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A) ANÁLISE DA SITUACIÓN, PARTINDO DUN DIAGNÓSTICO PREVIO DA CONVI-

VENCIA NO CENTRO.  

Para analizar a situación de convivencia no centro, utilizamos a enquisa sobre con-

vivencia da Consellería de Educación elaborada a partir das respostas do alumnado, fami-

lias e profesorado deste centro no curso 2015/16, e tamén os datos obtidos dos rexistros 

das medidas correctivas aplicadas durante os últimos cinco cursos. 

O alumnado manifesta nun 88% que ten amigos no centro e que a maioría perten-

cen á súa clase.  

Tamén consideran que teñen pouco coidado coas instalacións do centro, destacan-

do que se tira lixo ao chan e que se fan pintadas nas mesas e paredes. 

 

 

Sobre a frecuencia das condutas positivas destaca que non se evita que traten mal 

aos demais e non se traballa en grupo. En canto á frecuencia das condutas negativas des-

taca que o alumnado percibe que sucede acoso en persoa ou por medios dixitais (10%), 
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hai pouca puntualidade (36,9%), hai insultos (40%), interrómpese e molestase para non 

dar clase (42%), póñense alcumes (38,5%), etc. 

 

Sobre os espazos onde hai problemas de convivencia destacan os lugares onde se 

xunta o alumnado, incluso na aula, onde se presupón a presenza do profesorado. 

 

No estudo sobre a condición de vítima, un 17% do alumnado recoñece ter padecido 

algunha conduta negativa, acoso, agresión ou falta de respecto. 

 

Nesta táboa  apréciase que cando o alumnado ten problemas de convivencia intenta 

solucionalo cos seus iguais, sendo minoritario a busca de axuda aos adultos do centro. 
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B) OS OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DO PLAN DE CONVIVENCIA DERIVADOS DA 

ANÁLISE PREVIA.  

Partindo do diagnóstico sobre a situacións de convivencia expresada no punto ante-

rior, establecemos os seguintes obxectivos xerais: 

OBXECTIVOS XERAIS 

-  Facilitar ao conxunto do profesorado instrumentos e recursos en relación coa Cultura da 

Paz, a prevención da violencia e a mellora da convivencia no centro. 

-  Concienciar e sensibilizar á comunidade educativa sobre a importancia dunha adecuada 

convivencia escolar e sobre os procedementos para mellorala. 

-  Fomentar no centro os valores, actitudes e as prácticas que permitan mellorar o grao de 

aceptación e cumprimento das normas e avanzar no respecto á diversidade, 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.  

-  Facilitar a prevención, detección, tratamento, seguimento e resolución de conflitos que 

puideran formularse no centro, e aprender a utilizalos como fonte de experiencia de 

aprendizaxe. 

-  Facilitar a prevención, detección e eliminación de todas as manifestacións de violencia, 

especialmente da violencia de xénero e das actitudes e comportamentos racistas e xe-

nófobos. 

-  Desenvolver procedementos de mediación para a resolución pacífica dos conflitos e fo-

mentar valores, actitudes e prácticas que permitan mellorar o grao de aceptación e 

cumprimento das normas. 

-  Promover a prevención e o tratamento das situacións de acoso escolar mediante medi-

das eficaces.  
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C) DESCRICIÓN DAS ACTUACIÓNS, DAS MEDIDAS OU DOS PROGRAMAS QUE SE VAN DESENVOLVER PARA FA-

VORECER A CONVIVENCIA, INCLUÍNDO MEDIDAS PREVENTIVAS E DE SENSIBILIZACIÓN E ACTUACIÓNS ORGANI-

ZATIVAS, CURRICULARES E DE COORDINACIÓN, ENTRE OUTRAS. 

Van encamiñadas a toda a comunidade educativa; primaranse as preventivas (tanto a nivel de centro, coma de aula, 

coma individualmente), pero haberá casos que sexan actuacións de intervención (corrección de situacións de convivencia 

non apropiadas, actuacións con alumnos/as reincidentes, problemas de conduta, situacións de acoso escolar, absentis-

mo,…). 

DENOMINACIÓN TIPO DESTINATARIOS OBXECTIVO 

Plan de acollida do 

alumnado de novo in-

greso. 

Prevención Alumnado. Informar ao alumnado novo sobre o funcionamento xeral do 

instituto e as normas de convivencia, aportándolles puntos de 

referencia e transmitíndolles seguridade e tranquilidade. 

Difusión dos dereitos e 

deberes do alumnado e 

das normas de convi-

vencia. 

Prevención 

(A nivel de 

aula) 

Alumnado. Concienciar ao alumnado dos beneficios para todos do res-

pecto ás normas de convivencia. 

Recollida de información  

do alumnado. 

Prevención Alumnado - Atender necesidades do alumnado 

- Detectar conflitos 
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Plan de acción titorial. Prevención. Alumnado - Axudar a un mellor coñecemento das propias capacidades, 

motivación e intereses. 

- Facilitar recursos para que o alumnado poidan decidir o seu 

futuro. 

- Facilitar a superación de hábitos discriminatorios de tipo se-

xista, racista, homófobos, etc. 

Plan de actuación nos 

casos de absentismo 

Intervención Alumnado - Detectar na maior brevidade posible os caso de absentismo. 

- Facer diminuír o nº de alumnos/as absentistas mediante ac-

tuacións coordinadas: IES, Familia e outras entidades. 

Programa de Titoría en-

tre Iguais (TEI) 

Prevención Alumnado - Establecer relacións entre iguais desde o compañeirismo e 

a solidariedade. 

- Concienciar na cultura do respecto 

- Prever, detectar e resolver situacións conflitivas e de desi-

gualdade 

Programa de Habilida-

des Sociais e preven-

ción da violencia 

Prevención Alumnado Mellorar as capacidades do alumnado con respecto á convi-

vencia e axudar a saber actuar en situacións de conflitos. 
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Plan de actuación en 

caso de acoso escolar 

Intervención Profesorado e 

alumnado 

 Identificar e detectar os casos de acoso escolar e coñecer o 

protocolo de actuación. 

Programación de activi-

dades multiculturais. 

Prevención. Alumnado - Fomentar o respecto pola diferenza. 

- Fomentar a convivencia entre o alumnado de diferente pro-

cedencia, etnia, etc. 

Utilización da revista, 

páx. Web, e blogs 

Prevención Alumnado Aproveitar os recursos e motivación cara as novas tecnoloxí-

as para fomentar a convivencia. 

Participación nas activi-

dades da biblioteca  e o 

Club de Lectura 

Prevención Alumnado Implicar o alumnado nas actividades da biblioteca e no club 

de lectura para fomentar experiencias positivas de conviven-

cia. 

 

 

Plan de acollida do pro-

fesorado de nova incor-

poración ó instituto. 

Prevención Profesorado Favorecer unha rápida integración no funcionamento do insti-

tuto. Propiciar o clima de confianza e colaboración axeitado 

para un mellor desenvolvemento das actividades docentes e 

a aplicación das normas de convivencia. 

Difusión das normas de Prevención Profesorado Mellorar a organización e efectividade da aplicación das nor-
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convivencia. mas de convivencia. 

Fomento das relación 

entre profesorado. 

Organiza-

ción. 

Profesorado Mellorar o clima de traballo e convivencia entre o profesorado 

para motivalo a que participe nas actividades programadas e 

incentivalo na resolución de conflitos de maneira cordial e 

dialogada. 

Profesorado titor de 

alumnado con necesi-

dades educativas 

Prevención-

intervención. 

Profesorado - Intensificar as accións previstas no PAT de maneira perso-

nalizada para este alumnado. 

- Atender ao alumnado que presenten déficits afectivos e so-

ciais no seo familiar. 

 

Sesión de presentación 

do centro as familias do 

futuro alumnado 

Prevención Familias Establecer un canal de coñecemento e información inicial en-

tre as familias e o centro 

Difusión das normas de 

convivencia e funciona-

mento do instituto. 

Prevención Familias  Mellorar a colaboración e implicación das familias en todo o 

que respecta ao comportamento do alumnado no instituto. 
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Plan de comunicación 

co centro adscrito e as 

familias. 

Prevención Centros de prima-

ria 

- Obter información dos novos alumnos/as para adoptar as 

medidas que eviten situacións conflitivas, e riscos derivados 

de enfermidades e/ou discapacidades. 

- Facilitar ó novo alumnado a súa integración no centro coa 

colaboración das familias. 

Plan de actuación na 

corrección das condutas 

contrarias ás normas de 

convivencia 

Intervención Familias, profeso-

rado e alumnado 

- Actuar de forma coordinada en todos os casos de conflito. 

- Asegurar o esgotamento de todos os recursos dispoñibles 

antes de proceder á corrección mediante as medidas previs-

tas no Plan de Convivencia. 
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D) O PROTOCOLO PARA A PREVENCIÓN, DETECCIÓN E TRATAMENTO 

DAS SITUACIÓNS DE ACOSO ESCOLAR, DE CONFORMIDADE CO ESTA-

BLECIDO NO ARTIGO 30.2 DA LEI 4/2011, DO 30 DE XUÑO.  

Para a prevención, detección e tratamento das situacións de acoso es-

colar, empregaremos o Protocolo Xeral de prevención, detección e tratamento 

do acoso escolar e ciberacoso, publicado pola Xunta de Galicia, especificamen-

te pola Consellería de cultura, educación e O.U. en maio de 2013. Protocolo 

que incorporamos no anexo 1  
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E) 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 SEGUIR 

PARA O SEU DESENVOLVEMENTO E EXECUCIÓN.  

 ACTUACIÓNS DO PLAN DE CONVIVENCIA  

ALUMNADO 

DENOMINACIÓN TIPO DESTINATARIOS OBXECTIVO ACTIVIDADES METODOLOXÍA RESPONSABLES TEMPORALIZA. RECURSOS 

Plan de acollida 

do alumnado de 

novo ingreso. 

Prevención. Alumnado. Informar ao alum-

nado novo sobre o 

funcionamento xeral 

do instituto e as 

normas de convi-

vencia, aportándo-

lles puntos de refe-

rencia e transmitín-

dolles seguridade e 

tranquilidade. 

- Recepción polo 

equipo directivo e 

departamento de 

orientación. 

-  Recepción polos/as 

responsables de tito-

ría. 

Recibimento no 

salón de actos, e 

acompañamento 

polo centro e ata 

a súa aula por 

parte dos/as res-

ponsables de 

titoría. 

Equipo directi-

vo, departa-

mento de orien-

tación e tito-

res/as. 

Primeira se-

mana de cur-

so. 

- Resumo dos 

dereitos e debe-

res dos alum-

nos/as. 

- Normas de con-

vivencia. 

- Recomenda-

cións Xerais. 

Difusión dos de-

reitos e deberes 

do alumnado e 

Prevención 

(A nivel de 

Alumnado. Concienciar ao 

alumnado dos bene-

ficios para todos do 

- Difusión durante o 

plan de acollida  para 

o alumnado novo. 

- Explicación ao 

alumnado novo. 

- Realización de 

Titores/as. Mes de se-

tembro. 

- Resumo dos 

dereitos e debe-

res do alumnado. 
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das normas de 

convivencia. 

aula). respecto ás normas 

de convivencia. 

- Difusión a todo o 

alumnado dentro do 

plan de acción tito-

rial. 

actividades parti-

cipativas nas tito-

rías. 

- Normas de con-

vivencia. 

Recollida de in-

formación  do 

alumnado. 

Prevención Alumnado - Atender necesida-

des do alumnado 

  - Detectar conflitos 

- Reunións coa xun-

ta de delegados/as 

- Informes dos/as 

alumnos/as, indivi-

duais e de grupo 

- Reunións tito-

res/as e orienta-

dor/a 

- Enquisas a tra-

vés da titoría 

Xefatura de es-

tudos. Orienta-

ción, Titores/as 

Cada trimestre - Enquisas para 

prever situacións 

conflitivas e aco-

so. 

   - Enquisas refe-

rentes     á marcha 

do curso 

Plan de acción 

titorial. 

Prevención. Alumnado. - Axudar a un mellor 

coñecemento das 

propias capacida-

des, motivación e 

intereses. 

- Facilitar recursos 

para que o alumna-

do poida decidir o 

seu futuro. 

- Facilitar a supera-

Descritas no Plan. Participativa a 

través da titoría. 

Dpto. orienta-

ción, xefatura 

de estudos e 

titores/as. 

Durante todo o 

curso. 

Descritos no 

Plan. 
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ción de hábitos dis-

criminatorios de tipo 

sexista, racista, ho-

mófobos, etc. 

Plan de actua-

ción nos casos 

de absentismo 

Intervención Alumnado - Detectar na maior 

brevidade posible os 

caso de absentismo. 

- Facer diminuír o nº 

de alumnos/as ab-

sentistas mediante 

actuacións coordi-

nadas: IES, Familia 

e outras entidades. 

Ver contido do Plan Seguimento a 

través das reu-

nións de tito-

res/as co Dpto. 

Orientación 

Todo o profeso-

rado 

Todo o curso Ver contido do 

Plan 

Programa de Ti-

toría entre Iguais 

(TEI) 

Prevención Alumnado - Establecer rela-

cións entre iguais 

desde o compañei-

rismo e a solidarie-

dade. 

 - Concienciar na 

cultura do respecto 

- Prever, detectar e 

Ver contido do pro-

grama 

Sesións de sen-

sibilización 

Sesións de for-

mación 

Desenvolvemen-

to de actividades 

de convivencia. 

Titores/as 

Dpto. Orient. 

Profesorado 

dos grupos 

Todo o curso Consultar o pro-

grama 
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resolver situacións 

conflitivas e de de-

sigualdade 

Programa de 

Habilidades So-

ciais e preven-

ción da violencia. 

Prevención Alumnado Mellorar as capaci-

dades do alumnado 

con respecto á 

convivencia e axu-

dar a saber actuar 

en situacións de 

conflitos. 

Previstas no PAT Ver o Programa Titores/as, 

Dpto. Orienta-

ción, XE, profe-

sionais invita-

dos 

Todo o curso Consultar o pro-

grama 

Plan de actua-

ción en caso de 

acoso escolar. 

Intervención Profesorado e 

alumnado 

- Identificar e detec-

tar os casos de aco-

so escolar. 

- Coñecer protocolo 

actuación 

Ver contido do plan Seguimento a 

través das reu-

nións cos/as tito-

res/as 

Todo o profeso-

rado 

Todo o curso Ver contido do 

plan 

Programación de 

actividades mul-

ticulturais. 

Prevención. Alumnado. - Fomentar o res-

pecto pola diferen-

za. 

- Fomentar a con-

vivencia entre o 

alumnado de dife-

- Torneos deporti-

vos. 

- Celebración das 

efemérides. 

Participativa. Dpto. de activi-

dades extraes-

colares, dpto. 

de orientación, 

e titores/as. 

Todo o curso. Instalacións e ma-

teriais para activi-

dades deportivas. 

Actividades previs-

tas para a celebra-

ción das distintas 
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rente procedencia, 

etnia, etc. 

efemérides. 

Utilización da 

revista, páx. 

Web, e blogs. 

Prevención Alumnado Aproveitar os recur-

sos e motivación 

cara as novas tec-

noloxías para fo-

mentar a conviven-

cia. 

- Colaborar nos con-

tidos da páx. Web e 

da revista. 

- Establecemento de 

foros. 

Participativa Responsable 

TIC, da  biblio-

teca e revista, 

orientador/a e 

xefe de estudos 

Todo o curso Páxina web, re-

vista, biblioteca. 

Participación nas 

actividades da 

biblioteca  e o 

Club de Lectura 

Prevención Alumnado Implicar o alumnado 

nas actividades da 

biblioteca e no club 

de lectura para fo-

mentar experiencias 

positivas de convi-

vencia. 

 

- Sesións participati-

vas no Club de lectu-

ra  

- Eventos organiza-

dos polo equipo de 

Biblioteca. 

Participativa - Responsables 

do equipo de 

biblioteca, 

- Responsables 

do club de lec-

tura 

Todo o curso - A biblioteca, 

Fondos de biblio-

teca, 

- Medios audiovi-

suais 
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ACTUACIÓNS DO PLAN DE CONVIVENCIA 

PROFESORADO 

DENOMINACIÓN TIPO DESTINATARIOS OBXECTIVO ACTIVIDADES METODOLOXÍA RESPONSABLES TEMPORALIZA. RECURSOS 

Plan de acollida 

do profesorado 

de nova incorpo-

ración ó instituto. 

Prevención Profesorado. Favorecer unha rá-

pida integración no 

funcionamento do 

instituto. Propiciar o 

clima de confianza e 

colaboración axeita-

do para un mellor 

desenvolvemento 

das actividades do-

centes e a aplica-

ción das normas de 

convivencia. 

Reunión con todo o 

profesorado facilitán-

dolles a documenta-

ción necesaria e in-

formándolles dos as-

pectos máis identita-

rios do instituto. 

Reunión e entre-

vista. 

Equipo directivo - No primeiro 

claustro do 

curso. 

- Sempre que 

se incorpore 

profesorado 

novo (substi-

tucións) 

 

 

- Guión de acolli-

da para o profe-

sorado 

- Diversos mode-

los de documen-

tación. 

Difusión das 

normas de con-

vivencia. 

Prevención Profesorado. Mellorar a organiza-

ción e efectividade 

da aplicación das 

normas de convi-

- Por a disposición 

do profesorado, na 

Sala de profesorado, 

as NOF.  

Distribución das 

normas. 

Xefatura de es-

tudos. 

Mes de se-

tembro. 

- NOF e Plan de 

convivencia. 

- Instrucións para 

aplicación. 



 

18 
 

vencia. - Entrega de dereitos 

e deberes do profe-

sorado. 

- Dereitos e de-

beres do profeso-

rado. 

Fomento das re-

lacións entre pro-

fesorado. 

Organiza-

ción. 

Profesorado. Mellorar o clima de 

traballo e conviven-

cia entre o profeso-

rado para motivalo a 

que participe nas 

actividades progra-

madas e incentivalo 

na resolución de 

conflitos de maneira 

cordial e dialogada. 

- Comida ou cea tri-

mestral. 

- Actividades de 

convivencia (deporti-

vas, musicais, etc.) 

- Colaboracións nas 

distintas actividades 

que se organicen. 

Participativa. Equipo directi-

vo. 

Todo o curso.  

Profesorado titor 

de alumnado con 

necesidades 

educativas. 

Prevención-

intervención. 

Profesorado - Intensificar as ac-

cións previstas no 

PAT de maneira 

personalizada para 

este alumnado. 

- Atender ó alumna-

do que presente dé-

ficits afectivos e so-

ciais no seo familiar. 

- Descritas no PAT 

aplicadas de manei-

ra personalizada. 

- Seguimento de: 

comportamento, 

asistencia, traer ma-

terial escolar, reali-

zación de tarefas, 

etc. 

Atención perso-

nalizada. 

Titores /as es-

pecíficos e 

dpto. de orien-

tación. 

Todo o curso. Hora de coordi-

nación Titor/a-

Orientador/a. 
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ACTUACIÓNS DO PLAN DE CONVIVENCIA  

FAMILIA 

DENOMINACIÓN TIPO DESTINATARIOS OBXECTIVO ACTIVIDADES METODO-LOXÍA RESPONSABLES TEMPORALIZA. RECURSOS 

Sesión de pre-

sentación do 

centro as fami-

lias do futuro 

alumnado 

Prevención  Familias Establecer un canal 

de coñecemento e 

información inicial 

entre as familias e o 

centro 

Sesión informativa Expositiva e inte-

ractiva 

Equipo directi-

vo, DO e res-

ponsables en 

titoría. 

Unha sesión 

no período 

previo a matri-

culación  

Resumo normas. 

Consellos cara a 

nova etapa. 

Resumo de nor-

mativa educativa. 

Difusión das 

normas de con-

vivencia e fun-

cionamento do 

instituto. 

Prevención Familias. Mellorar a colabora-

ción e implicación 

das familias en todo 

o que respecta ao 

comportamento do 

alumnado no institu-

to. 

- Comunicación ás 

familias das normas 

de convivencia e fun-

cionamento do institu-

to no sobre de matrí-

cula. 

- Reunión coas fami-

lias tras a avaliación 

inicial. 

- Distribución no 

sobre de matrí-

cula desta in-

formación. 

- Información 

nas reunións 

presenciais. 

Equipo directi-

vo, dpto. de 

orientación e 

titoras/es. 

Período de 

matrícula e 

principio de 

curso. 

- Resumo dos 

dereitos e debe-

res do alumnado. 

- Normas de con-

vivencia. 

- Funcionamento 

do centro e dis-

tribución da guía 

de recepción de 

familias. 

  



 

20 
 

 

ACTUACIÓNS DO PLAN DE CONVIVENCIA 

ORGANIZATIVAS E DE XESTIÓN 

DENOMINACIÓN TIPO DESTINATARIOS OBXECTIVO ACTIVIDADES METODOLOXÍA RESPONSABLES TEMPORALIZA. RECURSOS 

Plan de comuni-

cación co centro 

adscrito e as fa-

milias. 

Prevención. Centros de pri-

maria 

- Obter informa-

ción dos novos 

alumnos/as para 

adoptar as medi-

das que eviten si-

tuacións confliti-

vas, e riscos deri-

vados de enfermi-

dades e/ou disca-

pacidades. 

- Facilitar ó novo 

alumnado a súa 

integración no 

centro coa colabo-

ración dos seus 

pais. 

Reunións cos equi-

pos educativos do 

dentro de primaria e 

cos pais dos alum-

nos. 

Desprazamento 

ao centro de 

primaria adscrito, 

e reunións con 

profesores e 

pais. 

Dpto orienta-

ción e Xefatura 

de estudos. 

Maio e setem-

bro. 

Recollida de da-

tos, e presenta-

ción aos pais da 

nova etapa edu-

cativa. 
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Plan de actua-

ción na correc-

ción das condu-

tas contrarias ás 

normas de con-

vivencia 

Intervención Familias, profe-

sorado e alum-

nado. 

 

 

 

- Actuar de forma 

coordinada en todos 

os casos de confli-

tos. 

- Asegurar o esgo-

tamento de todos os 

recursos dispoñibles 

antes de proceder á 

corrección mediante 

as medidas previs-

tas no Plan de Con-

vivencia. 

Ver o contido do 

Plan 

Diálogo e inter-

mediación. 

Comunidade 

escolar 

Todo o curso Ver contido do 

plan 
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F) NORMAS DE CONVIVENCIA DO CENTRO, COA CONCRECIÓN DOS 

DEREITOS E DEBERES DOS DIFERENTES MEMBROS DA COMUNIDADE 

EDUCATIVA, ASÍ COMO UN PROTOCOLO QUE CONTRIBÚA Á DETEC-

CIÓN OU AO INCUMPRIMENTO DESTAS. 

Achégase no anexo 2 o documento completo das Normas de organiza-

ción e funcionamento do centro (NOF). 

 

G) ESTABLECEMENTO DAS CONDUTAS CONTRARIAS Á CONVIVENCIA 

E DAS CORRECCIÓNS QUE CORRESPONDAN AO SEU INCUMPRIMENTO 

QUE, DE SER O CASO, SE APLICARÁN, DE CONFORMIDADE CO ESTA-

BLECIDO NESTE DECRETO EN DESENVOLVEMENTO DA LEI 4/2011 E 

DEMAIS NORMATIVA QUE SEXA DE APLICACIÓN.  

O establecemento das condutas contrarias a convivencia e das súas co-

rreccións recóllense no título VI do documento de NOF do centro (Anexo 2). 

 

H) AS NORMAS ESPECÍFICAS PARA O FUNCIONAMENTO DA COMISIÓN 

DE CONVIVENCIA DO CENTRO, A SÚA COMPOSICIÓN, A PERIODICIDA-

DE DAS REUNIÓNS E O PLAN DE ACTUACIÓN E, DE SER O CASO, DA 

AULA DE CONVIVENCIA INCLUSIVA OU DA ESCOLA DE NAIS E PAIS.  

Segundo o artigo 6 do DECRETO 8/2015, DE 8 DE XANEIRO POLO 

QUE SE DESENVOLVE A LEI 4/2011, DO 30 DE XUÑO:  

A comisión de convivencia 

1. A comisión de convivencia do centro constituirase no seo do seu consello 

escolar. Terá carácter consultivo e desempeñará as súas funcións por delega-

ción do consello escolar, para facilitar o cumprimento das competencias que 

este ten asignadas en materia de convivencia escolar e velará pola correcta 

aplicación do disposto neste decreto, no plan de convivencia e nas normas de 

convivencia da cada centro. 
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2. A comisión de convivencia, na súa composición, integrará o principio de 

igualdade entre mulleres e homes de todos os sectores da comunidade educa-

tiva. Estará composta polas persoas representantes do alumnado, do profeso-

rado, das familias e do persoal de administración e servizos. Será presidida po-

la persoa titular da dirección do centro e unha das persoas integrantes actuará 

como secretaria ou secretario, quen levantará a acta das súas reunións. O no-

meamento das persoas integrantes da comisión de convivencia no centro co-

rresponde ao director ou á directora por proposta dos colectivos representados. 

No caso do noso centro, a comisión de convivencia será integrada por todos os 

membros do Consello Escolar e ademais, incorporarase a persoa responsable 

do dpto. de orientación.  

3. A comisión de convivencia exercerá por delegación do consello escolar as 

seguintes funcións:  

a) Elaborar o plan de convivencia do centro e dinamizar todos os sectores da 

comunidade educativa, incorporando as súas iniciativas e achegas no proce-

demento de elaboración, desenvolvemento e seguimento do citado plan.  

b) Adoptar as medidas preventivas necesarias para garantir os dereitos de to-

dos os membros da comunidade educativa e o cumprimento das normas de 

convivencia do centro.  

c) Impulsar accións dirixidas á promoción da convivencia, especialmente o fo-

mento de actitudes para garantir a igualdade entre mulleres e homes, a igual-

dade de trato de todos os membros da comunidade educativa e a resolución 

pacífica de conflitos. 

d) Propor ao consello escolar as medidas que considere oportunas para mello-

rar a convivencia, así como dar conta a este, cando menos dúas veces ao lon-

go do curso, das actuacións desenvolvidas e das correccións e medidas disci-

plinarias impostas.  

e) Propor, de ser o caso, á persoa titular da dirección do centro persoas que 

poidan formar parte do equipo de mediación. 



 

24 
 

f) Coñecer o cumprimento efectivo das correccións e medidas correctoras nos 

termos en que fosen impostas e informar o consello escolar sobre o grao de 

cumprimento da normativa vixente. 

g) Realizar o seguimento dos compromisos de convivencia subscritos no cen-

tro.  

h) Elaborar unha memoria anual sobre a análise da convivencia e conflitividade 

no centro, na cal se reflictan as iniciativas no ámbito do centro sobre a materia. 

Este informe será trasladado ao consello escolar do centro e ao corresponden-

te servizo territorial de Inspección Educativa.  

i) Aqueloutras que lle sexan encomendadas polo consello escolar do centro do-

cente ou polo órgano da Administración educativa con competencias na mate-

ria. 

4. Cando a comisión de convivencia o considere oportuno, e co obxecto de que 

informen no ámbito das súas respectivas competencias, poderá solicitar o ase-

soramento dos/as profesionais do departamento de orientación que interveñen 

no centro, do profesorado titor relacionado co tema que se analice, do educa-

dor ou educadora social do concello onde estea o centro educativo ou doutros 

ou doutras profesionais segundo a problemática de que se trate, así como das 

asociacións do sector que poidan colaborar na mellora da convivencia. 

5. A comisión manterá tres reunións anuais de carácter ordinario, unha por tri-

mestre, e con carácter extraordinario cantas veces sexa convocada pola súa 

presidencia, por iniciativa propia ou por proposta de, polo menos, unha terceira 

parte dos seus membros. 
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I) MECANISMOS DE COORDINACIÓN E COLABORACIÓN INTERNA NO 

CENTRO, COAS FAMILIAS E CON OUTROS CENTROS EDUCATIVOS OU 

ORGANISMOS DO CONTORNO.  

1. Os mecanismos de coordinación e colaboración interna son: 

 A Dirección do centro dirixe e coordina o funcionamento interno a través 

do establecido nas NOF.  

 A coordinación da dirección desenvolvese a través da reunión semanal 

entre os seus membros. 

 A dirección coordinarase cos demais estamentos do centro a través das 

reunións do CE. 

 A relación da dirección co profesorado realizarase a través das reunións 

de claustro convocados o efecto. 

 Os departamentos coordinaranse entre eles por medio das reunións da 

CCP. 

 Entre os membros dos departamentos didácticos, empregaran a reunión 

semanal para a súa propia coordinación. 

 Os equipos docentes, a parte das sesións de avaliación, poderán realizar 

as reunións que consideren pertinentes para tales efectos. 

 E ademais, realizaranse todas aquelas accións que sexan necesarias pa-

ra unha coordinación efectiva e satisfactoria. 

 

2. Os mecanismos de coordinación e colaboración coas familias son: 

 Ao inicio do curso o equipo directivo xunto cos responsables de titorías e 

orientación desenvolverán unha reunión coas familias co fin de informar 

sobre os aspectos de organización e funcionamento do centro, así como 

dos aspectos mais específicos e persoais de cada grupo e alumno/a. 

 Entregaráselle unha guía orientativa para as familias, onde virán recolli-

dos os medios de comunicación co centro (páxina web, números de telé-

fono, direccións de correo electrónico, ABALAR MOBIL,…), horarios de 
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funcionamento do centro, horarios de recepción de familias nas titorías, e 

outros aspectos do funcionamento do centro. 

 profesorado responsable de titorías recibirá as familias, dentro do seu ho-

rario establecido para tal fin. (No caso de que isto non sexa posible, inten-

tarase chegar a un acordo dun horario alternativo) 

 departamento de Orientación disporá dun horario específico para reunión 

con familias. 

 Dentro do seu horario os membros do equipo de dirección, ou calquera 

outro membro docente, poderá acordar unha reunión cos responsables 

familiares. 

 A través do propio alumnado remitiranse as familias a información puntual 

que se considere importante en cada momento. 

3. Os mecanismos de coordinación e colaboración con outros centros son: 

 A principio de cada curso realizarase unha reunión entre o director/a do 

IES e os responsables da dirección dos centro educativos da localidade, 

no que se porán en común os problemas a resolver e acordaranse os me-

canismos de coordinación para o desenvolvemento de accións ou activi-

dades conxuntas. Nesa primeira reunión establecerase o día non lectivo 

de libre elección polos centros educativos e acordarase o calendarios su-

cesivas reunións. 

 Previa a finalización de cada curso, realizarase unha reunión entre os 

responsables da orientación do IES e do centro adscrito, para coñecer as 

circunstancias e peculiaridades do alumnado que se incorporará no curso 

seguinte.  

 alumnado de 6º de EP do centro adscrito realizará unha visita ao noso 

centro para facilitar a adaptación cara o futuro cambio. 

 Antes do período de matrícula do novo curso, desenvolverase unha charla 

informativa cas familias do alumnado de nova incorporación, para expo-

ñerlles o funcionamento e organización do centro, así como das particula-

ridades dos cambios a nivel educativo que existen entre as diferentes 

etapas. 
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 Desenvolveranse todas aquelas reunións, consultas, comunicacións, … 

que se consideren de interese para favorecer a coordinación. 

4. Os mecanismos de coordinación e colaboración con outros organismos son: 

 Co Concello de Vilagarcía e a través das Concellarías de Educación, Ser-

vizos sociais, Igualdade e muller e cultura, realizaranse as reunión perti-

nentes para coordinar as diferentes actividades que se propoñan e coor-

dinar accións relativas as problemáticas persoais e familiares do alumna-

do. 

 A través do Programa ATRÉVETE, desenvolveranse as actividades requi-

ridas en colaboración ca Cámara de comercio. 

 Manteranse os mecanismos de colaboración, a través do responsables de 

titorías e do coordinador/a de FCT, coas empresas e organizacións nas 

que o alumnado desenvolve as prácticas. 

5. Toda a información que se considere de interese, poderá divulgarse a través 

dos taboleiros existentes para tales efectos, da páxina web do centro e do co-

rreo electrónico, da divulgación personalizada, …  

 

J) ESTRATEXIAS PARA REALIZAR A DIFUSIÓN DO PLAN DE CONVIVEN-

CIA. 

Este Plan de Convivencia publicarase na páxina web do centro, e estará 

a disposición de toda a comunidade educativa na secretaría do centro, en hora-

rio de atención ao público. 

 

K) PROCESOS DE SEGUIMENTO, AVALIACIÓN E MELLORA DO PLAN DE 

CONVIVENCIA. 

Nas reunións da comisión de convivencia farase o seguimento deste 

Plan, para comprobar a validez e saber se é unha ferramenta axeitada para 

mellorar a convivencia no centro. Anualmente, revisarase co fin de avaliar o 

seu funcionamento, e proporase todas as medidas que se consideren oportu-

nas para enriquecelo. 
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L) ANEXOS 

ANEXO 1: Protocolo Xeral de prevención, detección e tratamento do 

acoso escolar e ciberacoso. 

https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protocolo_xeral_para_a_prevencion_deteccion_

e_tratamento_do_acoso_e_ciberacoso_escolar_v.2.pdf 

ANEXO 2: Normas de organización e funcionamento do centro (NOF).  

Ver documento na web do centro. 

ANEXO 3: Protocolo para a prevención do absentismo.  

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protocolo_de_absentismo_escolar.pdf 

 

https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protocolo_xeral_para_a_prevencion_deteccion_e_tratamento_do_acoso_e_ciberacoso_escolar_v.2.pdf
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protocolo_xeral_para_a_prevencion_deteccion_e_tratamento_do_acoso_e_ciberacoso_escolar_v.2.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protocolo_de_absentismo_escolar.pdf

