
MEMORIA DO PLAN DE CONVIVENCIA

O  Plan  de  Convivencia  do  centro,  axustase  ás  disposición  requiridas  no
DECRETO 8/2015, de 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, de 30 de
xuño,  de  convivencia  e  participación  da  comunidade  educativa  en  materia  de
convivencia escolar; así como ás suxestións requiridas polo Inspector da zona.

Procedeuse a súa difusión na páxina web do centro, mais segue pendente a
aprobación da revisión do mesmo polo Claustro e o Consello Escolar do centro.

Ao  longo  deste  curso  fomentouse  en  todo  momento  a  boa  convivencia  no
centro, tratando de conseguir unhas mellores relacións.

A  metodoloxía  a  utilizar  foi  a  educación  emocional,  apedagoxía  do error,  a
negociación  educativa  do  conflito,  o  fomento  de  valores,  actitudes  e  prácticas
facilitadoras do diálogo .

Durante este curso realizáronse no centro as seguintes tarefas:
• Tratamento en titoría de aspectos que afectan á convivencia e o bo clima na

clase: resolución de conflitos de xeito dialogado etc.
• Caixa do correo da aula: deixar tempos e espazos que favorezan a resolución

de conflitos dialogadamente.
• Recanto de escoita: boca -orella.
• Recanto da calma.
• Participación  do  centro  en  programas  e  actividades  que  fomentan  a

convivencia entre iguais, coas familias e coa contorna.
• Pasaporte solidario.
• Sensibilización  contra  o  maltrato  entre  iguais:  charlas,  debates,  material

impreso ou virtual etc
• Sensibilización  contra  a  violencia  de  xénero  ou  ante  calquera  tipo  de

discriminación: charlas, debates, material impreso ou virtual etc
• Alumnado  acompañante  e  círculo  de  amigos:  alumnado  que  se  ocupa  de

apoiar  aos  alumnos  de  novo  ingreso  ou  aos  que  teñen  dificultades  de
integración.

• Patrullas verdes.

• Abordaxe de incidencias que alteraron a convivencia con alumnos/as e as súas
familias.

• Atención puntual a conflitos protagonizados por algún alumno/a, así como a
súa familia.

• Realización de varios contratos de conduta, implicando ás familias, con bos

resultados en xeneral.

• Traballo  de  técnicas  enfocadas  ao  autocontrol  e  xestión  da  ira  con

determinados alumnos/as.



• Cara ao vindeiro curso, segue quedando pendente:

◦ Aprobación da última revisión do plan.

◦ Constitución da Comisión de Convivencia do centro.

◦ Constitución dunha Asemblea de Convivencia formada por representantes

do alumnado de todos os cursos de Primaria.

◦ Revisión  de  documentos  do  centro:  Normativa  de  Organización  e

Funcionamento (NOF), Plan de Acción Titorial.

◦ Avaliación semestral do clima da clase e análise do mesmo nas reunións de

ciclo, nas sesións de avaliación ou de Comisión Pedagóxica.

◦ Charlas coas familias sobre temas de interese.

◦ Análise  trimestral  na  Comisión  de  Convivencia  das  accións  propostas  e

posibles modificacións.

◦ Sistematización da Aula Inclusiva de Convivencia.

◦ Reorganización do patio e implementación de medidas que leven a unha

boa convivencia no tempo de lecer.

◦ Banco de amigos.


