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INTRODUCIÓN 

O plan de convivencia é o documento no que se articula a convivencia escolar e as liñas 
xerais do modelo de convivencia que se pretende implantar, os obxectivos específicos que 
cómpre alcanzar, as normas que a regulan e as actuacións que se deben realizar neste ámbito 
para a consecución dos obxectivos proxectados. En definitiva, é un proxecto de reflexión e 
pensamento en que se sinalan as liñas de actuación para a mellora da convivencia no centro 
docente, e por iso o proxecto educativo de cada centro incluirá un plan de convivencia que 
recolla e desenvolva os fins e principios establecidos no artigo 3 da Lei 4/2011 e os regulados 
nas leis orgánicas sobre a materia. O dito plan de convivencia integrará o principio de 
igualdade entre mulleres e homes e establecerá, sobre a base dun diagnóstico previo, as 
necesidades, os obxectivos, as directrices básicas e as actuacións incluíndo a mediación na 
xestión dos conflitos, e conterá actuacións preventivas, reeducadoras e correctoras. 

1. FINS E PRINCIPIOS INFORMADORES DAS NORMAS SOBRE CONVIVENCIA 

A convivencia nos centros docentes orientarase aos seguintes fins, que informarán a súa 
interpretación e aplicación:  

 A garantía dun ambiente educativo de respecto mutuo que faga posible o cumprimento 

dos fins da educación e que permita facer efectivo o dereito e o deber de aproveitar de 

forma óptima os recursos que a sociedade pon a disposición do alumnado no posto 

escolar. 

 A educación no respecto dos dereitos e liberdades fundamentais, na igualdade de 

dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e non 

discriminación das persoas. 

 A prevención e tratamento das situacións de acoso escolar mediante medidas eficaces. 

 O recoñecemento ao profesorado, en especial aos membros dos equipos directivos dos 

centros docentes, das facultades precisas para previr e corrixir as condutas contrarias á 

convivencia, así como da protección xurídica adecuada ás súas funcións. 

 A corresponsabilidade das nais e pais ou das titoras ou titores no mantemento da 

convivencia nos centros docentes, como un dos principais deberes que lle corresponden 

en relación coa educación dos seus fillos ou fillas ou pupilos ou pupilas. 

 Promover a resolución pacífica dos conflitos e fomentar valores, actitudes e prácticas 

que permitan mellorar o grao de aceptación e cumprimento das normas. 

 Avanzar no respecto entre todos os membros da comunidade educativa e na mellora da 

convivencia escolar. 

 A promoción da sensibilización dos distintos sectores que interveñen na educación sobre 

a importancia da convivencia como parte fundamental para o desenvolvemento persoal 

e social do alumnado. 

 

2. ANÁLISE DA SITUACIÓN (Contextualización no P.E.C..)  

Detección das necesidades 

Partimos das conclusións derivadas dunhas das enquisas realizadas pola Consellería de 
Educación no curso 2015-2016 e das de diagnose posteriores a alumnado, familias e 
profesorado sobre a convivencia no centro. 
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Os resultados clasifícanse en tres apartados: 

1. Enquisas realizadas ao alumnado 

2. Enquisas realizadas ao profesorado    

3. Enquisas realizadas ás familias 

Non existe conflitividade salientable na relacións que se dan no centro  

Tampouco as familias presentan una problemática determinada que provoque tensións o 
xere intervencións educativas especiais,... 

3. OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DO PLAN DE CONVIVENCIA 

Obxectivos Xerais 

a. Fomentar a convivencia do centro e entre os membros da Comunidade Educativa 
b. Contribuír á información é sensibilización da comunidade educativa sobre a importancia 

dunha boa convivencia escolar e sobre os procedementos para mellorala. 
c. Desenvolver estratexias para a prevención de conflitos e a resolución   pacifica dos 

mesmos. 
d. Potenciar a consecución da non violencia en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e 

social. 
e. Prover á comunidade educativa de recursos para a prevención e xestión de  conflitos. 

Obxectivos para o Profesorado 

a. Coñecer o grupo de alumnos e alumnas, ademais das competencias curriculares, dende o 
punto de vista persoal: as súas motivacións, intereses, preocupacións, inquedanzas e 
relacións persoais co fin de dar unha resposta educativa axeitada. 

b. Fomentar a integración do novo alumnado e profesorado desenvolvendo  accións que 
favorezan a adaptación e a súa interacción co resto do alumnado e   profesorado 

c. Contribuír a formación integral do alumnado, en sintonía cos principios de igualdade, 
tolerancia, respecto, solidariedade e paz 

d. Promover a participación das familias no labor formativo, asesorándoas informándoas do 
que precisen e demanden, en especial, da importancia da estimulación dos seus fillos/as, 
da promoción da súa autonomía, dos valores a considerar, das relacións familia-
alumnado-profesorado e de todo o relacionado co proceso de ensino-aprendizaxe, para 
contribuír á formación dunha sociedade para a convivencia democrática. 

Obxectivos para o Alumnado 

a. Adquirir os valores de tolerancia, respecto e actitude de diálogo como xeradores dunha 
boa convivencia. 

b. Aceptar as diferenzas e valoralas como algo positivo e enriquecedor, evitando calquera 
tipo de discriminación 

c. Aprender a utilizar estratexias para resolver conflitos xerados no entorno escolar de 
xeito pacífico 

d. Manifestar unha actitude de responsabilidade e respecto no uso e coidado do seu 
entorno e do material e das instalacións 

e. Manifestar actitudes de respecto, colaboración e solidariedade cara aos demais 
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f. Coñecer os seus dereitos e deberes  

g. Coñecer cales son as condutas que perturban a convivencia, así como os tipos e medidas 
de corrección 

h. Facer uso positivo da linguaxe, libre de violencia e prexuízos 

Obxectivos para as Familias 

a. Implicarse e colaborar  no proceso educativo. 

b. Participar e  colaborar co centro educativo nas medidas de prevención e corrección das 
posibles condutas perturbadoras da convivencia. 

c. Coñecer os dereitos e deberes dos seus fillos/as como membros da comunidade 
educativa. 

d. Coñecer cales son as condutas que perturban a convivencia, así como os tipos e medidas 
de corrección. 

e. Participar no desenvolvemento da convivencia no centro a través dos distintos 
organismos: Consello Escolar, ANPA, Comisión  de Convivencia...). 

4. DESCRICIÓN DAS ACTUACIÓNS, DAS MEDIDAS OU DOS PROGRAMAS QUE SE VAN 
DESENVOLVER PARA FAVORECER A CONVIVENCIA, INCLUÍNDO MEDIDAS PREVENTIVAS 
E DE SENSIBILIZACIÓN E ACTUACIÓNS ORGANIZATIVAS, CURRICULARES E DE 
COORDINACIÓN, ENTRE OUTRAS. 

As normas básicas de convivencia do centro parten dos valores que a comunidade educativa, 
no marco da legalidade vixente, considera fundamentais para a educación e para a 
convivencia no Proxecto Educativo. 

Estas normas básicas de convivencia, recollidas nas Normas de Organización, Funcionamento 
e Convivencia convértense, deste xeito, nun instrumento para a consecución dos principios 
educativos do centro xa que: 

 Permiten crear oportunidades para respectar a diversidade e as diferenzas. 
 Contribúen a desenvolver a autonomía moral, a participación democrática e a educación 

cidadá. 
 Constitúen o marco de participación na vida do centro. 

 
a. Actuacións organizativas, curriculares e de coordinación 

A acción titorial constitúe o marco indispensable e necesario para establecer unhas boas 
bases para a convivencia no grupo e por extensión á vida do colectivo total do alumnado. A 
capacidade do titor/a para canalizar e resolver os problemas relacionais, así como para crear 
un clima afectivo e integrador no aula no que teñan cabida todos e cada un dos alumnos/as 
do grupo, representa o factor máis influínte na configuración das relacións persoais e é o 
elemento crave sobre o que   pivota o resto das actuacións con outros sectores da 
comunidade escolar. 

A organización do aula, as estratexias de comunicación que se establecen con cada 
profesor/a, os vínculos relacionais, o axuste curricular e as adaptacións curriculares, as 
normas de aula e as rutinas que o titor/a utiliza no desempeño das súas tarefas son os 
elementos dun fenómeno interactivo que vai determinar substancialmente o proceso da 
convivencia no centro. 
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Medidas de mellora no grupo-clase: 

Aínda que estas medidas enmárcanse esencialmente na Acción Titorial, é conveniente que 
constitúan un referente metodolóxico unificado e xeneralizado para todo o profesorado co 
fin de evitar mensaxes incoherentes ou contraditorios que fosen prexudiciais para a 
consecución dos obxectivos fixados: 

 Fomentar a aprendizaxe cooperativa. 
 Reparto equilibrado de responsabilidades e tarefas entre o alumnado. 
 Favorecer a autoestima cando se detecten situacións de infravaloración. 
 Crear un clima de confianza aceptando as suxestións dos nenos/as. 
 Rexeitar as actividades grupais discriminatorias, fomentando o compañeirismo. 
 Establecer normas claras de funcionamento no centro cunha formulación positiva. 
 Fomentar a participación en tarefas e responsabilidades do centro. 
 Creación da figura do alumno/a axudante para os nenos/as novos/as no centro. 
 Formar ao alumnado na técnica de resolución pacífica de conflitos e no uso axeitado das 

Tic´s e redes sociais (contidos aos que acceder, datos persoais, resposta ante 
determinadas situacións…) 
 

b. Actuacións dirixidas a garantir a participación da comunidade educativa. 

O proceso formativo susténtase nunha estreita colaboración entre escola e familia sen a cal 
resulta difícil e en ocasións inútil o esforzo educativo. Consideramos que as seguintes son 
propostas necesarias de cooperación a ter en conta polas familias: 

 Dar modelos positivos e intentar resolver os conflitos sen aceptar a violencia. 
 Exercicio da autoridade que lles corresponde no proceso de educación e formación dos 

seus fillos/as. 
 Cooperación co centro en casos de indisciplina, agresividade, etc. 
 Colaboración co centro no proceso de ensino aprendizaxe e de integración escolar. 
 Non desautorizar ao profesorado diante dos fillos/as. 
 Fomentar nos seus fillos/as a construción de valores como o esforzo persoal, a 

constancia, a autonomía, o respecto cara aos demais. 
 Coidar o crecemento emocional, ensinándolles a poñerse no lugar do outro e a 

controlarse emocionalmente. 
 Impedir que os fillos/as accedan a contidos da TV, videoxogos ou Internet inadecuados á 

súa idade, ofrecéndolles alternativas. 
 Evitar a sobreprotección dos seus fillos/as. 
 Revalorizar o centro escolar como un espazo de ensino e de formación. 

Do alumnado: 

Buzón de suxerencias e queixas: 

Trataríase de establecer no centro un espazo destinado a albergar un buzón ou caixa onde o 
alumnado poida depositar información que sirva para canalizar as súas suxestións, 
inquedanzas, problemas, queixas ou observacións en xeral. 

Estas manifestacións serían confidenciais e poderían servir en certa medida para obter datos 
de posibles situacións conflitivas que subxacen e que non son perceptibles a primeira ollada. 
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Algúns nenos/as non sempre teñen estratexias suficientes para resolver os seus problemas 
ou inquedanzas, ou para verbalizalas na aula. 

Esta actividade deberá ser previamente informada e traballada no marco da titoría, para que 
sexa utilizada de forma rigorosa. O alumnado non debe valerse deste sistema para transmitir 
información intranscendente ou banal que constitúa unha perda de tempo innecesaria e 
desvirtúe o seu carácter participativo, consultivo e de prevención. 

A información recolleita trasladaríase aos responsables vinculados coa mesma para tratar de 
resolver e/ou determinar actuacións de mellora. 

c. Actuacións dirixidas á prevención de condutas contrarias ás normas de convivencia. 
 Circular informativa ao inicio de cada curso. A dirección do centro remitirá ás familias 

unha circular informativa lembrando as principais normas de organización e 
funcionamento do centro. 

 Reunións informativas titores-familias. Información ás familias ao principio de cada curso 
sobre o Plan de convivencia e as Normas de Organización e Funcionamento do centro. 

 Titorías: Ao principio de curso darase información sobre o Plan de convivencia e as 
Normas de Organización e Funcionamento co alumnado. 
 

5. PROTOCOLO PARA A PREVENCIÓN, DETECCIÓN E TRATAMENTO DAS SITUACIÓNS DE 
ACOSO ESCOLAR, DE CONFORMIDADE CO ESTABLECIDO NO ARTIGO 30.2 DA LEI 
4/2011, DO 30 DE XUÑO. 

As dinámicas de funcionamento, tanto do grupo amplo que forma o alumnado do centro 
coma do grupo limitado á aula, poden favorecer relacións negativas como o acoso. Outros 
conflitos escolares non son acoso: meterse un co outro de xeito amigable e sen intención de 
facer dano ou as discusións e incluso as pelexas entre alumnado a un mesmo nivel, situados, 
polo tanto, nun equilibrio de forzas. 

É importante, xa que logo, diferenciar o acoso escolar doutras situacións disruptivas 
puntuais, que presentan a miúdo unha abordaxe diferente, aínda que requiren tamén dunha 
resposta efectiva. 

Considérase acoso escolar calquera forma de vexación ou malos tratos continuados no 
tempo dun alumno ou alumna por outro ou outra ou outros, xa sexa de carácter verbal, físico 
ou psicolóxico, incluído o illamento ou baleiro social, con independencia do lugar onde se 
produza. Terán a mesma consideración as condutas realizadas a través de medios 
electrónicos, telemáticos ou tecnolóxicos que teñan causa nunha relación que xurda no 
ámbito escolar. 

As medidas que deben adoptarse en caso de detección dunha situación de acoso escolar así 
como as propostas de actuacións de sensibilización contra o acoso escolar, dirixidas a toda a 
comunidade educativa, que axuden a previlo e a preparar para detectalo e reaccionar e 
intervir fronte a este figuran no Protocolo xeral de prevención ,detección e tratamento do 
acoso escolar e ciberacoso que se inclúe como Anexo ao presente Plan. 

Protocolo de acoso: enlace a páxina web da Consellería: 
http://www.edu.xunta.es/portal/node/9678. 

http://www.edu.xunta.es/portal/node/9678
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Protocolo xeral para a prevención, detección e tratamento do acoso e ciberacoso escolar, 

actualizado:  https://www.edu.xunta.gal/portal/node/17563. 

 

 

6. CONCRECIÓN, EN CADA UNHA DAS ACTUACIÓNS, DAS MEDIDAS OU DOS PROGRAMAS, 
DAS PERSOAS OU DOS ÓRGANOS RESPONSABLES, DAS PERSOAS DESTINATARIAS E DOS 
PROCEDEMENTOS QUE SE VAN A SEGUIR PARA O SEU DESENVOLVEMENTO E 
EXECUCIÓN. 
 

a. Actividades de acollida para o alumnado que se matricula por primeira vez no centro e 
para as súas familias. (Contempladas no Plan de Acollida) 

As actividades de acollida teñen como finalidade facilitar o proceso de escolarización, a 
adaptación e a integración do alumnado de novo ingreso no centro ao entorno escolar como 
aparecen recollidas no Plan de Acollida. 

b. Actividades para a sensibilización fronte aos casos de acoso e intimidación entre iguais, 
dirixidas á comunidade educativa. 

Plan Director de Convivencia. Charlas dirixidas ao alumnado e á comunidade educativa sobre: 

 O acoso escolar. 
 Navegación segura en Internet e uso responsable das novas tecnoloxías. 

 
c. Actividades dirixidas á sensibilización da comunidade educativa na igualdade entre 

homes e mulleres para previr posibles situacións de violencia de xénero. 

A educación para a igualdade entre homes e mulleres debe ocupar un lugar preeminente na 
educación en valores que pretendemos.  

A educación escolar debe contribuír a que os alumnos e alumnas sexan capaces de identificar 
situacións nas que se produce este tipo de discriminación polo xénero, de analizar as súas 
causas e de actuar eles mesmos á súa vez de acordo con estes valores igualitarios. 

Accións dirixidas á comunidade escolar 

 Tratamento da linguaxe: uso dunha linguaxe non sexista, no que se contemple e visualíce 
o xénero feminino. 

Accións no centro 

 Reparto equilibrado de tarefas e responsabilidades entre o alumnado de ambos sexos. 
 Igualdade de trato entre o alumnado en todos os aspectos educativos (curriculares, 

organizativos, metodolóxicos, actitudinais, etc.) 
 Criterios de selección de textos e materiais curriculares que contemplen un tratamento 

equilibrado de xénero que non sexa sexista (linguaxe, roles, imaxes, currículo oculto, 
etc.). 

 Potenciar os comportamentos e actitudes relacionais entre o alumnado que sexan 
igualitarios. 

https://www.edu.xunta.gal/portal/node/17563
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 Participar en  programas que promovan a igualdade de oportunidades entre homes e 
mulleres, a inclusión, o desenvolvemento da competencia emocional e, en xeral, a mellora do 
clima escolar de toda a comunidade educativa. 

 A perspectiva de xénero debe estar incluída e debe ser tida en conta en todas as áreas. O 
labor máis importante respecto diso desenvólvese obviamente na titoría, con todo o 
compromiso debe ser asumido por todo o profesorado. As actuacións educativas serán 
máis efectivas canto máis interiorizadas estean polos equipos educativos. 

 Impulsar actividades sobre coeducación dirixidas ao alumnado (talleres, charlas, 
conmemoracións, etc.) 

 Colaborar con outras institucións e organismos para ofrecer recursos e actividades sobre 
coeducación. 

 Protocolo para garantir a igualdade, a non discriminación e a liberdade de identidade de 
xénero: https://www.edu.xunta.gal/portal/node/18882. 
 
 

d. Actividades dirixidas á sensibilización da comunidade educativa na non discriminación 
por razón de raza, sexo, procedencia e condición persoal ou social. 
 

 Celebración de datas que sensibilicen a toda a comunidade educativa nos valores 
democráticos: a tolerancia, igualdade, o respecto, o diálogo, a resolución de conflitos de 
forma pacífica e a non violencia: Día Internacional contra a Violencia de Xénero, Día da 
Declaración Universal dos Dereitos Humanos, Día escolar da non Violencia e da Paz , Día 
Internacional da Muller,... 

 Medidas de carácter organizativo que posibiliten a adecuada vixilancia dos espazos e dos 
tempos considerados de risco, como os recreos, as entradas e saídas do centro e os 
cambios de clase nos corredores. 

 O Departamento de Orientación elaborará e desenvolverá un programa que contribúa á 
adquisición de habilidades e competencias sociais por parte do alumnado como 
complemento das medidas correctoras das condutas contrarias á convivencia, dirixido ao 
alumnado que incorra reiteradamente en condutas disruptivas, coa finalidade de 
mellorar a súa integración no centro docente. 

 Así mesmo, elaborarase e desenvolverase un programa que contribúa á adquisición de 
habilidades e competencias sociais específico para aquel alumnado que, como 
consecuencia da imposición das medidas correctoras, estea temporalmente privado do 
seu dereito de asistencia ao centro. Este programa aplicarase coordinadamente entre o 
Departamento de Orientación e o profesorado titor, que procurarán implicar o resto do 
profesorado e as familias e, de ser o caso, os servizos sociais correspondentes, para 
lograr conxuntamente o desenvolvemento adecuado do proceso educativo e das accións 
propostas. 

O recreo e o xogo 

O período de recreo é un dos momentos onde se producen con frecuencia incidencias ou 
conflitos entre o alumnado. O patio de recreo é o espazo de xogo que os nenos e nenas 
utilizan fóra xa dos límites da aula para establecer vínculos relacionais máis libres e onde a 
interacción con outros  grupos é maior.  

É por iso que resulta tamén un espazo educativo proveitoso onde se establecen unhas 

https://www.edu.xunta.gal/portal/node/18882
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normas de funcionamento claras e precisas que todo o profesorado debe coñecer e aplicar 
de forma xeneralizada e coordinada. Para iso debe haber unha organización definida de uso 
dos espazos de xogo e de vixilancia do profesorado. Esta organización recollerase nas Normas 
de Organización, Funcionamento e Convivencia. 

7. NORMAS DE CONVIVENCIA DO CENTRO COA CONCRECIÓN DOS DEREITOS E DEBERES 
DOS DIFERENTES MEMBROS DA COMUNIDADE EDUCATIVA E PROTOCOLO PARA A 
DETECCIÓN E INCUMPRIMENTO DELAS 

Recollidas como anexo nas Normas de Organización e Funcionamento 

8. ESTABLECEMENTO DAS CONDUTAS CONTRARIAS Á CONVIVENCIA E DAS CORRECCIÓNS 
QUE CORRESPONDAN AO SEU INCUMPRIMENTO 

Recollidas como Anexo nas Normas de Organización e Funcionamento 

 

9. AS NORMAS ESPECÍFICAS PARA O FUNCIONAMENTO DA COMISIÓN DE CONVIVENCIA 
DO CENTRO, A SÚA COMPOSICIÓN, A PERIODICIDADE DAS REUNIÓNS E O PLAN DE 
ACTUACIÓN E, DE SER O CASO, DA AULA DE CONVIVENCIA INCLUSIVA OU DA ESCOLA 
DE NAIS E PAIS. 

A Comisión de Convivencia estará integrada por: 

 Director/a do centro. 
 Xefe/a de Estudos. 
 Xefe/a do Departamento de Orientación 
 2 representantes do profesorado. 
 2 representantes de nais e pais. 

A Comisión de Convivencia reunirase, polo menos, unha vez ao trimestre para analizar as 
incidencias producidas, as actuacións realizadas e os resultados conseguidos, así como, 
elevar ao Consello Escolar propostas para a mellora da convivencia. 

A Comisión de Convivencia elaborará, ao rematar cada curso escolar, a correspondente 
memoria do plan de convivencia do centro, de acordo cos datos e coas conclusións extraídos 
do proceso de seguimento e avaliación e coas propostas de mellora que se consideren 
necesarias. 

Aula de convivencia inclusiva 

A aula de convivencia inclusiva ten como función substituír o tempo de expulsión do 
alumnado que estivese temporalmente privado do seu dereito de asistencia ao centro, como 
consecuencia da imposición de medidas correctoras, buscando a reincorporación á súa 
propia aula no menor tempo posible. 

O profesorado que atenderá a aula de convivencia inclusiva, será profesorado de garda. Para 
a atención da aula de convivencia contarase coa colaboración do xefe/a do departamento de 
orientación nalgunhas sesións. 

O Departamento de Orientación programará actuacións encamiñadas a favorecer un proceso 
de reflexión por parte do alumnado. 

O horario e localización da aula establecerao a Xefatura de Estudios tendo en conta os 
espazos dispoñibles e de xeito que se incida do menor xeito posible nas actividades lectivas 
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ordinarias. O profesorado titor coa colaboración do Departamento de Orientación facilitará o 
material didáctico preciso para o seu funcionamento. 

10. MECANISMOS DE COORDINACIÓN E COLABORACIÓN INTERNA NO CENTRO, COAS 
FAMILIAS E CON OUTROS CENTROS EDUCATIVOS OU ORGANISMOS DO CONTORNO. 

As actuacións recollidas no presente Plan deberán levarse a cabo baixo os principios de 
colaboración e coordinación de todos os sectores da comunidade educativa implicados en 
cada unha delas. 

Os órganos de coordinación docente, no seu ámbito competencial, serán responsables de 
incorporar nas súas actuacións as medidas e os acordos adoptados, de conformidade co que 
estableza o plan de convivencia e as normas de convivencia do centro. 

Os órganos de coordinación docente incluirán as medidas e os acordos relacionados coa 
convivencia nos documentos institucionais do centro, concretamente nas concrecións 
curriculares de etapa, para asegurar a coherencia destes co proxecto educativo do centro e a 
programación xeral anual. 

O centro establecerá a coordinación cos servizos sociais locais en todos aqueles casos nos 
que se require a intervención dos mesmos. A información que se intercambia e as 
intervencións máis comúns están relacionadas coa atención e o seguimento das minorías 
desfavorecidas, alumnado inmigrante, determinación de axudas de diversa índole, situacións 
de familias con dificultades, etc. 

A través do departamento de Orientación coordinaranse as actuacións de transición do 
alumnado que se vaia incorporar ao I.E.S. Rego de Trabe, en colaboración co Departamento 
de Orientación do mesmo 

Control do absentismo escolar. 

O protocolo para a prevención e o control do absentismo escolar en Galicia, será a 
referencia:  

http://www.edu.xunta.es/portal/node/11632 

11. ESTRATEXIAS PARA REALIZAR A DIFUSIÓN DO PLAN DE CONVIVENCIA. 

Ademais das actuacións recollidas nos distintos apartados, o Plan de Convivencia estará 
disposición da Comunidade Educativa na páxina web do centro. 

No momento da súa aprobación e ao inicio de cada curso a dirección do centro informará 
desta circunstancia, na circular de principios de curso. 

12. PROCESOS DE SEGUIMENTO, AVALIACIÓN E MELLORA DO PLAN DE CONVIVENCIA. 

Corresponde á Comisión de Convivencia o seguimento e coordinación do Plan de 
Convivencia. A Comisión de Convivencia reunirase, polo menos, unha vez ao trimestre para 
analizar as incidencias producidas, as actuacións realizadas e os resultados conseguidos, así 
como, elevar ao Consello Escolar propostas para a mellora da convivencia. 

Os equipos docentes, o Claustro de profesores e a Asociación de Nais e Pais achegarán as 
súas conclusións e propostas de mellora para a convivencia no centro á Comisión de 
Convivencia. 

A Comisión de Convivencia elaborará, ao rematar cada curso escolar, a correspondente 
memoria do plan de convivencia do centro, de acordo cos datos e coas conclusións extraídos 
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do proceso de seguimento e avaliación e coas propostas de mellora que se consideren 
necesarias. O consello escolar por proposta da súa comisión de convivencia, aprobará a 
memoria do plan de convivencia elaborada por esta. Esta memoria formará parte da 
memoria anual do centro. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Revisado e aprobado por: Claustro (maio 2022) Consello Escolar (xuño 2022) 


