Al artículo 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, se le 
añade un nuevo párrafo con la siguiente redacción: 
«A fin de estimular el ejercicio efectivo de la participación de los alumnos en los centros educativos y 
facilitar su derecho de reunión, los centros educativos establecerán, al elaborar sus normas de 
organización y funcionamiento, las condiciones en las que sus alumnos pueden ejercer este derecho. En 
los términos que establezcan las Administraciones educativas, las decisiones colectivas que adopten los 
alumnos, a partir del tercer curso de la educación secundaria obligatoria, con respecto a la asistencia a 
clase no tendrán la consideración de faltas de conducta ni serán objeto de sanción, cuando éstas hayan 
sido resultado del ejercicio del derecho de reunión y sean comunicadas previamente a la dirección del 
centro.» 

  

DEREITOS E DEBERES DO PROFESORADO: 

  
 a) Dereitos: 

 � No desempeño das súas funcións, todo o profesorado ten dereito a imparti-las 
súas clases en condicións que garantan o respecto a súa dignidade persoal e 
profesional; e será función dos órganos de goberno do centro velar polo exercicio 
efectivo deste dereito.  

 � Liberdade de cátedra.  
 � Participar na elaboración do PEC, PCC, así como no deseño e programación dás 

areas ou materias do seu departamento.  
 � Formar parte dos órganos directivos do centro.  
 � Participar nas actividades escolares e extraescolares do centro.  
 � Recibir unha formación permanente.  
 � Dispor dos medios e condicións necesarios para levar a cabo a súa actividade 

docente e/ou administrativa.  
  

  
 b) Deberes:  

 � Respecta-lo PEC, e actuar en consecuencia.  
 � Procurar impartir unha ensinanza de calidade.  
 � Fomenta-la capacidade e a actitude crítica do alumnado, desbotando todo tipo de 

manipulación.  
 � Asistir puntualmente a tódalas actividades sinaladas no seu horario persoal, así  
 como a todo tipo de reunión á que sexan convocados polos órganos directivos do 

centro: claustros, xuntas de avaliación, reunións de departamento, etc.  
 � Por en coñecemento da dirección, profesorado de garda ou quen corresponda a 

non asistencia ou o abandono xustificado das súas funcións.  
 � Controla-las faltas de asistencia do alumnado e comunicalas a quen corresponda.  
 � Recibir e informar ao alumnado, familias e responsables legais do rendemento 

escolar daqueles e daquelas.  
 � Velar pola disciplina e a orde tanto na aula como no recinto escolar, e informar a 

quen corresponda dos comportamentos que atenten contra aquelas.  
 � Non fumar dentro do o recinto escolar  
 � Coñece-las normas deste regulamento e cumprilas, procurando así, amais dun 

exemplo, forza moral para corrixir ao alumnado nas súas faltas.  
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DEREITOS E DEBERES DOS PAIS E DAS NAIS: 

   
 a) Dereitos  

 � Colaborar, como primeiros educadores, na educación integral dos seus fillos e das 
súas fillas.  

 � Ser informados de todo o relativo á ensinanza e formación dos seus fillos e fillas, 
especialmente faltas de asistencia e resultados de avaliacións.  

 � Solicitar aclaracións e posibles rectificacións sobre o rendemento e avaliación do 
seu fillo ou filla.  

 � Ser recibidos polo titor ou titora e o profesorado.  
 � Participar no funcionamento do centro a través dos seus representantes no 

Consello Escolar ou nas asociacións de pais e nais. 
   

 b) Deberes  
 � Participar activamente na consecución dos fins e obxectivos propostos polo centro.  
 � Acudir ao centro cando sexan requiridos pola dirección, titor/a, orientador/a ou 

profesorado.  
 � Asistir as reunións colectivas convocadas pola dirección ou titor/a. 
  
   

DEREITOS E DEBERES DO PERSOAL NON DOCENTE: 

   
 a) Dereitos  

 � Realiza-lo seu traballo nas mellores condicións e cos medios apropiados.  
 � Ser escoitados pola dirección e Consello Escolar cando se propoñan suxestións 

para mellora-lo funcionamento do Centro.  
 � Participar na vida do centro a través do seu representante no Consello Escolar.  
  

 b) Deberes  
 � Colaborar nos fins e obxectivos propostos polo centro.  
 � Colaborar coa dirección e o profesorado nas tarefas educativas.  
 � Atende-las persoas que requiran a súa información e axuda.  
 � Os/As conserxes velarán polo bo uso e coidado das instalacións e o mobiliario e 

comunicarán ao secretario os danos ocasionados e os seus responsables.  
 

 

NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO DO CENTRO 

 

POR UN BO FUNCIONAMENTO DO CENTRO. ALUMNADO 

 

� Para poder progresar nos estudios é imprescindible a asistencia regular ás clases, e na ESO ademáis é 
obrigatoria. Só determinados motivos, como unha enfermidade, acudir a unha consulta médica, etc., 
poden xustificar a falta de asistencia. E recordade que é a vosa obriga enterarvos de que se tratou nas 
clases para, na medida do posible, recuperalo. 

� O atraso na entrada ás clases é unha falta de respecto ao profesorado e aos compañeiros e 
compañeiras. Cando un alumno ou alumna chegue tarde a 1ª hora, só poderá incorporarse á aula en 
compañía do profesorado de garda ou dalgunha persoa do equipo directivo, despois de dar o nome e 
de ensinar o carnet do Instituto. 
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� Lembrade que estamos nun Centro de Ensino e o comportamento que se ha de ter en todo momento 
debe ser o apropiado. Debemos falar en vez de berrar, andar en lugar de correr, coidar e non maltratar 
e todo o que a lóxica nos dea a entender. 

� No horario lectivo hai que permanecer dentro do recinto escolar e non se pode abandonalo sen 
autorización da Dirección agás o alumnado de Bach. e Ciclos que poderán sair no tempo de recreo. 

� O recreo e un tempo no que debemos saír da aula para descansar, desconectar dos estudios, 
relacionarnos cos compañeiros e compañeiras, comer ou beber algo, ir ó baño, .... Salvo neste tempo 
de recreo non se pode saír da aula para ir ó baño, nin ir ó bar, nin ir a falar con amigos ou amigas, etc. 

� Nas aulas debemos estar centrados no estudio. Os teléfonos móbiles, reproductores musicais, etc., 
distráennos a nós e ós que están con nós, polo que debemos evitar traelos ó Instituto. En caso de 
facelo e de que interrumpan nalgún momento as clases vos serán retirados e só se lles devolverán ós 
vosos pais ou nais ou ó alumnado maior de idade no momento que se estime conveniente. Ademais 
recordade que hoxe en día estos aparellos son obxecto de contínuas perdas, extravíos e roubos. 

� Cando chegades ó IES pensade como vos gustaría que estivese o material da aula, dos baños e do 
resto das dependencias, pois así teríamos que deixalo cando remate o curso, polo ben de todos e 
todas, porque é de toda a comunidade. 

� Como medida de precaución, é mellor que as aulas queden pechadas cando non estean nelas os 
alumnos ou as alumnas.   

� Ó remate de cada xornada, as cadeiras deben quedar recollidas enriba das mesas para facilitarlle o 
traballo ó persoal de limpeza. 

� É moi aconsellable, fundamentalmente na ESO,  anotar tódolos días nunha axenda os deberes e 
traballos que se deben facer na casa, para non esquecelos e para que os pais e nais saiban o que 
estades estudiando. 

 

POR UN BO FUNCIONAMENTO DO CENTRO.  PROFESORADO 

 

� Os alumnos e alumnas que cheguen con atraso ás clases deberán comunicar os motivos en Dirección 
ou ó profesorado de garda. Cando o motivo sexa xustificado, poderá incorporarse ás clases e se non, 
presentarase, no espacio habilitado para tal fin, ao profesorado de garda. 

� O alumnado só poderá saír das aulas aos servicios ou ao bar no tempo do recreo, agás por motivos 
xustificados ou enfermidade. 

� O alumnado que remate un exame deberá permanecer na aula ata que finalice a sesión. O alumnado 
dos Ciclos Formativos, polas particularidades dos seus horarios, poderán trasladarse a outras das aulas 
do Ciclo para seguir traballando. 

� Durante o tempo do recreo o alumnado deberá abandoar as aulas para pasear, tomar o aire, falar cos 
compañeiros e compañeiras, ir ao baño, etc, ...  

� Cando algún alumno ou alumna sexa expulsado das aulas deberá presentarse en Dirección coa folla de 
amonestación e logo acudir co profesorado de garda, onde realizará a tarefa encomendada polo seu 
profesor ou profesora. 

� Nas aulas non está autorizado o uso de teléfonos móbiles ou reproductores musicais. Cando lle sexa 
retirado a algún alumno ou alumna, será entregado en Dirección que só llo devolverá á familia. 
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� Todo o profesorado deberá colaborar no coidado do material das aulas, dos baños, ou calquera 
dependencia do centro, avisando, cando o considere oportuno, ao persoal subalterno ou á Dirección. 

� Debemos lembrarlle ao alumnado, ao rematar a xornada escolar, que ten que subir as cadeiras enriba 
das mesas para facilitar o traballo ao persoal de limpeza. 

� É recomendable que os titores e titoras dos grupos de ESO realicen reunións periódicas coas familias 
do alumnado correspondente (a lo menos ao comenzo de curso) para podelas implicar e 
responsabilizar o máximo posible na tarefa educativa. 

� Durante as horas de clase haberá dous tipos de gardas:  

As de Aula de Garda para o alumnado que chegue con atraso ou que sexa expulsado de clase, e as de 

corredor para suplir as faltas do profesorado nas aulas, logo de ser anotada esta ausencia no 

correspondente Libro de Gardas e asinar no espazo correspondente. 

Durante o recreo as gardas realizaranse polos corredores, para impedir que o alumnado permaneza 

nas aulas e que se produzan desperfectos no material; no espacio exterior para evitar na medida do 

posible, que o alumnado de ESO saia fora do recinto escolar, así como detectar a entrada de persoas 

alleas ó  

Centro; no pavillón  para supervisar as actividades deportivas; na aula de informática e na aula de 

Gardas. 

O profesorado de garda deberá estar en todo momento localizado. 

LÍMITES NA APLICACIÓN DAS NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO  

En todo caso, a aplicación do Normas de Organización e Funcionamento desenvolverase tendo en conta unha 

serie de principios que resumen a esencia do mesmo e que recollemos aquí:  

� desenvolvemento da educación e a convivencia nun marco de tolerancia e respecto á liberdade do 

individuo, a súa personalidade e conviccións, que non poderán ser turbadas por ningún tipo de 

coacción nin obrigación de asumir ideoloxías ou crenzas determinadas.  

� dereito de todos os membros da comunidade escolar a intervir nas decisións que lles afecten 

mediante os seus representantes libremente elixidos polos órganos colexiados de control e de xestión.  

� A orientación dos alumnos/as a fin de que poidan asumir progresivamente a responsabilidade da súa 

propia educación e das actividades complementarias de tipo cultural e asociativo, recreativo ou similar 

que enriquezan a súa educación e formación.  

� dereito de todos/as a expresar as súas ideas e opinións, respectando as liberdades académicas que 

corresponden ao profesorado, sen utilizar nunca o saber como medio de dominación ou manipulación 

do alumnado.  

� Asegurar a orde interna que permita conseguir con maior satisfacción os obxectivos educativos do 

centro escolar.  

� Asegurar o adecuado cumprimento das normas vixentes que permiten o respecto dos dereitos 

individuais de quen integran a comunidade escolar.  

� Vixiar o cumprimento dos deberes e obrigacións inherentes aos dereitos de todos/as cantos/as 

compoñen a comunidade escolar.  

� Vixiar, avaliar e sancionar as normas inherentes ás Normas de Organización e Funcionamento, 

sempre cun espírito de comprensión e de procura de solucións por encima da represión e o castigo.  

� Despersonalización das accións punitivas, cando como última vía de solución chéguese a iso, 

tratando de facer comprender aos integrantes da comunidade escolar que a orde e a disciplina, así 



                              

Página 45 de 76 

 

I.E.S. A XUNQUEIRA I 

PONTEVEDRA 

como as accións sancionadoras para o seu mantemento, constitúen unha necesidade imprescindible 

para o desenvolvemento da tarefa educativa no ámbito da escola.  

� Autoavaliación e proposición de emendas ou variacións ás Normas de Organización e 

Funcionamento, segundo evolucione e adáptese á realidade escolar, intentando o mellor uso cotián e 

a mellor operativización na consecución dos obxectivos educativos, sempre a proposta e coa 

elaboración e aprobación dos órganos establecidos, tanto colexiados como unipersoais.  

� Coordinar o exercicio das liberdades académicas no marco dos órganos colexiados de xestión, 

unipersoais de xestión e dos equipos educativos.  

 

 

Dúas das fins da educación son favorece-la adquisición de hábitos  de respecto mutuo e 
transmitir e exercita-los valores  que fan posible a vida en sociedade. As normas de convivencia do 
centro, perseguen eses obxectivos; regulando deberes e dereitos de todos/as os membros da 
comunidade escolar, deben facer posible un clima de responsabilidade, de traballo e de satisfactoria 
relación.  

As relacións  entre os membros da comunidade escolar (pais e nais, alumnado, profesorado e 
persoal non docente) están condicionadas por un conxunto de dereitos e deberes.  

É preciso concreta-las faltas  a eses deberes: as correccións correspondentes e os 
procedementos a seguir.  

O profesorado e o persoal non docente xa teñen regulamentados os procedementos e as 
sancións polo incumprimento dos seus deberes. Corresponde á dirección  e á inspección  educativa 
velar polo seu cumprimento. Os pais e as nais tamén están suxeitos a deberes e obrigacións que 
afectan á educación, a formación e a outras necesidades dos/das fillos/as regulamentadas coas leis 
do dereito común. Soamente cabe regular e concretar aquí as faltas, as correccións e os 
procedementos polo incumprimento dos deberes do alumnado.  

Está previsto polas leis que as situacións correctivas  han de ter en conta que:  

• As correccións que se apliquen terán sempre un carácter educativo e recuperador e 
respectarán os dereitos do resto do alumnado e procurarán a mellora das relacións 
de tódolos membros da comunidade educativa.  

• O alumnado non poderá ser privado do dereito á educación e, no caso da educación 
secundaria obrigatoria, do seu dereito á escolaridade.  

• Ningunha sanción pode atentar contra a integridade física ou a dignidade persoal do 
alumnado.  

• A corrección será proporcional á falta e terase en conta tanto a idade como a situación 
persoal, familiar e social do alumnado, salvagardando, en tódolos casos, a 
confidencialidade da información.  

• Existirán garantías procedimentais.  
• O Observatorio da Convivencia é o órgano encargado de supervisa-las correccións.  

• Serán atenuantes:  
o � O recoñecemento espontáneo da conduta incorrecta.  
o � A falta de intencionalidade.  

• Serán agravantes:  
o � A premeditación e a reiteración.  
o � O abuso dunha situación de privilexio, por efectuarse a falta sobre compañeiros/as de 

menor idade, recén chegados/as ó centro ou por tratarse dun caso de discriminación.  
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FALTAS LEVES: 

   
 a) Deterioro non grave, causado intencionalmente nas dependencias do centro, no material 

deste ou nos obxectos ou pertenzas doutros membros da comunidade educativa e das 
condutas que afecten á propia saúde e a doutros membros da comunidade escolar.  

 � Guindar desperdicios, xices, borradores e outros obxectos.  
 � Ensuciar chan, paredes, teito, mesas, cadeiras ou calquera outro obxecto.  
 � Deteriorar levemente materiais didácticos e deportivos, mesas, asentos, 

papeleiras, portas, cristais, luces, aseos,...  
 � A falta de hixiene persoal, fumar fóra das áreas permitidas, ensucia-lo chan.  
 � Lanzar obxectos contra as persoas.  
 � Traer ó instituto obxectos perigosos, navallas, láser,...  
 � Manexar neglixentemente obxectos, instrumentos e materiais de laboratorios e 

talleres.  
 b) Actos inxustificados que perturben levemente o normal desenrolo das actividades do 

centro.  
 � condutas que alteren as clases ou as actividades docentes: falar na clase, rir a 

destempo, berrar, producir ruídos e alborotos, comer nas clases, mascar chicle, facer 
soar teléfonos móbiles ou pitos dos reloxos, usar auriculares, arrastra-las cadeiras  

 � Obstaculiza-lo acceso aos locais ou as aulas.  
 � Non devolve-los materiais ou os libros da biblioteca nos prazos establecidos.  
 � Non colaborar nas actividades da aula.  
 � condutas impropias nun centro educativo: usar unha linguaxe incorrecta para 

relacionarse cos demais, adoptar xestos ou posturas irrespectuosas,...  
  

AS CORRECCIÓNS DAS FALTAS LEVES: 

As condutas contrarias ás normas de convivencia no centro poderán ser corrixidas con:  

 a) Amoestación privada ou por escrito.  
 b) Comparecencia inmediata ante o/a Xefe/a de Estudios.  
 c) Realización de traballos específicos en horario non lectivo.  
 d) Realización de tarefas que contribúan á mellora e desenvolvemento das actividades do 

centro ou, se procede, dirixidas a repara-lo dano causado ás instalacións ou ó material do 
centro ou ás pertenzas doutros membros da comunidade educativa.  

 e) Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou complementarias do 
centro.  

 f) Cambio de grupo por un prazo máximo dunha semana.  
 g) Suspensión do dereito de asistir a determinadas clases por un prazo máximo de tres días. 

Durante o tempo que dure a suspensión, o/a alumno/a deberá realiza-los deberes ou 
traballos que se determinen para evita-la interrupción no proceso formativo.  

 

Serán competentes  para decidir estas correccións:  

 a) O Profesorado  do/a alumno/a, oído/a este/a, as correccións que se establecen nos 
parágrafos a) e b), dando conta ó/á titor/a e ó/á Xefe/a de Estudios.  

 b) O/A titor /a do/a alumno/a. Oído/a o/a mesmo/a, as correccións que se establecen nos 
parágrafos a), b), c) e d).  

 c) Xefe/a de Estudios e o/a Director /a, oído/a o/a alumno/a e o/ seu/súa profesor/a ou 
titor/a, as previstas nos parágrafos b), c), d), e) e f).  

 d) A Dirección , a establecida no parágrafos g) ,. O/A Director /a, oído/a o/a titor/a, tomará a 
decisión tras oír ó/á alumno/a e, se é menor de idade, á súa familia, nunha comparecencia 
da que se levantará acta. O/A Director/a aplicará a corrección prevista no parágrafo g) 
sempre que a conduta do alumno/a dificulte o normal desenvolvemento das actividades 
educativas. 

  
NOTAS IMPORTANTES:  
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 � As condutas contrarias ás normas de convivencia no centro consideradas faltas 
leves prescribirán  no prazo dun mes, contado a partir da data da súa comisión. As 
correccións impostas como consecuencia destas condutas prescribirán á finalización 
do curso escolar.  

 � O/A alumno/a, ou os/as seus/súas pais/nais ou representantes legais, poderán 
presentar unha reclamación  no prazo de 48 horas contra as correccións impostas, 
correspondentes ós parágrafos g) e h) ante o Delegado provincial, a resolución do cal 
poñerá fin á vía administrativa.  

 � Os/As profesores/as e o persoal non docente teñen obriga  de amoestar ós/ás 
autores/as de calquera das faltas leves citadas. O persoal non docente comunicará a 
falta ó/á Xefe/a de Estudios. Cando se trate de deterioros, as sancións  consistirán, 
principalmente, en arranxa-lo deterioro producido, mediante a recollida de papeis e 
lixo; a limpeza das mesas, asentos, paredes e teitos; o arranxo ou reposición dos 
obxectos deteriorados, etc. A reiteración destes feitos seralle comunicada ó/á Xefe/a 
de Estudios e ó/á titor/a, quen llelo comunicará á familia, ó responsable legal ou ó/á 
propio/a alumno/a, se fose maior de idade, nas informacións dadas periodicamente 
ou con motivo das avaliacións.”  

 

FALTAS INXUSTIFICADAS DE PUNTUALIDADE E ASISTENCIA: 

  

FALTAS INXUSTIFICADAS DE PUNTUALIDADE: 

 � Falta de puntualidade na incorporación á clase despois de da-lo sinal do seu 
comezo.  

 �  O alumnado con atraso de entre cinco e vinte minutos deberá será anotado polo 
profesorado de garda e logo se lle permitirá o acceso ás clases.Para o alumnado de 
Bacharelato e Ciclos cada 3 atrasos serán computados como falta de asistencia non 
xustificada na materia da última falta que acumularán para a perda do Dereito á 
Avaliación Contínua. O alumnado da ESO recuperará ese tempo nos recreos 
correspondentes.  

 O alumnado con atraso de mais de 20 minutos non se incorporarán ás clases e 
deberán acudirán a algún lugar destinado para eles en tal caso. No caso de ser 
alumnos ou alumnas dos Ciclos Formativos, por ter varias sesións seguidas do 
mesmo módulo, poderán incorporarse á aula independentemente da hora á que 
cheguen. 

 � Os/As profesores/as amoestarán ó alumnado e farán constar no parte de clase o 
nome dos/as alumnos/as que cheguen con atraso.  

 � As faltas de puntualidade xustificaranse diante do profesorado afectado ou a 
persoa titora  nun prazo máximo de tres días utilizando os impresos correspondentes, 
que serán asinados polo pai, a nai, o titor/a ou o/a propio/a alumno/a se é maior de 
idade.  

 � O/A titor/a anotará e gardará os xustificantes.  
 � As continuadas faltas de puntualidade seranlles comunicadas con acuse de recibo 

á familia, ó/á titor/a ou o/a propio/a alumno/a, se é maior de idade, os cales asinarán 
o “informado”.  

 � Os/As profesores/as anotarán diariamente as faltas de asistencia no parte de 
clase.  

 � O parte será custodiado polo/a delegado/a (ou polo/a subdelegado/a na súa 
ausencia), quen o entregará, unha vez rematado o día lectivo, no lugar destinado a tal 
efecto. Unha vez entregados os partes, serán clasificados pola Xefatura de Estudios, 
que os entregará ao/á profesor/a titor/a do curso correspondente.  

  

FALTAS INXUSTIFICADAS DE ASISTENCIA A CLASE: 
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 � As faltas de asistencia xustificaranse diante do/a profesor/a titor/a nun prazo 
máximo de tres días utilizando os impresos correspondentes, que serán asinados 
polo pai, nai ou titor/a, ou polo/a alumno/a se é maior de idade. Ós efectos da perda 
do Dereito de Avaliación Contínua so  consideraranse  xustificables aquelas faltas 
que teñan resguardo documental e os motivos non sexan imputables ó alumnado 

  
 � O/A titor/a anotará as faltas de asistencia e gardará os xustificantes. Fará consta-

las faltas de asistencia nas informacións dadas regularmente á familia ou ós/ás 
interesados/as.  

 � As continuadas faltas de asistencia seranlle comunicadas coa maior brevidade e 
acuse de recibo ós/ás pais/nais, ó/á titor/a ou o/a propio/a alumno/a, se é maior de 
idade, quen asinará o “informado”.  

 � As familias están obrigadas a comunica-las previsibles faltas de asistencia a 
clases por enfermidade ou por outra causa xustificada.  

 No caso dos Ciclos Formativos non cabe ningún tipo de xustificación posible e 
calquera falta súmase ata chegar ó 10% en cada módulo, de feito que o alumnado 
que estea nesa situación perde o Dereito á Avaliación Contínua. 

  
 As faltas de asistencia a exames so serán xustificadas presentando documentación 

relevante que demostre que a causa que motivou a falta non podía facerse noutro 
momento (causa de forza maior). 

  

FALTAS INXUSTIFICADAS DE PUNTUALIDADE OU ASISTENCIA A CLASE MERECEDORAS DE SANCIÓN ESPECIAL: 

 

Serán consideradas merecedoras de sanción especial as faltas inxustificadas de puntualidade 
ou asistencia a clase cando cheguen ás seguintes cantidades:  

 � Un número variable de faltas, se son de asistencia a clase, segundo o seguinte 
baremo:  

 

Número de faltas inxustificadas  acumuladas Número de horas  semanais  

16 4 

12 3 

8 2 

4 1 

    

 

  

CORRECCIÓN DAS FALTAS MERECEDORAS DE SANCIÓN ESPECIAL: 

As faltas inxustificadas de asistencia ou puntualidade serán sancionadas do seguinte 
modo:  

 � Cando o número de faltas inxustificadas de puntualidade ou de asistencia a clase 
se aproxime ó considerado como falta merecedora de sanción especial, o/a titor/a 
apercibirá ó/á alumno/a e avisará ó/á Xefe/a de Estudios, quen lle lo comunicará con 
acuse de recibo á familia, o/a titor/a legal ou ó/á propio/a interesado/a, se é maior de 
idade, detallando días, horas e materias implicadas. Nesa notificación, figurará a 
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advertencia de que, de continuar cometendo tales faltas, pode perde-lo dereito á 
avaliación continua na materia ou materias implicadas.  

  
 � Cando se produza unha falta merecedora de sanción especial por acumulación de 

faltas inxustificadas de asistencia a clase co seu correspondente apercibimento, o/a 
alumno/a (agás se pertence a un curso de ESO) perderá o dereito á avaliación 
continua na disciplina afectada. Previamente serán escoitados/as o/a alumno/a, os/as 
pais/nais ou o/a titor/a legal, e o/a profesor/a do grupo. En caso de ser tomada a 
decisión da perda do dereito á avaliación continua, seralles comunicada, con acuse 
de recibo, ós/ás pais/nais, ó/á titor/a ou ó/á propio/a alumno/a, se é maior de idade. 
Non obstante, respectando o dereito á escolaridade, os/as alumnos/as sancionados 
poderán seguir asistindo as clases e serán avaliados exclusivamente por unha proba 
final.  

  

FALTAS GRAVES : 

Consideraranse faltas graves:  

 a) Os actos de indisciplina, inxuria ou ofensa grave contra os membros da comunidade 
educativa. Por exemplo:  

 � A desobediencia a un/ha profesor/a ou a un membro do persoal non docente 
cando o estea amoestando pola comisión dunha falta.  

 � A falta de respecto a calquera membro da comunidade educativa.  
 � As malas contestación a profesores/as ou a membros da comunidade educativa.  
 � Os insultos aos/as compañeiros/as, e o uso de alcumes despectivos e linguaxe 

groseira.  
 � As inxurias ou ofensas de palabra ou feito que atenten contra o honor profesional e 

a dignidade persoal.  
 � Os comentarios sarcásticos e as críticas despectivas.  

 b) A reiteración nun mesmo curso de faltas leves contra as normas de convivencia.  
Por tal motivo, poden considerarse como falta grave cinco faltas leves realizadas durante o 

mesmo curso.  

 c) O incumprimento das sancións impostas.  
 d) A agresión grave tanto física como moral e a discriminación grave contra os membros da 

comunidade educativa.  
Por esta razón, poden estimarse como faltas graves os actos violentos ou agresivos, tanto 

individuais como colectivos, contra calquera membro da comunidade escolar.  

 e) As actuacións prexudiciais contra a saúde e a integridade persoal dos membros da 
comunidade educativa ou a incitación ás mesmas  

 

Por esta causa, poden considerarse faltas graves:  

 � O consumo de sustancias prexudiciais para a saúde.  
 � A incitación ó consumo de tales sustancias.  
 � O comercio ou a facilitación de tales sustancias tanto no recinto escolar como nas 

súas proximidades.  
 

 f) A suplantación da personalidade nos actos da vida docente, a sustracción e a falsificación 
de documentos académicos. Poden considerarse condutas de suplantación da 
personalidade:  

 � Identificarse falsamente co nome doutra persoa cando vaia ser amoestado.  
 � Asinar coa identidade doutro/a compañeiro/a.  
 � Suplantar a outro/a compañeiro/a nos actos realizados no centro.  

Asemade, poden xulgarse como condutas de falsificación de documentos académicos:  
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 − Alterar documentos do centro e do profesorado tales como: informes de avaliación, 
notificacións ás familias, exames e exercicios, libro de escolaridade, etc.  

 � Interceptar notificacións do instituto destinadas ás familias.  
 

Por último, entrarían dentro das condutas de sustracción de documentos accións como:  

 � A sustracción do parte de clase.  
 

 g) Os danos graves causados intencionadamente mediante un uso indebido nos locais, o 
material e os documentos do centro así como nos bens dos outros membros da comunidade 
educativa. Será considerado dano grave cando o deterioro producido requira unha fonda 
reparación ou un elevado custe económico. Poden ser considerados danos graves, por 
exemplo:  

 � A rotura ou o desperfecto grave causado nos locais ou materiais do centro: aulas, 
laboratorios, biblioteca, corredores, ordenadores, libros, servizos, zonas deportivas, 
asentos, mesas, luces, pizarras, fachadas, árbores, plantas, etc.  

 � A rotura ou desperfecto grave provocado nos bens ou pertenzas de calquera 
membro ou visitante do instituto: libros, material didáctico, obxectos persoais, motos, 
coches, etc.  

 

 h) Os actos inxustificados que perturben gravemente o normal 
desenvolvemento das actividades do centro. Entrarían neste apartado actos como as falsas 
ameazas de bomba.  

 

AS CORRECCIÓNS DAS FALTAS GRAVES  

As faltas graves poden ser corrixidas dos seguintes modos:  

 a) Mediante a realización de tarefas que contribúan á mellora e desenvolvemento das 
actividades do centro ou, se procede, dirixidas a reparar o dano causado ás instalacións ou 
ó material do centro ou as pertenzas doutros membros da comunidade educativa. Estas 
tarefas deberán realizarse en horario non lectivo. É posible, asemade, sancionalas co 
pagamento do importe da reparación do obxecto danado ou a compra do seu substituto.  

 b) Coa suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou 
complementarias do centro.  

 c) Mediante o cambio de grupo (preferentemente, aquelas relacionadas cos problemas de 
convivencia e relación entre o alumnado).  

 d) Coa suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases por un período superior a 
cinco días e inferior a dúas semanas. Durante o cal o/a alumno/a poderá acceder ó centro 
para realizar as actividades de avaliación programadas. Durante o tempo que dure a 
suspensión, o/a alumno/a deberá realizar os mesmos traballos que se encomenden ós 
compañeiros de grupo, a fin de evita-la interrupción do seu proceso formativo.  

 e) Coa suspensión do dereito de asistencia ó centro durante un período superior a 3 días 
lectivos e inferior a 30, sen que supoña a perda do dereito á avaliación continua. Durante o 
tempo que dure a suspensión, o/a alumno/a deberá realiza-los mesmos traballos que se 
encomenden ós/ás seus compañeiros/as de grupo, evitando así a interrupción do proceso 
formativo. O Consello Escolar poderá levanta-la suspensión do dereito de asistencia ó 
centro ou readmitilo neste antes do esgotamento do prazo previsto na corrección, previa 
constatación de que se produciu un cambio positivo na súa actitude.  

 f) Cando un/ha alumno/a cometa dúas ou máis faltas graves e a súa presenza no centro 
impida o normal desenvolvemento da vida escolar ou sexa un obstáculo para a convivencia, 
en último termo poderá solicitarse da administración educativa o seu cambio de centro.  

 

NOTA IMPORTANTE:  
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As condutas gravemente prexudiciais para a convivencia no centro prescribirán no prazo de 
catro meses, contados a partir da data da súa comisión. As correccións impostas como consecuencia 
destas condutas prescribirán á finalización do curso escolar.  

EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS. AS GARANTÍAS PROCEDIMENTAIS: 

O procedemento para tramita-los expedientes disciplinarios  someterase ás seguintes 
normas:  

 a) A instrución do expediente será levada a cabo por un/ha profesor/a do centro designado 
polo/a director/a ou a proposta do Observatorio de convivencia do consello escolar. A 
incoación do expediente seralle comunicada aos/ás pais/nais ou titores/as legais se o/a 
alumno/a é menor de idade.  

 b) 0/A alumno/a ou ben os/as seus/súas pais/nais ou titores/as poderán recusar 
razoadamente ao instrutor proposto diante do/a Director/a.  

 c) Excepcionalmente, o/a Director/a, no momento de instruírse o expediente, ou en calquera 
outro momento, por decisión propia ou petición do/a instrutor/a, poderá adopta-las medidas 
provisorias que estime convenientes, tales como o cambio de grupo do/a alumno/a ou a 
suspensión do seu dereito de asistencia ao centro por un período non superior a cinco días.  

 d) A instrución do expediente deberase acordar nun prazo inferior a dez días dende que se 
tivo coñecemento dos feitos ou condutas merecentes de corrección.  

 e) Unha vez instruído o expediente, darase audiencia ao/á alumno/a e tamén aos/ás 
pais/nais ou titores/as, se fose menor de idade, comunicándoselle os feitos que Ile son 
imputados e as correccións que se propoñen. O prazo de instrución do expediente non será 
superior a sete días.  

 f) Para a instrución do expediente, serán escoitados o/a profesor/a titor/a, o/a delegado/a e 
os/as profesores/as do grupo. Asemade, estimase necesario un informe psico-sociolóxico e 
familiar.  

 g) Ó inicio da incoación, a tramitación e a resolución do expediente seranlle comunicadas ao 
Servizo de Inspección. 

 h) A resolución do procedemento deberá producirse nun prazo máximo dun mes dende a 
data de iniciación do mesmo. Contra a resolución do consello escolar, poderá interpoñerse 
recurso ordinario diante do Delegado Provincial de Educación, segundo a Lei 30/92 (BOE de 
26 de novembro) de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento 
Administrativo Común. A resolución das reclamacións farase nun prazo de quince días 
dende a súa presentación.  
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XVII. ANEXO I.   REFERENTES LEGAIS 

LOE 2/2006 DE 3/5/06 (BOE DO 4).(Principios e fins dá educación). 

ACTITUDES E VALORES NA LOE (LEI ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 2/2006, DO 3 DE MAIO)  

 

Os equipos docentes deben ter en conta os valores e actitudes á hora de facer as programacións 

didácticas (incluídas na PXA) a fin de alcanzar ao termo da etapa a consecuencia da intervención educativa.  

Os obxectivos da educación  que aparecen na LOE, están vinculados coas actitudes ,valores e a 

educación para a convivencia a desenvolver na nosa práctica docente: 

a) Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a obrar de acordo con elas, 

prepararse para o exercicio activo da cidadanía e respectar os dereitos humanos, así como o 

pluralismo propio dunha sociedade democrática.  

b) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e responsabilidade no estudo, así 

como actitudes de confianza en sé mesmo, sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e 

creatividade na aprendizaxe.  

c) Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución pacífica de conflitos, que lles permitan 

desenvolverse con autonomía no ámbito familiar e doméstico, así como nos grupos sociais cos que se 

relacionan.  

d) Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as diferenzas entre as persoas, a igualdade 

de dereitos e oportunidades de homes e mulleres e a non discriminación de persoas con 

discapacidade.  

e) Coñecer e valorar a súa contorna natural, social e cultural, así como as posibilidades de acción e 

coidado do mesmo.  

f) Iniciarse ou perfeccionar a utilización, para a aprendizaxe, das tecnoloxías da información e a 

comunicación desenvolvendo un espírito crítico ante as mensaxes que reciben e elaboran.  

g) Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o dos outros, respectar as diferenzas e utilizar a 

educación física e o deporte como medios para favorecer o desenvolvemento persoal e social.  

h) Coñecer e valorar os animais máis próximos ao ser humano e adoptar modos de comportamento que 

favorezan o seu coidado.  

i) Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións 

cos demais, así como unha actitude contraria á violencia, aos prexuízos de calquera tipo e aos 

estereotipos sexistas.  

j) Fomentar a educación viaria e actitudes de respecto que incidan na prevención dos accidentes de 

tráfico. 
  

-PROXECTO EDUCATIVO DE CENTRO  

A educación en valores «responde a problemas e realidades que están vivos no ámbito social, que 

os alumnos e alumnas experimentan no seu vivir cotián e que, pola súa importancia existencial, no presente e 

para o futuro, requiren e demandan unha resposta educativa» (González Lucini, 1993)  

Estas actitudes e valores deben terse en conta e estar en interrelación cos que cada centro 

consensue no seu Proxecto Educativo de Centro.  
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Unha das propostas máis innovadoras con que nos enfrontamos no momento actual, é o 

considerar a acción educativa como unha acción eminentemente humanizadora, é dicir, unha acción capaz de 

favorecer e potenciar nos alumnos a interiorización e desenvolvemento dos valores humanos. Valores que lles 

permitan traballar en harmonía, aprender a aprender e aprender a vivir. A ética e a  educación son dúas 

realidades inseparables.  

Todo isto concrétase no Capítulo II, artigo 121, da LOE que fai mención ao Proxecto Educativo.  

-DIMENSIÓNS DA INTERVENCIÓN EDUCATIVA  

O carácter transversal e interdisciplinar da educación en valores, da educación moral en definitiva, 

concrétase no currículo en tres dimensións que se interrelacionan mutuamente: 

En primeiro lugar na toma de decisións consensuadas por parte da comunidade educativa, sobre o 

sistema de valores nos que o centro vai educar e que debe facerse explícita no Proxecto Educativo de Centro.  

En segundo lugar na adecuación das Normas de Organización e Funcionamento conforme aos 

valores nos que se vai a educar no centro. A organización e o funcionamento da vida escolar debe ser sempre 

coherente con aqueles valores que se consideran como básicos para a convivencia.  

En terceiro lugar a dimensión actitudinal do currículo concrétase na incorporación dos valores ás 

Programacións Didácticas nunha dobre presenza: 

� Dentro dos contidos das áreas, especialmente na perspectiva actitudinal. 

� A través da educación en valores. 

  

-EDUCACIÓN EN VALORES , TRANSVERSALIDADE  E COMPETENCIAS BÁSICAS 

É un dos principios pedagóxicos que se traballarán en todas as áreas sen prexuízo do seu 

tratamento específico nalgunhas das áreas ou materias.  O artigo 121.1 da LOE, menciona que o Proxecto 

Educativo do centro recollerá os valores, os obxectivos e as prioridades de actuación. Así mesmo, incorporará a 

concreción dos currículos establecidos pola Administración educativa que corresponde fixar e aprobar ao 

Claustro, así como o tratamento transversal nas áreas, materias ou módulos da educación en valores e outros 

ensinos.  

A educación en valores é un contido curricular que responde a tres características básicas:  

1. Son contidos que fan referencia aos problemas e aos conflitos de gran transcendencia 

que se producen na época actual. Poderíamos sinalar como máis significativos, os 

seguintes: ambiental, da violencia, do subdesarrollo, do consumismo, ao redor da saúde, 

viaria, e relacionados coa desigualdade ou o xénero.  

2. Son contidos relativos a valores e actitudes.  Os temas transversais, contribúen de xeito 

especial na educación en valores morais e cívicos, entendida esta como unha educación 

ao servizo da formación de persoas capaces de construír racional e autónomamente o 

seu propio sistema de valores e a partir deles, capaces tamén de axuizar criticamente a 

realidade que lles tocou  vivir e intervir para transformala e mellorala. (Temas 

transversais e desenvolvemento curricular. M.E.C., 1993).  

3. Os temas transversais son, finalmente, contidos que han de desenvolverse dentro das 

áreas curriculares, teñen un carácter globalizador e interdisciplinario, han de ser unha 

formación presente no conxunto do proceso educativo, que debe ser entendida como 
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unha responsabilidade compartida polo profesorado e ten que formar parte explícita das 

Programacións de todas as áreas.  

En resumo, a LOE contempla un ensino comprensivo e integradora que potencia ao máximo as 

competencias básicas seguintes:  

� Competencia en comunicación lingüística.  

� Competencia matemática.  

� Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico.  

� Tratamento da información e competencia dixital. 

� Competencia social e cidadá. 

� Competencia cultural e artística.  

� Competencia para aprender a aprender. 

� Autonomía e iniciativa persoal.  

Que o alumno terá que conseguir xunto cos eixos transversais e o traballo sobre valores e 

actitudes, integrados en todas as áreas e implicando a todos os profesores do Centro, e á Comunidade 

Educativa en xeral.  

A Reforma do Sistema Educativo realizada no noso país vertebrada ao redor da Lei Orgánica do 

Dereito á Educación (LODE 8/1985, de 3 de Xullo), a Lei Orgánica de Participación, Avaliación e Goberno dos 

Centros Docentes (LOPEGCE /1995, de 21 de Novembro) e a Lei Orgánica de Educación (LOE 2/2006, de 3 de 

maio), despregadas todas elas a través de diversos Reais Decretos, marcou pautas claras sobre a cuestión da 

disciplina nos centros docentes non universitarios.  

Aprender a convivir é un dos fins básicos do proceso educativo. Desde o primeiro momento da 

escolarización os nenos e nenas comparten cos seus compañeiros e compañeiras os espazos do aula e toda 

unha serie de vivencias comúns, de forma que gran parte das súas experiencias de aprendizaxe lévanas a cabo 

no seo do grupo de iguais, na interacción con eles e cos seus mestres e mestras. Desta forma, van adquirindo as 

habilidades para a comunicación, desenvolvendo as capacidades necesarias para vivir con outros, para 

compartir un mesmo espazo con persoas diferentes e aprender a solucionar os posibles conflitos de intereses 

de forma non violenta.  

A aprendizaxe da convivencia non é algo que teña lugar de xeito espontáneo, senón que é 

resultado da acción intencional do profesorado, que busca a adquisición por parte do alumnado das 

capacidades básicas que permiten unha convivencia en paz; deixado á marxe da planificación, a aprendizaxe da 

convivencia ten lugar dun xeito inconsciente, de forma que o alumnado, lonxe de asimilar os valores básicos da 

convivencia, aprenden en moitas ocasiones condutas contrarias á mesma, afastadas do respecto cara a todas as 

persoas, e nas que a violencia convértese en numerosas ocasións na ferramenta máis eficaz para a resolución 

dos conflitos.  

A educación na convivencia non é tarefa dun só profesor ou profesora, senón que debe selo de 

todo o centro, o resultado da acción común de todo o profesorado; por iso, a Lei Orgánica 2/2006, de 3 de 

maio, de Educación, establece como principios e fins da Educación: 

“A transmisión e posta en práctica de valores que favorezan a liberdade persoal, a 

responsabilidade e a cidadanía democrática, o respecto e a xustiza así como a educación para a prevención de 

conflitos e para a resolución pacífica dos mesmos.” 
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 Ademais, no seu artigo 121.2 establece que o proxecto educativo de cada centro ha de recoller un 

plan de convivencia que deberá respectar os principios recollidos na Lei e cuxo cumprimento deberá garantirse 

coas normas de organización e funcionamento do centro que a propia Lei define. 

Unha primeira consideración respecto diso refírese ao feito de que a administración educativa 

desenvolveu este tema desde diferentes vertentes, o que lle concede presenza polo menos a tres niveis 

posibles: 

Disciplina como finalidade educativa: - A nivel de finalidades, no sentido de que o 

desenvolvemento de actitudes, valores e normas, deixou de formar parte do curriculum oculto do noso Sistema 

Educativo, para integrarse nos propósitos curriculares previstos para o alumnado de todas as etapas que o 

constitúen. A educación en valores e actitudes, e neste caso a Educación para a Convivencia, adquire 

importancia e significado en si mesma e require accións educativas intencionais que aseguren a súa adquisición 

por parte do alumnado. A convivencia é unha finalidade educativa en si mesma, un obxectivo terminal. 

Disciplina como recurso preventivo: A nivel preventivo de problemas de comportamento, 

basicamente mediante o uso de dous valiosos instrumentos, un deles de carácter formal e outro de carácter 

procedimental: As Normas de Organización e Funcionamento de Centro e as titorías. A acción titorial ,tanto 

individual como colectiva, como estratexia para a prevención e a resolución de problemas de disciplina (hai que 

facer moito fincapé nas habilidades do titor/a como solucionador/a de problemas e orientador/a na resolución 

do conflito). En canto as Normas de Organización e Funcionamento de Centro hai que destacar que se trata dun 

documento do centro que recolle a dimensión formalizadora da estrutura organizativa, o que significa o 

conxunto de regras, normas e procedementos que determinan como se realizarán as funcións das diversas 

unidades organizativas de maneira que se garanta o seu funcionamento. E que os centros docentes elaborarán 

as súas normas de organización e funcionamento, que deberán incluír as que garantan o cumprimento do plan 

de convivencia. 

Disciplina como sanción: - A nivel de sanción dos comportamentos tipificados como faltas leves, 

graves ou moi graves nos Real Decretos relativos aos dereitos e deberes dos alumnos dos que nos ocuparemos 

máis adiante con máis detalle. En todo, caso a figura do director/a do centro, así como o titor/a do alumno/a 

afectado/a e, moi especialmente, o Claustro de profesores/as e o consello Escolar, desempeñan un papel 

definitivo no que a aplicación de sancións disciplinarias refírese. 

NECESIDADE DE CONTEXTUALIZAR.-É preciso destacar que todo canto vén regulado por, ou desde 

a Administración responde a formas de funcionamento xeral que, obviamente, cada centro deberá concretar e 

adaptar ás súas peculiaridades, as cales recóllense no denominado Proxecto Educativo de Centro (PEC); con 

todo, e de forma inevitable, resulta difícil establecer un continuo armónico e axustado entre propostas de tipo 

xeral cuxa finalidade é garantir o funcionamento do centro en tanto que estrutura organizativa e a realidade 

funcional concreta de cada clase entendendo por tal cada grupo de alumnos/as- profesor/a; así, mentres que as 

primeiras inspíranse en principios fundamentais de tipo xeral como os dereitos e deberes do alumnado ou os 

trazos de identidade que definen o centro, a segunda responde a formas de interacción concretas suxeitas ao 

influxo de numerosas variables. 

DIFERENTES NIVEIS DE CONCRECIÓN DA DISCIPLINA. En fin, quizais conviría non perder de vista 

que unha cousa é a disciplina da escola e outra, considerablemente diferente, a do aula. Non se trata de que os 

contemplemos como extremos contrapostos, nin sequera diverxentes, senón de entender que mentres a 

primeira constitúe o marco de referencia legal relativamente contextualizado do que debe e pode ser a 

disciplina nos centros educativos, a segunda é a expresión real das diversas formas de interacción existentes 

entre as persoas e os contextos instruccionais. 
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1-NIVEL DE DISCIPLINA NO CENTRO (NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO).- Trátase 

de niveis distintos de aproximación ao tema. O primeiro é ideal, no sentido de que existe na mente do 

lexislador e no consenso de quen o acordan dándolle un formato máis ou menos específico a través das citadas 

Normas de Organización e Funcionamento, global en tanto tende a regular a estrutura completa do centro 

incluíndo diferentes niveis, estamentos, órganos, servizos, etc. É universal, na medida que subliña 

especialmente as similitudes entre cantos constitúen a comunidade educativa.  

2-NIVEL DE DISCIPLINA NO AULA.- O segundo, o da disciplina do aula, non é senón unha vivencia 

real especifica do imaxinado, e consecuentemente posúe un maior grao de contextualización posto que non se 

trata unicamente de adaptalo ao ideario ou aos trazos de identidade que definen un colectivo determinado, 

senón que resulta dunha vivencia concreta de interacción entre uns suxeitos determinados, que sucede nunha 

contorna curricular, físico e temporal igualmente específicos. Por este motivo, a disciplina do centro debe 

inspirar os enfoques disciplinarios concretos que nel se desenvolvan, pero non sería verosímil pretender que 

ocupase o lugar da denominada disciplina do aula que é a que rexe a realidade instruccional en cada grupo de 

clase, talvez a forma máis sinxela de xustificar tal afirmación consista en resaltar a necesidade de 

contextualización de calquera intervención educativa e, non cabe dúbida, de que a disciplina éo.  

É obvio que máis aló das clases, o centro ten necesidade de pautas e regulacións que lle permitan 

optimizar o seu funcionamento e os seus recursos a nivel de servizos, estruturas, ciclos, etapas, etc., pero aínda 

así, unha cousa é o esquema ideal e pretendido de funcionamento e outra ben distinta é o funcionamento real 

dos diversos grupos e estamentos en cada centro; así, por exemplo, máis aló do estipulado nas Normas de 

Organización e Funcionamento, as reunións de nivel ou de ciclo terán a súa dinámica concreta segundo sexan 

as interaccións entre os membros das mesmas.  

AO FINAL, O IMPORTANTE SON AS PERSOAS, NON AS NORMAS. En conclusión: a normativa sobre 

réxime disciplinario non serve para comunicar ao docente como debe aplicar a disciplina na súa clase, serve en 

todo caso para marcarlle límites nesta actuación; só a formación resulta unha vía eficaz para suxerir e orientar 

ao profesorado respecto de como levala a cabo a partir dos principios educativos que explican as claves do 

comportamento humano en situación educativa. Ao final do camiño só existen bos ou menos bos educadores e 

educadoras que saben ou non saben instruír ao seu alumnado en normas de convivencia que respectan por 

formar parte dun sistema de valores sólido que contribuíu a construír o educador coa súa actitude.  

AS NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO A Lei Orgánica 2/2006, de 3 maio, de 

Educación, sinala que os centros docentes elaborarán as súas normas de organización e funcionamento, que 

deberán incluír as que garantan o cumprimento do plan de convivencia. Ademais, as Administracións 

educativas facilitarán que os centros, no marco da súa autonomía, poidan elaborar as súas propias normas de 

organización e funcionamento. 

¿QUÉ SON AS NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO? As Normas de Organización e 

Funcionamento dos centros estarán baseadas no respecto entre as persoas e a conciencia da dignidade propia 

e a da outra, e concrétanse no exercicio e respecto dos dereitos e o cumprimento das obrigacións de todos os 

compoñentes da comunidade educativa. Cada unha das Comunidades Autónomas, con competencias en 

materia educativa, desenvolverá a LOE en materia de convivencia escolar cos seus correspondentes decretos, 

os cales deberán ser traballados nos centros escolares. Os centros docentes regularán a convivencia, no marco 

do desenvolvemento do Proxecto educativo do que forman parte, a través de devanditas Normas. E que 

incluirán entre outras cuestións:  

a) A identificación e definición explícita dos principios recollidos no Proxecto educativo nos 

que se inspiran.  
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b) procedemento para a súa elaboración, aplicación e revisión, que ha de garantir a 

participación democrática de toda a comunidade educativa. 

c) Os criterios comúns e os elementos básicos que deben incorporar as Normas de 

convivencia, organización e funcionamento das aulas, así como o procedemento de 

elaboración e os responsables da súa aplicación.  

d) Os dereitos e obrigacións dos membros da comunidade educativa.  

e) As medidas preventivas e as medidas correctoras ante as condutas contrarias ás Normas 

de convivencia, organización e funcionamento do centro e o aula, así como a tipificación 

das condutas gravemente prexudiciais para a convivencia, no marco do establecido no  

Decreto.  

f) Os procedementos de mediación para a resolución positiva dos conflitos, incluíndo a 

configuración dos Equipos de mediación e a elección do responsable do centro dos 

procesos de mediación e arbitraxe.  

g) Os criterios establecidos polo claustro para a asignación de titorías e elección de cursos e 

grupos, así como do resto de responsabilidades e tarefas non definidas pola normativa 

vixente, con especial relevancia aos criterios de substitución do profesorado ausente, 

asegurando, en todo caso, unha repartición equitativa entre todos os compoñentes do 

claustro de profesores.  

h) A organización dos espazos e do tempo no centro e as normas para o uso das 

instalacións e os recursos.  

i) Os procedementos de comunicación ás familias das faltas de asistencia a clase dos 

alumnos e das alumnas, e as correspondentes autorizacións ou xustificacións para os 

casos de inasistencia cando estes son menores de idade 

REAL DECRETO 732/95 DO 5/5/95 SOBRE DEREITOS E DEBERES DO 

ALUMNADO  E NORMAS DE CONVIVENCIA. 

OS ELEMENTOS NORMATIVOS E ORGANIZATIVOS RELATIVOS A LA CONVIVENCIA ESCOLAR  

Unha vez analizado o valor que, ao noso xuízo, posúen os instrumentos de índole legal-administrativa ao redor 

dos cales desprégase a acción disciplinaria nas escolas (necesidade de contextualizalos nos diversos niveis de 

concreción de centro e aula), imos analizalos con certo detemento a fin de evidenciar as achegas concretas que 

deles se derivan.  

Basicamente son dous os instrumentos reguladores do tema da disciplina escolar: un deles ,o máis 

directamente vinculado ao tema é o Real Decreto 732/1995, de 5 de maio, polo que se establecen os dereitos e 

deberes dos alumnos e as normas de convivencia dos centros, mediante o que se desprega o que xa recoñecía a 

LODE na súa preocupación por regular o exercicio dos alumnos do dereito á educación que a Constitución 

recoñece e ampara; --o outro, tamén mencionado máis arriba, son as Normas de Organización e 

Funcionamento do Centro, como consecuencia da autonomía dos centros docentes. Vexamos con máis detalle 

algúns aspectos significativos de ambos.  

REAL DECRETO DE DEREITOS E DEBERES DO ALUMNADO. A pretensión dun documento con rango 

de Real Decreto, que enuncie e explicite os dereitos e deberes dos alumnos queda xustificada coa seguinte 

declaración: Este Real Decreto recolle e desprega de forma sistematizada os dereitos e deberes que 

corresponden aos alumnos dos centros non universitarios e garante o seu exercido mediante o establecemento 

de mecanismos de control do seu observancia e cumprimento por parte dos membros da comunidade escolar. 

Con esta finalidade, articúlanse vías de reclamación ante os órganos de goberno dos centros e da propia 
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Administración educativa, á vez que se establece o réxime disciplinario dos alumnos e o procedemento que 

asegure o cumprimento das garantías mínimas exixibles en calquera réxime sancionador.  

Convén destacar,  que tal enunciado non fai se non contemplar a disciplina escolar como garante 

dos dereitos do alumnado a recibir educación, o que se pon de manifesto no último capítulo do Real Decreto 

que concierne ao réxime de disciplina. 

O recoñecemento de dereitos aos alumnos, supón, en si mesmo, a existencia de mecanismos que 

garantan o seu goce, en tanto a consecuencia lóxica que se deriva de calquera situación de dereito é o obrigado 

respecto aos dereitos dos que tamén gozan os demais. Adicionalmente, a inclusión de cantos apartados 

refírense ao respecto á integridade física e á dignidade persoal, respecto ao que, obviamente, todos están 

obrigados, tanto alumnos como profesores, constitúen unha demanda apremiante e explícita da necesidade de 

establecer procedementos de disciplina que garantan tal respecto. Con todo, non é esta a única lectura que 

cabe facer desta cuestión precisamente, tal declaración de principios constitúe o mellor referente do que pode 

formar parte das prácticas de disciplina e do que, inexcusablemente, debe quedar fóra delas:  

O respecto á integridade e dignidade física e psicolóxica do alumno, o que, aínda asumindo un nivel alto de 

ambigüidade, sinalamos reiteradamente como punto de partida ou de corte do que é e do que non é disciplina 

escolar.  

-CONTIDOS DO REAL DECRETO: DEBERES Este Real Decreto inclúe os seguintes deberes:  

� Deberes fundamentais como o respecto aos demais e ao goce das súas liberdades, e máis 

concretamente ao seu dereito á educación.  

� Deberes específicos que, en certa medida, constitúen a contra partida ao dereito 

fundamental á educación e que se relacionan con obrigatoriedade de estudar, asistir a 

clase, realizar as tarefas asignadas e, en definitiva, participar activamente no 

desenvolvemento da instrución.  

� Deberes relativos ao respecto ás normas de convivencia que abarcan, por unha banda, 

obrigacións para cos demais como o respecto ás diferenzas ou o debido ás Normas de 

Organización e Funcionamento, fomentando neste sentido o desenvolvemento, 

adestramento e cumprimento dos procesos de socialización do alumnado e, por outro, 

obrigacións relativas ao uso e conservación de bens como as instalacións e o mobiliario, o 

que se vincularía especialmente co desenvolvemento de hábitos e adquisición de 

destrezas precisas que subxacen ao comportamento cívico das persoas.  

RÉXIME DISCIPLINARIO DOS CENTROS En canto ao réxime disciplinario dos centros, é 

necesario destacar algunhas cuestión:  

-En primeiro lugar establece o alcance máximo das sancións escolares que, en ningún caso, 

poderán aplicarse a comportamentos non tipificados como faltas no mencionado Real Decreto. Respecto diso 

cabe entender que as sancións e procedementos previstos para a súa aplicación quedan restrinxidos a un 

conxunto definido de faltas, con todo iso non esgota as posibilidades da disciplina escolar tal e como a 

defendemos xa que non podemos ignorar que o obxectivo prioritario desta última refírese á optimización do 

funcionamento instruccional, mentres que por razóns obvias, o Real Decreto non fai senón precisar os límites 

de actuación que non son admisibles nun centro docente.  

É dicir, unha cousa é planificar e desenvolver procedementos de disciplina que preveñan e, no seu 

caso, remedien, ás veces mediante sanción, as interaccións que se producen no aula co ánimo de conseguir as 

mellores condicións de funcionamento instruccional e outro, significativamente diferente, é regular os sistemas 

de sanción de comportamentos inaceptables ou, no mellor dos casos, non desexables. Unha vez máis insistimos 

en que, ao noso xuízo, o réxime disciplinario que se deriva da Administración educativa non é equivalente á 
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disciplina que se desenvolve e aplica despois en cada centro e en cada aula, o que si fai é marcar os seus límites, 

evitando así usos indiscriminados e abusivos destas prácticas.  En conxunto, e á marxe dunha breve referencia á 

necesidade de que os educadores coiden de previr a aparición de comportamentos que serán obxecto de 

actuación disciplinaria, os aspectos que se inclúen no capítulo relativo ao réxime disciplinario son-en primeiro 

lugar, a tipificación de faltas que poden ser obxecto de sanción a continuación se explicitan as sancións posibles 

a utilizar; e, finalmente, descríbese o procedemento a seguir para a aplicación das mesmas así como as tarefas 

que deben levar a cabo os responsables da súa decisión e administración. Algúns destes puntos merecen 

especial atención pola nosa banda.  

FALTAS E SANCIÓNS En primeiro lugar e no relativo ás faltas cabe destacar dous tipos:  

1- FALTA LEVES: Estas inclúen, entre as tipificadas como leves, as transgresiones cuxa presenza 

altera o bo ritmo e a existencia dun clima distendido e de participación en clase; así cabe entender as 

referencias ás faltas de puntualidade, ás ausencias esporádicas do alumno que aínda que, obviamente, 

prexudican en primeiro lugar a súa propia aprendizaxe iso non significa que non poidan afectar a dinámica de 

traballo de todo o grupo, así como calquera acto de incorrección e desconsideración cara aos outros membros 

da comunidade educativa ou calquera actuación que supoña unha alteración leve ao normal desenvolvemento 

das actividades do centro. De feito, este primeiro nivel de faltas correspóndese en boa medida cos 

comportamentos que poden e deben ser obxecto de prevención. É interesante observar como o lexislador pon 

sobre aviso respecto diso da necesidade de actuar sobre comportamentos que, a primeira vista, poden parecer 

inofensivos e desprovistos de importancia. A intervención educativa é moi superior á sancionadora na solución 

do problema da violencia nos centros.  

2- FALTAS GRAVES. - En canto ás faltas graves e moi graves tales como inxurias e ofensas, 

agresións físicas aos membros da comunidade educativa, deterioro por mal uso das dependencias e materiais 

escolares, alteración grave do proceso instruccional así como a realización de actos contrarios á integridade 

persoal e a saúde dos membros da comunidade educativa, ou a suplantación de personalidade en actos da vida 

docente ou falsificación de materiais, constitúen nos seus diversos niveis de gravidade e frecuencia o obxecto 

de sancións igualmente tipificadas. Evidentemente todas elas constitúen alteracións de comportamento que, 

deben ser obxecto de intervención a nivel de remedio; con todo non debemos esquecer que a sanción non 

basta para ensinar ao alumno/a o que se espera del/a e en que sentido debe modificar as súas actuacións; por 

este motivo, a sanción imposta deberá acompañarse dos mecanismos oportunos que permitan ao alumno/a 

realizar a aprendizaxe positiva que dificilmente deducirá so da aplicación estrita do castigo. É neste punto onde 

fallan todos os sistemas coercitivos de control da disciplina. Na práctica, case nunca se acompaña a sanción 

dunha intervención educativa enfocada á solución do problema pola vía instruccional.  

En segundo lugar, e en relación ás sancións previstas:  

1- Resulta ata certo punto inxenuo a proposta de sancionar as denominadas faltas leves mediante 

simple amoestación xa sexa oral ou por escrito, porque de novo botaríase en falta un sistema de intervención 

planificado e intencional para cortar de raíz as primeiras faltas máis leves que, de non atallarse, poden estragar 

o clima do centro e/ou aula favorecendo a aparición de problemas de conduta máis graves.  

2- Entre as sancións que se prevén para as faltas graves e para as moi graves, tres cuestións 

merécennos particular atención.  

A) Dun lado o feito de que, en caso de falta grave, se contémple como posible sanción a 

advertencia ao alumno ,a cal pode ou non chegar a constar de xeito definitivo no seu expediente académico, 

parece responder máis a un criterio de tipo administrativo ,informar ás partes: alumno, pais, etc., que 

propiamente educativo e sancionador posto que o grao de penalización que o alumno percibirá na advertencia 

non só é relativo senón dubidoso, o que lle resta eficacia como estratexia sancionadora.  
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B) Por outra banda, a posibilidade de que o alumno contribúa á reparación dos danos materiais 

causados ou ao desempeño doutras tarefas útiles para o centro e para o propio alumno, constitúe un 

interesante exemplo de aplicación de consecuencias lóxicas, así como de facilitación de condicións de 

rehabilitación desde a propia comunidade escolar, o que probablemente representa o maior logro do Real 

Decreto no que a propostas sancionadoras refírese.).  

C) Finalmente, as referencias á aplicación da expulsión ou privación do dereito de asistencia ao 

centro merece comentario aparte. Resulta de imperiosa necesidade  que os docentes poidan contar coa 

asistencia de servizos e profesionais destinados a facer fronte a problemas persoais e socio-familiares que 

escapan das posibilidades e recursos propios dos profesionais do ensino; é evidente que cando non se dispón 

de tales servizos, a expulsión perfílase como a única saída viable a unha situación que resulta insostible no 

centro escolar. Pero é igualmente obvio que tal posibilidade non achega nada ,ou moi pouco e non sempre é 

positivo ao alumno/a expulsado/a. Todos os intentos por garantir a continuidade do proceso formativo mentres 

o alumno/a atópase expulsado do centro son, na inmensa maioría de casos, esforzos inútiles posto que, salvo 

excepcións, o ambiente familiar raramente pode facerse cargo do alumno/a nin no que respecta a controlar as 

súas actuacións mentres dura a expulsión, nin moito menos supervisar e proporcionarlle axudas elementais 

para o seguimento das tarefas que lle foron asignadas . Non estraña, pois, que a práctica da expulsión  se atópe 

rodeada de  trabas administrativas.  

O CONSELLO ESCOLAR, INSTANCIA SUPERIOR. A LOE concibe a participación como un valor 

básico para a formación de cidadáns e cidadanas autónomos, libres, responsables e comprometidos e, por iso, 

as Administracións educativas garantirán a participación da comunidade educativa na organización, o goberno, 

o funcionamento e a avaliación dos centros educativos.  

Préstase particular atención á autonomía dos centros docentes, tanto no pedagóxico, a través da 

elaboración dos seus proxectos educativos, como no que respecta á xestión económica dos recursos e á 

elaboración das súas normas de organización e funcionamento.  

A Lei outorga maior protagonismo aos órganos colexiados de control e goberno dos centros, que 

son o Consello Escolar, o Claustro de Profesores/as e os órganos de coordinación docente, e aborda as 

competencias da dirección dos centros públicos, o procedemento de selección dos directores/as e o 

recoñecemento da función directiva 

No Capítulo III, sección primeira, da LOE 2/2006, no seu artigo 127 ,competencias do Consello 

Escolar sinala:  

f) Coñecer a resolución de conflitos disciplinarios e velar porque se ateñan á normativa vixente. 

Cando as medidas disciplinarias adoptadas polo director/a correspondan a condutas do alumnado que 

prexudiquen gravemente a convivencia do centro, o Consello Escolar, a instancia de país/nais ou titores/as, 

poderá revisar a decisión adoptada e propor, no seu caso, as medidas oportunas.  

g) Propor medidas e iniciativas que favorezan a convivencia no centro, a igualdade entre homes e 

mulleres e a resolución pacífica de conflitos en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social 

l) Calquera outras que lle sexan atribuídas pola Administración educativa.  

Á súa vez, na súa disposición final primeira, Modificación da Lei Orgánica 8/1985, de 3 de xullo, 

reguladora do Dereito á Educación, no seu apartado 9, terá a seguinte redacción nos seus apartados d): 

Coñecer a resolución de conflitos disciplinarios e velar porque se ateñan á normativa vixente. Cando as medidas 

disciplinarias adoptadas polo director/a correspondan a condutas do alumnado que prexudiquen gravemente a 
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convivencia do centro, o Consello Escolar, a instancia de pais ou titores, poderá revisar a decisión adoptada e 

propor, no seu caso, as medidas oportunas.  

En definitiva, o Consello Escolar actúa como Comisión Superior de Convivencia ou Disciplina e a el 

corresponde a aplicación de sancións a faltas graves e moi graves, tendo en conta a lexislación respecto diso, a 

determinación das cales, sen prexuízo do que establece a lei vixente en canto a tipificación de faltas, levará a 

cabo considerando a intención, o coñecemento, a idade, a responsabilidade ou calquera outra circunstancia 

que actúe como atenuante ou agravante da acción.  

Por outra banda, a tramitación de expedientes disciplinarios corresponde á Comisión de 

Convivencia que, tras escoitar ao interesado/a, ao delegado/a do curso e ao titor/a, elevará unha proposta que 

deberá ser aprobada polo Consello Escolar. Interesa aquí sinalar que a expulsión temporal dun alumno/a, 

ademais de requirir o pronunciamiento favorable deste órgano, unicamente poderá facerse efectiva en caso de 

estar asegurada a atención educativa, familiar ou asistencia doutro tipo que precise o alumno/a en cuestión. Tal 

requisito resulta plenamente coherente non só co mandato constitucional, senón tamén co dito máis arriba 

acerca da expulsión dos alumnos/as e as posibles consecuencias negativas que poden derivarse de tal decisión 

se non se contemplan as garantías para a súa correcta aplicación. O dereito á Educación do alumno/a, por 

conflitivo que sexa, prima sobre a necesidade de sancionalo. Unha sanción debe ir acompañada sempre da 

previsión de atención educativa.  

DECRETO 85/2007 DO 12 DE ABRIL (DOG DO 08/05/2007), SOBRE CONSTITUCIÓN DO 

OBSERVATORIO DE CONVIVENCIA.  

O OBSERVATORIO ESTATAL DA CONVIVENCIA ESCOLAR  O REAL DECRETO 275/2007, de 23 de febreiro, polo que 

se crea o Observatorio Estatal da Convivencia Escolar, órgano consultivo adscrito ao Ministerio de Educación e 

Ciencia a través da Secretaría Xeral de Educación.  

O Observatorio é un órgano colexiado interministerial ao que corresponde asesorar, baseado no principio de 

cooperación territorial e colaboración institucional, sobre situacións referidas á aprendizaxe da convivencia 

escolar, elaborar informes e estudos, facer un diagnóstico en materia de convivencia escolar, e propor medidas 

que axuden a elaborar as distintas políticas estatais, fomentando as actuacións que faciliten a mellora do clima 

escolar e a convivencia nos centros educativos.  

As funcións do Observatorio Estatal da Convivencia Escolar son:  

� Actuar como órgano de asesoramento, análise e difusión de información periódica relativa á situación 

da convivencia nos centros escolares.  

� Recoller e analizar información sobre medidas e actuacións postas en marcha desde as diferentes 

instancias, públicas e privadas, para previr, detectar e evitar as situacións contrarias á convivencia 

escolar.  

� Difundir as boas prácticas educativas favorecedoras da convivencia escolar.  

� Promover a colaboración entre todas as institucións implicadas en materia de convivencia escolar.  

� Actuar como foro de encontro interdisciplinar entre organismos públicos e organismos privados 

achega da aprendizaxe da convivencia escolar e da convivencia social.  

� Formular propostas de actuación tendentes a mellorar a convivencia nos centros educativos e, en 

xeral, á consecución dos fins previstos no artigo 2 da Lei Orgánica 2/ 2006, de 3 de maio, de Educación, 

relativos á educación no exercicio da tolerancia e da liberdade dentro dos principios democráticos de 

convivencia, así como na prevención de conflitos e a resolución pacífica dos mesmos.  

� Elaborar informes periódicos para o Consello Escolar do Estado e outras institucións sobre a evolución 

da convivencia nos centros educativos e as medidas adoptadas para a súa mellora. 
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� Realizar cantas outras actuacións sexanlle encomendadas para o mellor cumprimento dos seus fins.  

O Observatorio terá a seguinte composición, na que se velará pola paridade entre homes e mulleres:  

Presidente/a: O Ministro/a de Educación e Ciencia.  

Vicepresidente/a: O Secretario/a Xeral de Educación.  

Vogais: que representan a diferentes institucións recollidas en devandito R.D. 

 

A ORDE ECI/1132/2008, DE 9 DE ABRIL. CONCURSO NACIONAL DE BOAS PRÁCTICAS DE 

CONVIVENCIA:  

O Ministerio de Educación e Ciencia propúxose no seu Plan de Convivencia colaborar ao estímulo de prácticas 

de convivencia e á difusión das mesmas, convocando con carácter anual un Concurso que pretende dar a 

coñecer as boas prácticas que pon en marcha o profesorado e os centros escolares de face ao fomento da 

convivencia, así como contribuír á difusión das mesmas.  

O artigo 89 da Lei Orgánica de Educación sinala que o Ministerio de Educación e Ciencia, sen prexuízo das 

competencias das Comunidades Autónomas, poderá establecer premios de carácter estatal destinados a 

centros escolares; ademais, o artigo 90 da mesma Lei contempla a posibilidade de que o Ministerio de 

Educación e Ciencia poida recoñecer e premiar o labor didáctico ou de investigación de profesores e centros, 

facilitando a difusión entre os distintos centros escolares dos traballos ou experiencias que mereceron 

devandito recoñecemento pola súa calidade e esforzo.  

A ORDE ECI/1132/2008, de 9 de abril, convocou o Concurso Nacional de Boas Prácticas de Convivencia. Os 

premios están dirixidos aos centros docentes españois sostidos con fondos públicos que impartan ensinos de 

2.º ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial, Educación Secundaria Obrigatoria, 

Bacharelato e Formación Profesional, que desenvolvan plans e actuacións dirixidas á mellora e 

desenvolvemento da convivencia, co fin de recoñecer o esforzo realizado e a súa contribución á mellora da 

calidade da educación, como poden ser:  

� Elaboración e posta en marcha de Plans de Convivencia para o centro.  

� Posta en marcha de actuacións específicas para a erradicación da violencia.  

� Participación, xunto con outros centros, en programas específicos para o fomento da convivencia.  

� Actuacións de integración na convivencia de minorías étnicas ou sociais, máis aló da integración 

estritamente curricular.  

� Actuacións encamiñadas á igualdade entre homes e mulleres.  

� fomento da convivencia en colaboración con outras organizacións e institucións.  

Os premios concederanse a aqueles centros que demostren desenvolver boas prácticas de face á prevención e 

erradicación da violencia e ao fomento e desenvolvemento de hábitos positivos e favorables á convivencia 

DECRETO 275/2007 DE 23 DE FEBREIRO, POLO QUE SE CREA O OBSERVATORIO ESTATAL DA 

CONVIVENCIA ESCOLAR. 
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Ministerio de Educación y Ciencia (BOE número 64 de 15/3/2007) 

Rango: Real Decreto 

Páginas: 11007 - 11010 

Referencia: 2007/05441 

 

TEXTO 

El artículo 10.1 de la Constitución Española proclama que la dignidad de la persona, los derechos 
inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos 
de los demás son fundamento del orden político y de la paz social. El aprendizaje y el ejercicio de estos 
valores deben tener su reflejo desde los primeros años del desarrollo de la persona cuando se construyen 
las bases que determinan, en buena medida, la personalidad futura del ser humano. En el ámbito escolar 
estos principios han de traducirse en una convivencia ordenada, en un aprender a vivir con los demás, a 
respetar y asumir la igualdad de las personas, cualquiera que sea su raza, su ideología, su sexo o su 
religión.  

Las Leyes Orgánicas que han regulado el sistema educativo han recogido estos planteamientos. Así, y por 
lo que respecta al alumnado, ya la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la 
Educación, incluía entre los fines de la actividad educativa el pleno desarrollo de la personalidad del 
alumno y la formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en el ejercicio de la 
tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia. La Ley Orgánica 2/2006, de 
3 de mayo, de Educación, establece como principios y fines de la Educación la transmisión y puesta en 
práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad y la ciudadanía democrática, el 
respeto y la justicia, así como la educación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de 
los mismos. Además, en su artículo 121.2 establece que el proyecto educativo de cada centro ha de 
recoger un plan de convivencia que deberá respetar los principios recogidos en la Ley y cuyo cumplimiento 
deberá garantizarse con las normas de organización y funcionamiento del centro que la propia Ley define.  

La construcción activa de un ambiente de convivencia escolar adecuado es una responsabilidad que debe 
ser compartida y asumida por toda la comunidad educativa. El Observatorio Estatal que se crea en este 
real decreto como un órgano colegiado de la Administración General del Estado, tiene la misión, entre 
otras, de recabar cuanta información obre en poder de las instituciones, públicas y privadas, que están 
implicadas en la mejora del clima escolar en los centros educativos para analizar situaciones, hacer 
diagnósticos y proponer medidas que favorezcan la convivencia escolar.  

En la elaboración de este real decreto han sido consultadas las Comunidades Autónomas y ha emitido 
informe el Consejo Escolar del Estado.  

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, con la aprobación previa del Ministro de 
Administraciones Públicas y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de 
febrero de 2007,  

D I S P O N G O :  

Artículo 1 . Objeto y naturaleza.  

1. Se crea el Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar como órgano consultivo adscrito al Ministerio 
de Educación y Ciencia a través de la Secretaría General de Educación.  

2. El Observatorio es un órgano colegiado interministerial al que corresponde asesorar, basado en el 
principio de cooperación territorial y colaboración institucional, sobre situaciones referidas al aprendizaje de 
la convivencia escolar, elaborar informes y estudios, hacer un diagnóstico en materia de convivencia 
escolar, y proponer medidas que ayuden a elaborar las distintas políticas estatales, fomentando las 
actuaciones que faciliten la mejora del clima escolar y la convivencia en los centros educativos.  
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Artículo 2 . Funciones.  

Serán funciones del Observatorio:  

a) Actuar como órgano de asesoramiento, análisis y difusión de información periódica relativa a la 
situación de la convivencia en los centros escolares.  

b) Recoger y analizar información sobre medidas y actuaciones puestas en marcha desde las 
diferentes instancias, públicas y privadas, para prevenir, detectar y evitar las situaciones contrarias 
a la convivencia escolar.  

c) Difundir las buenas prácticas educativas favorecedoras de la convivencia escolar.  

d) Promover la colaboración entre todas las instituciones implicadas en materia de convivencia 
escolar.  

e) Actuar como foro de encuentro interdisciplinar entre organismos públicos y organismos privados 
acerca del aprendizaje de la convivencia escolar y de la convivencia social.  

f) Formular propuestas de actuación tendentes a mejorar la convivencia en los centros educativos 
y, en general, a la consecución de los fines previstos en el artículo 2 de la Ley Orgánica 2/ 2006, 
de 3 de mayo, de Educación, relativos a la educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad 
dentro de los principios democráticos de convivencia, así como en la prevención de conflictos y la 
resolución pacífica de los mismos.  

g) Elaborar informes periódicos para el Consejo Escolar del Estado y otras instituciones sobre la 
evolución de la convivencia en los centros educativos y las medidas adoptadas para su mejora.  

h) Realizar cuantas otras actuaciones le sean encomendadas para el mejor cumplimiento de sus 
fines.  

Artículo 3 . Composición.  

1. El Observatorio tendrá la siguiente composición, en la que se velará por la paridad entre hombres y 
mujeres.  

Presidente:  

El Ministro de Educación y Ciencia.  

Vicepresidente:  

El Secretario General de Educación.  

Vocales:  

a) Cuatro en representación del Ministerio de Educación y Ciencia, con rango de Director 
General o nivel de Subdirector General, nombrados por el Ministro de Educación y Ciencia 
a propuesta del Secretario General de Educación.  

b) Un representante por cada una de las Comunidades Autónomas que voluntariamente lo 
acepten.  

c) Un representante de la Federación Española de Municipios y Provincias.  

d) Doce en representación de los Sindicatos docentes mayoritarios en la enseñanza, de 
los que siete corresponderán al sector público y tres al privado, a propuesta de los 
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mismos. Dos de estos representantes lo serán del personal no docente de los centros, 
designados en función de su representatividad, a propuesta de los Sindicatos.  

e) Cinco en representación de las organizaciones empresariales y titulares de la 
enseñanza privada más representativas, uno de los cuales lo será en representación de 
las cooperativas de enseñanza, a propuesta de las mismas.  

f) Cinco en representación de las Confederaciones y Federaciones de Asociaciones de 
padres y madres de alumnos y alumnas de ámbito estatal, en función de su 
representatividad, a propuesta de las mismas.  

g) Cinco en representación de las Confederaciones y Federaciones de Asociaciones de 
alumnos y alumnas de ámbito estatal, en función de su representatividad, a propuesta de 
las mismas.  

h) Hasta ocho personalidades de reconocido prestigio entre especialistas que hayan 
trabajado en materia de convivencia escolar, designadas por el Ministro de Educación y 
Ciencia.  

i) Un representante de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Familia y 
Discapacidad.  

j) Un representante de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración.  

k) Un representante de la Delegación Especial del Gobierno contra la violencia sobre la 
mujer.  

l) Un representante de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.  

m) Un representante del Ministerio de Justicia.  

n) Un representante del Ministerio del Interior.  

o) Un representante del Instituto de la Juventud.  

p) Cuatro personas en representación de los Defensores del Pueblo de ámbito estatal y 
autonómico; una de las cuales, podrá ser designada en representación de la institución del 
Defensor del Menor entre las Comunidades Autónomas que dispusieran de esta 
institución, designadas con carácter rotativo y renovación anual.  

Secretario:  

Un Subdirector General o cargo con nivel equivalente perteneciente a la Secretaría General de 
Educación, nombrado por el Ministro de Educación y Ciencia a propuesta del Secretario General 
de Educación.  

2. Los nombramientos de los vocales que hayan de ser propuestos por las distintas entidades que se 
mencionan, serán efectuados por el Ministro de Educación y Ciencia.  

Artículo 4 . Funcionamiento.  

1. Para el cumplimiento de las funciones atribuidas, el Observatorio funcionará en Pleno, en Comisión 
Permanente y en Grupos de Trabajo.  

2. El Pleno estará compuesto por la totalidad de los miembros que componen el Observatorio. Su mandato, 
para los que no pertenezcan por cargo desempeñado en la Administración General del Estado o 
Autonómica, o para los que no se haya establecido otra cosa, tendrá una duración de cuatro años, que se 
entenderá prorrogado en el tiempo que diste entre su finalización y el nombramiento de los nuevos 
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miembros. Caso de cesar en sus funciones en la entidad a la que representan, ésta propondrá un vocal por 
el tiempo que al cesante le quedara por cumplir.  

3. Al Pleno le corresponde el ejercicio de las funciones establecidas en el artículo 2 de este real decreto y 
aquellas otras cuestiones que el presidente le someta a su consideración.  

4. Corresponde al Pleno la elaboración y aprobación, por mayoría simple, del reglamento de 
funcionamiento del Observatorio.  

5. El Pleno se reunirá al menos una vez al año en sesión ordinaria, y tantas veces como sea convocado por 
su Presidencia en sesión extraordinaria. El Pleno emitirá su opinión sobre aquellas cuestiones que le sean 
sometidas al mismo por su Presidente.  

6. La Comisión Permanente, que es el órgano ejecutivo del Observatorio, estará integrada por los 
siguientes miembros:  

El Vicepresidente, que actuará como Presidente de la misma.  

Dos vocales, en representación del Ministerio de Educación y Ciencia, que serán designados por la 
Presidencia del Pleno.  

Cuatro vocales, en representación de las Comunidades Autónomas presentes en el Pleno, 
elegidos por la Conferencia Sectorial de Educación, que podrá establecer un sistema de rotación 
anual o bianual entre aquéllos.  

Tres vocales elegidos por y entre los representantes de los Sindicatos docentes.  

Tres vocales de entre los miembros del Pleno especificados en los apartados c), i), j), k), l), m), n), 
o) y p) del artículo 3 de este real decreto, elegidos por el Pleno.  

Dos vocales elegidos por y entre los representantes de las Confederaciones y Federaciones de 
Asociaciones de padres y madres de alumnos y alumnas de ámbito estatal.  

Dos vocales elegidos por y entre los representantes de las Confederaciones y Federaciones de 
Asociaciones de alumnos y alumnas de ámbito estatal.  

Dos vocales de entre las personalidades de reconocido prestigio que componen el Pleno, 
designados por la Presidencia de éste.  

Dos vocales elegidos por y entre los representantes de las organizaciones empresariales y titulares 
de la enseñanza privada.  

7. La Comisión Permanente se reunirá al menos dos veces al año con carácter ordinario, o cuando sea 
convocada por la Presidencia de la misma.  

8. La Presidencia del Observatorio podrá invitar a incorporarse a las sesiones del Pleno, de la Comisión 
Permanente o de los Grupos de Trabajo mencionados en el artículo 10 a personas ajenas que, por su 
experiencia o conocimientos, puedan intervenir con voz pero sin voto.  

Artículo. 5  Funciones del Presidente del Observatorio Estatal.  

Corresponden al Presidente las siguientes funciones:  

1. Ostentar la representación del Observatorio Estatal donde corresponda, actuando como 
portavoz.  
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2. Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Pleno y fijar el orden del 
día de las mismas.  

3. Presidir las reuniones, dirigir y moderar su desarrollo.  

4. Dirimir con su voto los empates, a efectos de adoptar acuerdos.  

5. Resolver las cuestiones de representatividad que se planteen.  

6. Visar las actas y certificaciones de los acuerdos.  

7. Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Presidente del Observatorio 
Estatal.  

Artículo 6 . Funciones del Vicepresidente del Observatorio Estatal.  

Corresponden al Vicepresidente las siguientes funciones:  

1. Sustituir al Presidente en caso de ausencia, vacante o enfermedad.  

2. Convocar a la Comisión Permanente y presidir sus sesiones.  

3. Cuantas funciones le sean delegadas por el Presidente.  

Artículo 7.  Funciones del Secretario del Observatorio Estatal.  

Corresponden al Secretario las siguientes funciones:  

1. Asistir a las reuniones del Pleno y de la Comisión Permanente, con voz pero sin voto.  

2. Efectuar la convocatoria de las sesiones por orden de su Presidente, así como las citaciones a 
los miembros del mismo.  

3. Confeccionar las actas de las sesiones.  

4. Expedir certificaciones de las consultas, dictámenes y acuerdos aprobados.  

5. Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Secretario.  

Artículo 8 . Funciones de los vocales del Observatorio Estatal.  

Corresponden a los vocales las siguientes funciones:  

1. Asistir a las reuniones y participar en los debates, exponiendo su opinión y formulando las 
propuestas que estimen convenientes.  

2. Proponer a la Presidencia, a través de la Secretaría, la inclusión de puntos en el orden del día y 
formular ruegos y preguntas.  

3. Ejercer su derecho al voto y formular voto particular.  

4. Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición.  

Artículo 9 . Funciones de la Comisión Permanente.  

Serán funciones de la Comisión Permanente:  
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1. Asistir al Presidente del Observatorio y al Presidente de la Comisión Permanente en el 
cumplimiento de sus tareas.  

2. El seguimiento ordinario de las funciones encomendadas al Observatorio Estatal de la 
Convivencia Escolar.  

3. Velar por el cumplimiento de los acuerdos adoptados por el Observatorio.  

4. Coordinar los Grupos de Trabajo.  

5. Proponer al Presidente de la Comisión Permanente los puntos o temas que convenga incluir en 
el orden del día.  

6. Proponer al Presidente de la Comisión Permanente y decidir ponentes para la preparación de 
resoluciones, recomendaciones o estudio de asuntos.  

7. Proponer al Presidente del Observatorio los estudios, acciones y medidas procedentes en orden 
al cumplimiento de los fines del Observatorio.  

8. Emitir los informes que solicite el Presidente del Observatorio, el Pleno o el Presidente de la 
Comisión Permanente.  

9. Encargar, a propuesta del Presidente de la Comisión Permanente, los estudios e informes 
técnicos externos, necesarios para el cumplimiento de los fines del Observatorio.  

10. Cuantos cometidos le sean delegados o asignados por el Pleno.  

11. La Comisión Permanente dará cuenta al Pleno de las actuaciones que realice en el ejercicio de 
sus funciones.  

Artículo 10 . Grupos de Trabajo.  

1. El Pleno del Observatorio podrá acordar la creación, con carácter permanente o para cuestiones 
puntuales, de Grupos de Trabajo, previa aprobación de la mayoría de sus miembros.  

2. Excepcionalmente, la Comisión Permanente podrá acordar la creación de Grupos de Trabajo, 
previa aprobación de la mayoría de sus miembros.  

3. El acuerdo de creación de cada Grupo de Trabajo deberá especificar su composición, las 
funciones que se le encomienden y, en su caso, el plazo para su consecución.  

Disposición final primera . Habilitación para el desarrollo normativo.  

Se autoriza al Ministro de Educación y Ciencia a dictar las normas y a adoptar las medidas necesarias para 
el desarrollo y aplicación del presente real decreto.  

Disposición final segunda . Régimen jurídico.  

En los extremos no previstos en el presente real decreto, se estará a lo dispuesto en el capítulo II del título 
II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.  

Disposición final tercera.  Gastos de funcionamiento.  

El Ministerio de Educación y Ciencia atenderá con cargo a su presupuesto ordinario los gastos de 
funcionamiento personales y materiales de este órgano colegiado. La dotación de personal al Observatorio 
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se realizará a través de la correspondiente redistribución de efectivos del Ministerio, sin que ello pueda 
suponer incremento de puestos y de retribuciones.  

Disposición final cuarta . Entrada en vigor.  

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado».  

Dado en Madrid, el 23 de febrero de 2007.  

JUAN CARLOS R.  

La Ministra de Educación y Ciencia,  

MERCEDES CABRERA CALVO-SOTELO 

 

DECRETO 85/2007 DO 12 DE ABRIL (DOG 8 DE MAIO DE 2007)  

 

Decreto 85/2007, de 12 de abril, por el que se crea y se regula el Observatorio Gallego de la Convivencia 

Escolar. La educación para la convivencia democrática, el trabajo a favor de la ciudadanía y los derechos 

humanos y la puesta en marcha de planes de mejora de la convivencia escolar en los centros educativos 

constituyen objetivos básicos que la Administración educativa gallega quiere propiciar de manera decidida e 

inequívoca en el marco de sus competencias. 

Dada su complejidad y el hecho de que son múltiples las causas que pueden deteriorar esta convivencia, hace 

falta hacer un análisis riguroso de los factores que inciden en ella y se hace necesario promover la 

multidisciplinariedad a la hora de abordarlos en el ámbito de la máxima colaboración interinstitucional para su 

tratamiento y prevención. La Consellería de Educación y Ordenación Universitaria considera que, aunque le 

corresponde la responsabilidad educativa, debe unir esfuerzos con las diversas consellerías con competencias 

en campos complementarios a su acción. 

La convivencia pacífica es uno de los retos de la sociedad actual, y posee múltiples facetas que demandan la 

colaboración de distintas instancias, especialmente, de la Vicepresidencia de la Igualdad y del Bienestar, de la 

Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, y de la Consellería de Sanidad. Son estas, pues, 

las instancias que se incluyen en este decreto. 

En la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, se recoge entre los principios y fines del sistema 

educativo español, la educación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los mismos, así 

como la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. 

Finalmente, se subraya que esta norma tiene por objeto crear y regular el Observatorio Gallego de la 

Convivencia Escolar como un instrumento destinado a aplicar las medidas que para el ámbito educativo 

establece la Ley 27/2005, de 30 de noviembre, de fomento de la educación y de la cultura de paz, a fin de 

promover la cultura de paz y no violencia en nuestra sociedad. Su puesta en marcha supone una iniciativa 

institucional de gran trascendencia en el diseño y en la organización de las estrategias a adoptar para el 

fomento de una cultura de paz, en la que el conflicto pase de ser considerado un problema a ser visto como un 

desafío educativo, por lo que se puede integrar a todo el alumnado desde el marco del respeto y la igualdad. 
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De conformidad con lo expuesto, a propuesta de la conselleira de Educación e Ordenación Universitaria, en el 

ejercicio de la facultad otorgada por el artículo 34 de la Ley 1/1983, de 22 de febrero, reguladora de la Xunta y 

de su presidente, modificada por la Ley 11/1988, de 20 de octubre, con el informe del Consello Escolar de 

Galicia, previa deliberación del Consello de la Xunta de Galicia, en su reunión de doce de abril de dos mil siete, 

DISPONGO: 

Artículo 1º.-Objeto. Este decreto tiene por objeto crear y regular el Observatorio Gallego de la Convivencia 

Escolar, como órgano colegiado de carácter consultivo y de apoyo a toda la comunidad educativa en lo que se 

refiere a la convivencia escolar, adscrito a la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria a través da 

Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa. 

 Artículo 2º.-Fines. El observatorio Gallego de la Convivencia Escolar tendrá como finalidad analizar y proponer 

actuaciones de investigación, prevención e intervención en relación con la mejora del clima escolar, así como 

ser canal de participación de todos los sectores con responsabilidades en el tema de la convivencia. 

 Artículo 3º.-Funciones.  

1. Para el cumplimiento de sus fines, corresponden al Observatorio Gallego de la Convivencia Escolar 

las siguientes funciones: 

a) Evaluar sistemáticamente la situación de la convivencia en los centros, estableciendo 

estrategias para la recogida de información, análisis y difusión de los datos, impulsando la 

investigación en este ámbito. 

b) Proponer iniciativas de cara a la mejora del clima escolar, elevando propuestas de 

actuación a la Administración educativa y realizando el seguimiento y evaluación de estas 

iniciativas. 

c) Informar y asesorar a las administraciones sobre aspectos normativos relacionados con la 

convivencia y con las actuaciones dirigidas a su mejora. 

d) Proponer líneas de actuación en materia de formación del profesorado en lo que respeta a 

la convivencia escolar, promover la elaboración de materiales y recursos y facilitar el 

intercambio de experiencias. 

e) Asesorar a la comunidad educativa en los temas propios del observatorio 

f) Elaborar un informe anual sobre la convivencia escolar. 

2. En el cumplimiento de las funciones anteriores deberá tenerse en cuenta, en los casos en los que 

sea procedente, la perspectiva de género, que será específicamente valorada en los informes, 

evaluaciones, iniciativas y propuestas de líneas de actuación para prevenir y tratar la violencia por 

razón de sexo. 

 Artículo 4º.-Organización. El observatorio se organizará en tres niveles: autonómico, provincial y de centro 

educativo. Los tres niveles se coordinarán por el principio de competencias que figura en los artículos 6 y 7. 

Artículo 5º.-Organización y funcionamiento del Observatorio de la Convivencia Escolar a nivel autonómico. 

 1. El observatorio, a nivel autonómico, funcionará en Pleno y en Comisión Permanente, pudiéndose 

acordar la creación, además, de las mesas técnicas de trabajo que se estimen oportunas. Tanto en la 

constitución del Pleno como en la Comisión Permanente se tenderá a una composición equilibrada de 

mujeres y hombres. 
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2. El Pleno mantendrá una reunión anual de carácter ordinario y con carácter extraordinario cuantas 

veces sea convocado por la presidencia, por iniciativa propia o a propuesta de, por lo menos, una 

tercera parte de sus miembros. 

3. La Comisión Permanente estará integrada por cinco miembros del Pleno, elegidos por este, y asistida 

por el personal técnico de los sectores implicados para realizar aquellas tareas del observatorio que 

necesiten continuidad. Estará presidida por la conselleira de Educación e Ordenación Universitaria o 

persona del Pleno en quien delegue. 

4. El Pleno del Observatorio Gallego de la Convivencia Escolar estará constituido por los siguientes 

miembros: 

a) La persona titular de la Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, que actuará 

como presidenta. 

b) La persona titular de la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa, que 

actuará como vicepresidenta. 

c) Las personas titulares de las restantes direcciones generales de la Consellería de Educación 

y Ordenación Universitaria, o personas en quien deleguen, con rango de subdirector general o 

subdirectora general. 

d) La persona titular de la Secretaría General de la Consellería de Educación y Ordenación 

Universitaria, o persona en quien delegue. 

e) Una persona representante de la Dirección General de Justicia de la Consellería de 

Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, con rango de director general o directora 

general o de subdirector general o subdirectora general. 

f) Una persona representante de la Secretaría Xeral do Benestar de la Vicepresidencia de la 

Igualdad y del Benestar con rango de director general o directora general o de subdirector 

general o subdirectora general. 

g) Una persona representante de la Consellería de Sanidad, con rango de director general o 

directora general o de subdirector general o subdirectora general. 

h) Una persona representante de la Alta Inspección de Educación. 

i) Una persona representante del Consello Escolar de Galicia. 

j) Una persona representante de la Federación Gallega de Municipios y Provincias. 

k) Una persona representante de la Xunta Autonómica de Directores de centros educativos. 

l) Dos personas representantes de las confederaciones de asociaciones de padres y madres, 

una de ellas de centros educativos públicos y otra de los centros educativos privados 

concertados. 

m) Una persona representante de las confederaciones de asociaciones de alumnado. 

n) Una persona representante por cada organización sindical con representación en la mesa 

sectorial docente. 
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o) Una persona representante de la patronal de los centros de enseñanza privados 

concertados. 

p) Tres personas de reconocido prestigio en lo referente a la convivencia escolar. 

q) Una persona funcionaria de la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria, 

designada por la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa, que actuará como 

secretaria, con voz y sin voto. 

Artículo 6º.-Organización y funcionamiento del Observatorio de la Convivencia Escolar a nivel provincial. 

1. Se constituirá un Observatorio Provincial de la Convivencia Escolar en cada una de las provincias, 

que funcionará en Pleno. En todo caso se tenderá a una composición equilibrada de mujeres y 

hombres en los miembros del Pleno. 

2. El Pleno mantendrá dos reuniones anuales de carácter ordinario, en junio y diciembre, y con 

carácter extraordinario cuantas veces sea convocado por su presidencia, a iniciativa propia o a 

propuesta de, por lo menos, una tercera parte de las personas miembros. 

3. Los observatorios provinciales de la Convivencia Escolar tendrán como funciones específicas: 

a) La elaboración de un informe semestral en el que se recoja el análisis de la convivencia y 

conflictividad del ámbito de su provincia, así como las iniciativas provinciales, que será 

trasladado al Observatorio de la Convivencia Escolar a nivel autonómico. 

b) La coordinación de actuaciones conjuntas de las consellerías implicadas y relacionadas con 

la mejora da convivencia en el ámbito de la provincia. 

c) Aquellas otras que le sean encomendadas por la Administración educativa o por el Pleno 

del Observatorio Autonómico de la Convivencia Escolar. 

4. Los observatorios provinciales de la Convivencia Escolar estarán constituidos por: 

a) El delegado o delegada provincial de la Consellería de Educación e Ordenación 

Universitaria, a quien le corresponderá la presidencia. 

b) El inspector jefe o inspectora jefa del Servizo Provincial de Inspección Educativa de la 

Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, a quien le corresponderá la 

vicepresidencia. 

c) El delegado o delegada provincial de la Consellería de Presidencia, Administraciones 

Públicas y Justicia, o persona en quien delegue. 

d) El delegado o delegada provincial de la Vicepresidencia de la Igualdad y del Bienestar, o 

persona en quien delegue. 

e) El delegado o delegada provincial de la Consellería de Sanidad, o persona en quien delegue. 

f) La persona especialista en trastornos de la conducta del Equipo de Orientación Específico de 

la provincia. 

g) Una persona representante de los centros de formación y recursos del profesorado de la 

provincia. 
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h) Una persona representante de la Xunta Provincial de Directores. 

i) Una persona representante de la Federación Galega de Municipios e Provincias. 

j) Una persona funcionaria, designada por la Delegación Provincial de la Consellería de 

Educación Ordenación Universitaria, que actuará como secretaria, con voz y sin voto. 

Artículo 7º.-Organización y funcionamiento del Observatorio de la Convivencia Escolar en los centros 

educativos. 

1. En los centros educativos sostenidos con fondos públicos de niveles no universitarios se constituirá, 

en el seno del consejo escolar, un Observatorio de la Convivencia Escolar, que funcionará en Pleno. En 

todo caso se tenderá a una composición equilibrada de mujeres y hombres en los miembros del Pleno. 

2. Mantendrán tres reuniones anuales de carácter ordinario, una por trimestre, y con carácter 

extraordinario cuantas veces sea convocado por su presidencia, a iniciativa propia o a propuesta de, 

por lo menos, una tercera parte de sus miembros. 

3. Los Observatorios de la Convivencia Escolar de los centros educativos tendrán como funciones 

específicas: 

a) La participación en la dinamización del plan de convivencia del centro y en la mediación 

escolar. 

b) La elaboración de un informe anual sobre el análisis de la convivencia y conflictividad en su 

ámbito, así como sobre las iniciativas a nivel centro. Dicho informe será trasladado al 

Observatorio de la Convivencia Escolar a nivel provincial. 

c) La coordinación de actuaciones conjuntas dos ámbitos implicados y relacionadas con la 

mejora de la convivencia. 

d) Proponer a la Administración educativa todas aquellas medidas que se consideren 

oportunas para la mejora da convivencia escolar en el centro. 

e) Aquellas otras que le sean encomendadas por la Administración educativa o por el del 

Observatorio de la Convivencia Escolar a nivel provincial. 

4. Los observatorios de la convivencia Escolar de los centros educativos, según proceda y en la forma 

que se determine por la Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, estarán integrados por: 

a) El director o directora del centro, a quien le corresponderá la presidencia. 

b) El jefe o jefa de estudios, a quien le corresponderá la vicepresidencia. 

c) De uno a cuatro representantes del profesorado en función del número de alumnado, 

unidades y niveles impartidos en el centro. 

d) El orientador u orientadora del centro, en su caso. 

e) Una persona representante del alumnado. 

f) Una persona de la asociación de padres y madres con más representatividad en el centro o, 

en su defecto, una persona representante de padres y madres. 
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g) La persona del consejo escolar del centro que desempeñe la función de desarrollar los 

programas e iniciativas de coeducación. 

h) Una persona representante del personal no docente. 

Una de las personas antedichas, con destino en el centro educativo, actuará como secretario o 

secretaria y levantará acta. 

Estarán abiertos a la participación del profesorado tutor relacionado con el tema que se analice y los 

profesionales de sanidad, los servicios sociales y de las asociaciones del sector que puedan colaborar en la 

mejora de la convivencia escolar. 

Artículo 8º.-Funciones de la presidencia del Observatorio Gallego de la Convivencia Escolar y de los 

observatorios provinciales y de centros educativos. 

Corresponden a la presidencia las siguientes funciones: 

a) La representación del observatorio, según corresponda, actuando como portavoz del mismo. 

b) Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias, así como la fijación del orden 

del día. 

c) Presidir las reuniones y moderar el desarrollo de las mismas. 

d) Garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales establecidas en el presente decreto. 

Artículo 9º.-Funciones de la vicepresidencia del Observatorio Gallego de la Convivencia Escolar y de los 

Observatorios Provinciales y de centros educativos. 

Corresponden a la vicepresidencia las siguientes funciones: 

a) Sustituir a la presidencia en el caso de vacante, enfermedad, ausencia y otras causas de 

imposibilidad. 

b) Cuantas funciones le sean delegadas por la presidencia. 

Artículo 10º.-Funciones de los miembros del Observatorio Gallego de la Convivencia Escolar y de los 

observatorios provinciales y de centros educativos. 

Les corresponden las siguientes funciones: 

a) Asistir a las reuniones y participar en los debates, exponiendo su opinión y formulando las 

propuestas que estimen convenientes. 

b) Proponer a la presidencia, a través de la secretaria, la inclusión de puntos en el orden del día de las 

sesiones ordinarias y formular ruegos y preguntas. Cuando la propuesta de inclusión en la orden del 

día sea presentada por un tercio de los miembros, el tema se incluirá en la antedicha orden del día. 

Artículo 11º.-Nombramiento. 

1. El nombramiento de las personas integrantes del Observatorio Gallego de la Convivencia Escolar en 

el nivel autonómico y provincial será competencia de la persona titular de la Consellería de Educación 

e Ordenación Universitaria, por propuesta de las organizaciones, órganos, centros e instituciones a las 

que pertenezcan sus miembros. El nombramiento de las personas integrantes del Observatorio de la 
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Convivencia Escolar en los centros educativos corresponde al director o directora a propuesta de los 

colectivos representados. 

2. El nombramiento de los miembros será por un período de dos años a partir da fecha da su 

publicación y será renovable por otros dos. En el supuesto de que uno de los miembros perdiese su 

representatividad, se procederá a su cese y se designará una persona sustituta, conforme a lo señalado 

anteriormente y por el tiempo que reste de ejercicio en el cargo. 

Artículo 12º.-Medios personales y materiales. 

1. La Consellería de Educación y Ordenación Universitaria atenderá con cargo a sus medios la 

constitución y funcionamiento de este órgano colegiado. 

2. Se creará un espacio específico para el Observatorio Gallego de la Convivencia Escolar en el portal 

educativo que será canal de comunicación entre los distintos observatorios, así como de información y 

difusión dos estudios, investigaciones y materiales que se elaboren. 

Artículo 13º.-Régimen jurídico.La organización y funcionamiento del Observatorio Gallego de la Convivencia 

Escolar se regirá por lo dispuesto en su reglamento de régimen interior, que deberá aprobar el Pleno por 

mayoría, y ajustarse a las previsiones contenidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de 

las administraciones públicas y de procedimiento administrativo común. 

Disposición adicional Única.-Centros de menos de seis unidades. La Consellería de Educación y Ordenación 

Universitaria regulará la composición del Observatorio de la Convivencia Escolar en los centros educativos de 

menos de seis unidades. 

Disposición final  

Primera.-Desarrollo.  Se autoriza a la Consellería de Educación e Ordenación Universitaria para dictar cuantas 

disposiciones sean precisas para la aplicación y desarrollo del presente decreto.  

Segunda.-Entrada en vigor. El presente decreto entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario 

Oficial de Galicia.  

Santiago de Compostela, doce de abril de dos mil siete. 

Emilio Pérez Touriño 

Presidente 

Laura Sánchez Piñón 

Conselleira de Educación e Ordenación Universitaria 

LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN (LOE) 

(BOE Núm. 106, jueves, 4 de mayo de 2006) 

Artículo 121. Proyecto educativo.  

1. El proyecto educativo del centro recogerá los valores, los objetivos y las prioridades de actuación. Asimismo, 

incorporará la concreción de los currículos establecidos por la Administración educativa que corresponde fijar y 

aprobar al Claustro, así como el tratamiento transversal en las áreas, materias o módulos de la educación en 

valores y otras enseñanzas.  
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2. Dicho proyecto, que deberá tener en cuenta las características del entorno social y cultural del centro, 

recogerá la forma de atención a la diversidad del alumnado y la acción tutorial, así como el plan de convivencia, 

y deberá respetar el principio de no discriminación y de inclusión educativa como valores fundamentales, así 

como los principios y objetivos recogidos en esta Ley y en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del 

Derecho a la Educación.  

3. Corresponde a las Administraciones educativas establecer el marco general que permita a los centros 

públicos y privados concertados elaborar sus proyectos educativos, que deberán hacerse públicos con objeto 

de facilitar su conocimiento por el conjunto de la comunidad educativa. Asimismo, corresponde a las 

Administraciones educativas contribuir al desarrollo del currículo favoreciendo la elaboración de modelos 

abiertos de programación docente y de materiales didácticos que atiendan a las distintas necesidades de los 

alumnos y del profesorado.  

4. Corresponde a las Administraciones educativas favorecer la coordinación entre los proyectos educativos de 

los centros de educación primaria y los de educación secundaria obligatoria con objeto de que la incorporación 

de los alumnos a la educación secundaria sea gradual y positiva.  

5. Los centros promoverán compromisos educativos entre las familias o tutores legales y el propio centro en los 

que se consignen las actividades que padres, profesores y alumnos se comprometen a desarrollar para mejorar 

el rendimiento académico del alumnado.  

6. El proyecto educativo de los centros privados concertados, que en todo caso deberá hacerse público, será 

dispuesto por su respectivo titular e incorporará el carácter propio al que se refiere el artículo 115 de esta Ley.  

 

 


