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Anexo 1
Comisión de convivencia
O réxime de funcionamento, composición e o desenvolvemento das funcións da
comisión de convivencia de cada centro concretarase no plan de convivencia, de
conformidade co establecido para os órganos colexiados na Lei 16/2010, do 17 de
decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector
público autonómico de Galicia.
manterán tres reunións anuais de carácter ordinario, unha por trimestre, 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.
A comisión de convivencia terá carácter consultivo e desempeñará as súas funcións
por
delegación do consello escolar para facilitar o cumprimento das competencias que, en
materia de convivencia escolar, ten asignadas o consello escolar.
Funcións/Actuacións da comisión de convivencia
Elaborar o plan de convivencia do centro e as demais actuacións derivadas do seu
desenvolvemento, seguimento, avaliación e revisión, función que será asumida polo
equipo directivo cando non estea constituída, que será aprobado polo consello escolar
do centro, tal como se recolle no artigo 10 da Lei 4/2011.
Velar pola correcta aplicación do disposto na normativa existente en materia de
convivencia e no plan e normas de convivencia.
Elevar ao consello escolar de cada centro e recoller na memoria anual da comisión
de convivencia as iniciativas tendentes a previr e resolver conflitos de convivencia,
mellorar a convivencia e fomentar o respecto mutuo e a tolerancia no centro educativo
propostas polas escolas de nais e pais que se poidan crear no centro e se establezan
no
plan de convivencia.
Funcións, por delegación do consello escolar:
– Dinamizar todos os sectores da comunidade educativa, incorporando as súas
iniciativas no procedemento de elaboración, desenvolvemento, seguimento e
revisión do plan de convivencia do centro.
– Adoptar as medidas preventivas necesarias para garantir os dereitos de todos os
membros da comunidade educativa e o cumprimento das normas de convivencia do
centro.
– Impulsar accións dirixidas á promoción da convivencia, especialmente o fomento de
actitudes para garantir a igualdade entre mulleres e homes, a igualdade de trato de
todos os membros da comunidade educativa e a resolución pacífica dos conflitos.
– Propoñerlle ao consello escolar as medidas que considere oportunas para mellorar a
convivencia, así como dar conta a este, cando menos dúas veces ao longo do curso,
das actuacións desenvolvidas e das correccións e medidas disciplinarias impostas.
– Propoñerlle, de ser o caso, ao director do centro persoas que poidan formar parte do
equipo de mediación.
– Coñecer o cumprimento efectivo das correccións e medidas correctoras nos termos
que foran impostas e informar o consello escolar sobre o grao de cumprimento da
normativa vixente.
– Realizar o seguimento dos compromisos de convivencia subscritos no centro.
– Elaborar unha memoria anual sobre a análise da convivencia e conflitividade no
centro, no que se reflictan as iniciativas no ámbito do centro sobre a materia: este
informe será trasladado ao consello escolar do centro e ao correspondente servizo
territorial de inspección educativa.
– Aqueloutras que lle sexan encomendadas polo consello escolar do centro ou o
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órgano da Administración educativa con competencias na materia.
A composición da comisión elixida en sesión do Consello Escolar do día 7 de
Decembro de 2016 (modificada en setembro de 2017) é a seguinte:
Nome

Remata

Correo electrrónico

Dario Lata Blanco

2018

qidario1@edu.xunta.es

Águeda Chapela Piñeiro

2018

aguedachapela@edu.xunta.es

Cristina del Rio Lamela

2018

riolamela@edu.xunta.es

Begoña Puime Montero

2018

bpuime@edu.xunta.es

Mª Isabel Rodríguez Rubio

2020

rodriguezrubio@edu.xunta.es

Gemma Caramés Millán

2018

gemacarames@edu.xunta.es

Esperanza Mariño Rodríguez

2020

emarinorodri@edu.xunta.es

2018

evaeiroca@gmail.com

2020

clara.barcia.gonzalez@gmail.c
om

2020

pastora.rosa@edu.xunta.es

Dirección

Representantes do Profesorado

Representantes dos Pais/Nais
Eva Mª Eiroa Camaño
Representantes do Alumnado
Clara Barcia González
Representante de Coeducación
------------------Representante do Persoal non docente
Pastora Rosa Rodríguez López
Orientador
Pablo Miranda Otero

pablomiranda@ed.xunta.es

Cando a comisión de convivencia o considere oportuno, e co obxecto de que informen
no ámbito das súas respectivas competencias, poderá solicitar o asesoramento do
departamento de orientación ou a colaboración do profesorado titor. educadora social
do concello ou de outros profesionais e asociacións que poidan colaborar na mellora
da convivencia.
A comisión de convivencia manterá tres reunións anuais de carácter ordinario, unha
por trimestre, 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.

