CURSO L1402024
Obxectivos:

Contidos:

PROGRAMA

Conflitos de convivencia. Prevención, detección e vías de actuación en centros escolares

1. Coñecer estratexias de detección de problemas de acoso que repercuten na convivencia do centro
2. Coñecer posibles vías de actuación fronte a conflitos de convivencia
3. Proporcionar alternativas para a prevención de conductas inadecuadas
1.
2.
3.
4.
5.

Acoso escolar e ciberacoso
Seguridade na rede
Estratexias de detección de probremas de acoso (no centro ou fóra do centro que repercuten na convivencia do mesmo)
Vías de actuación ante probremas de convivencia detectados: procedementos legais e procedementos educativos
Estratexias, a nivel de centro, de prevención de conflictos de convivencia

Documentación: O profesorado asistente recibirá o material didáctico que se utilice ao longo da actividade e que servirá de apoio ás explicacións dos relatores e relatoras; así
como de consulta posterior

Coordinador: José Manuel López Castro (Asesor de formación)

CALENDARIO
L

M

Xuño de 2015
M- X V S

24

18
25

Lugar de celebración: Salón de Actos do CFR de Lugo
Horario – De 17 a 21 horas
Información

12 horas
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D

Data

Relator/a

Título charla

Xoves
18 de xuño

Juan García Álvarez de Toledo
Director Xeral de Vakarian

Menores: riscos derivados da
incompetencia dixital

Mércores
24 de xuño

Daniel Neira Barral
Avogado-Valedor do pobo

Adolescentes e internet, unha
responsabilidade compartida

Xoves
25 de xuño

Víctor Salgado Seguín

Avogado de Pintos & Salgado
especializado en Dereito TIC @abonauta

Contidos
Competencia dixital e nativos dixitais
Estratexias de alfabetización dixital e xestión de riscos
Mediación na seguridade
Identidade Dixital positiva






•

A perpectiva xurídica: alcance e responsabilidade
Estratexias de prevención en centros educativos: procedementos legais e
educativos
Resolución e prevención de conflictos de convivencia

•
•
•
•

Precaución a adoptar nos centros educativos
Delitos perseguidos en internet
Uso correcto das imaxes
Atención ás consultas en materia de Dereito das Novas Tecnoloxías

•
•

Seguridade en internet dos menores. Os
seus dereitos online e nas redes sociais
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