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1. ANÁLISE DA SITUACIÓN DO CONTEXTO 
 
O IES Xulián Magariños é un centro cunha longa tradición de traballo a prol dunha convivencia positiva.                 

Durante sete cursos consecutivos vense levando a cabo formación do profesorado en distintos             

aspectos da convivencia -a través da cal se implantaron programas como os de mediación e titoría                

entre iguais, entre outros-. Tamén foi durante moito tempo centro de referencia en canto a educación                

intercultural, caracterizándose pola convivencia de alumnado de moi diversa procedencia sen que            

existan problemas significativos de integración. Somos membros da Rede de Centros por unha             

Convivencia Positiva, un grupo de centros educativos de toda Galicia que desenvolve accións             

formativas comúns no campo da convivencia para o profesorado, o alumnado e as familias, e tamén da                 

Rede de Escolas sen Racismo promovida pola Asemblea de Cooperación pola Paz. 

 

O presente plan de convivencia baséase na percepción de que o noso centro, salvo en cursos e                 

momentos puntuais, ten un moi baixo nivel de conflitividade. Non contamos con datos obxectivos              

sobre o número de partes de conduta nos últimos anos, e en canto a expedientes só temos rexistro                  

dun no curso 2014-2015 e seis no curso 2017-2018. Cómpre salientar que este último foi un ano                 

excepcional neste sentido e que no momento de elaborar este documento a situación está              

normalizada, non instruíndose expediente ningún no que vai do curso 2018-2019. A partires deste              

curso, coa fin de poder axustar o contido dos distintos documentos do noso centro, faremos un                

rexistro anual de: 

- Número de expedientes. 

- Número de partes. 

- Número de procedementos solucionados por medio do procedemento conciliado. 

- Número de procedementos solucionados por medio do procedemento ordinario. 

- Número de mediacións levadas a cabo e resultado das mesmas.  

Unha vez que teñamos datos obxectivos sobre a situación da convivencia no noso IES poderemos               

propoñer as modificacións que se consideren oportunas no presente plan para mellorala. 
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2. OBXECTO, FINS E PRINCIPIOS DO PLAN 
 
O Plan de Convivencia do IES Xulián Magariños ten como obxectivo xeral a optimización do clima                

escolar para que o proceso educativo do noso alumnado se desenvolva nun clima de convivencia               

positiva e respecto pola diversidade. Con ese obxectivo recolle todas as actuacións que se desenvolven               

no noso IES no eido da convivencia.  

 

Como fins e principios informadores da convivencia asumimos os recollidos no artigo 3 da Lei 4/2011: 

1. 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 xeito óptimo os                  

recursos que a sociedade pon a disposición do alumnado no posto escolar. 

2. 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. 

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

4. 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. 

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

nos centros docentes, como un dos principais deberes que lles corresponden en relación coa              

educación dos seus fillos ou fillas ou pupilos ou pupilas. 

6. 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 a mellora da convivencia escolar. 

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

convivencia escolar. 

8. 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. 
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Tendo en conta estes principios básicos, desenvolveremos as medidas recollidas no presente plan e              

nas Normas de Organización, Funcionamento e Convivencia, tendo en conta que o noso centro aposta               

sempre polas medidas preventivas como primeira opción, as reeducadoras cando as segundas fallaron             

e só en caso estritamente necesario, sancionadoras, e sempre tendo en conta a diferente situación de                

partida, a tipoloxía do noso alumnado e a diversidade de conflitos que xorden na convivencia diaria. 

 

3. OBXECTIVOS ESPECÍFICOS 
 
O Plan de Convivencia tratará de conseguir os seguintes obxectivos derivados da análise feita no               

apartado 1. 

a) Facilitar a toda a comunidade educativa instrumentos e recursos en relación coa promoción da              

cultura da paz e coa detección e resolución de conflitos no centro. 

b) Sensibilizar a todos os sectores da comunidade escolar da necesidade de formarse en             

habilidades sociais como medio de contribuír á prevención e resolución pacífica de conflitos en todos               

os ámbitos. 

c) Concienciar aos membros da comunidade educativa da necesidade de coñecer e respectar os             

dereitos e deberes do alumnado, profesorado, persoal de administración e servizos e das familias. 

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

aceptación e cumprimento das normas e avanzar no respecto á diversidade e no fomento da igualdade                

entre homes e mulleres. 

e) Facer ver a importancia que ten unha axeitada convivencia escolar para a mellora dos              

resultados académicos. 

f) Facilitar a prevención, detección, tratamento, seguimento e resolución dos conflitos que           

puidesen xurdir no centro, e considerar o conflito como algo inherente á vida cotiá e susceptible de ser                  

utilizado como medio de aprendizaxe na busca de solucións baseadas en actitudes democráticas e              

dialogadas. 

g) Procurar a mellora do clima escolar mediante cambios físicos, materiais e organizativos do             

centro que faciliten a convivencia e a consecución dos obxectivos educativos marcados. 
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h) Favoreceremos a integración dos membros da comunidade educativa na vida do centro            

mediante a mellora do Plan de Acollida (ANEXO) 

i) Establecer, incrementar e consolidar as relacións con entidades e institucións do contorno que             

contribúan á construción de comunidades educadoras e a unha convivencia de calidade que potencie              

os dereitos e liberdades fundamentais. 

 

3.1.- OBXECTIVOS PARA O ALUMNADO 

● Concienciar sobre a importancia da participación na vida do centro e sobre a necesidade de               

asumir un papel activo na toma de decisións e no establecemento das regras de xogo democráticas. 

● Favorecer o funcionamento de órganos colexiados nos que o alumnado participa para o             

establecemento e avaliación das normas de convivencia, así como para a toma das medidas de               

prevención e a colaboración en procedementos para a resolución de conflitos. 

● Respectar á clase en procura dun clima de convivencia axeitado para facilitar as aprendizaxes. 

● Crear a conciencia da necesidade de utilizar unha linguaxe respectuosa tanto en ambientes             

formais como informais. 

● Valorar o mantemento en óptimas condicións das instalacións do centro e do equipamento             

como elementos favorecedores dunha boa convivencia. 

● Formar alumnado para facilitar a conciliación ou a mediación para a resolución pacífica dos              

conflitos. 

 

3.2.- OBXECTIVOS PARA O PROFESORADO 

● Concienciar ao profesorado do centro da importancia da participación activa na dinamización            

da convivencia escolar. 

● Procurar para o profesorado unha formación realista e útil na prevención e resolución de              

conflitos. 

● Considerar a convivencia non só como aspecto organizativo ou unha mera aplicación de             

medidas disciplinarias, senón como competencia educativa social que pase a formar parte da             

formación do alumnado. 
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● Facilitar ao profesorado instrumentos e recursos así como procedementos áxiles e sinxelos            

cando se faga necesaria a corrección de actuacións contrarias á convivencia e a adopción de sancións. 

● Fomentar a realización de actividades que potencien o respecto á diversidade, moi en especial              

daquelas interdisciplinares e do traballo por proxectos. 

● Contribuír desde o ámbito da convivencia á adquisición das competencias clave,           

particularmente as competencias sociais e cívicas. 

 

3.3.- OBXECTIVOS PARA AS FAMILIAS 

● Lograr unha colaboración máis estreita co centro na dinamización da convivencia escolar. 

● Tomar conciencia da importancia da implicación familiar no proceso de ensino- aprendizaxe e             

na prevención e resolución dos conflitos. 

● Promover campañas divulgativas dos diferentes documentos que recollan os aspectos          

fundamentais da convivencia. 

 

4. ACTUACIÓNS, MEDIDAS OU PROGRAMAS. 
 

4.1. NORMAS DE CONVIVENCIA DO CENTRO 
 

As normas xerais de convivencia, as actividades prohibidas e normas nas que se sustentan, condutas               

contrarias á convivencia e procedemento corrector, responsabilidade de reparación de danos,           

procedemento conciliado e as normas de organización e uso das instalacións están recollidas nas              

Normas de Organización, Funcionamento e Convivencia (HIPERVÍNCULO) 

 

4.2. AULA DE CONVIVENCIA INCLUSIVA 

 
A aula de convivencia inclusiva (art. 19.3 da Lei 4/2011) ten como función substituír á expulsión do                 

alumnado privado temporalmente do dereito de asistencia ao centro. Os criterios e condicións para a               

atención en dita aula, actuacións que se desenvolverán nesta, profesorado responsable, etcétera,            

veñen establecidas nas Normas de Organización, Funcionamento e Convivencia (HIPERVÍNCULO)  
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4.3. MEDIACIÓN ESCOLAR 

 
Sen prexuízo dos procedementos de corrección das condutas gravemente prexudiciais para a            

convivencia, regulados expresamente no capítulo IV do título III do decreto 8/2015, do 8 de xaneiro,                

nos supostos menos graves de condutas contrarias á convivencia promoverase o uso da mediación              

realizada por alumnado do centro que obtivese formación e cualificación para a intervención nestas              

situacións. 

a) Definición: forma de resolver conflitos entre dous ou máis membros da comunidade educativa             

coa axuda dunha terceira persoa imparcial, a mediadora ou mediador. O alumnado mediador non              

exerce como xuíz nin árbitro, non impón solucións, nin opina sobre quen ten a verdade. Son rapazas/es                 

con formación neste ámbito que facilitan o proceso de comunicación cara a unha posible solución que                

satisfaga ás partes en conflito. 

b) Características da mediación: voluntaria, confidencial, imparcial e baseada no diálogo. 

c) Funcións do alumnado mediador: 

Guían o proceso, non asumen a responsabilidade de transformar o conflito. 

Axudan ás partes a identificar e satisfacer as súas necesidades e intereses. 

Prestan atención aos valores polos que se guían as partes. 

Axudan ás partes a comprenderse e a sopesar as súas formulacións. 

Propoñen procedementos na procura dunha solución. 

Xeran confianza entre as partes e no proceso. 

d) Procedemento de solicitude de mediación: 

A mediación é un proceso que debe ser solicitado por unha ou varias das partes en conflito. Non                  

obstante todos os membros da comunidade educativa asumimos o compromiso de promover o uso da               

mediación como primeira vía de resolución de problemas de convivencia. Polo tanto o profesorado              

-especialmente o titor-, a xefatura de estudos e a xefatura do departamento de orientación              

recomendarán acudir á mediación sempre que teñan constancia de desencontros entre o noso             
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alumnado susceptibles de ser mediados. A xefatura de estudos, en cumprimento das súas funcións,              

poderá propoñer a mediación como vía alternativa á corrección de condutas leves contrarias á              

convivencia. 

En calquera caso, o procedemento para acudir a mediación é o seguinte: 

1.Solicitude do impreso correspondente na conserxería, que debe ser cuberto pola persoa            

solicitante.  

2.Introdución dunha das copias do impreso na caixa de correo do servizo de mediación, situada               

fronte á conserxería no corredor de cristal. 

3.Entrega da segunda das copias do impreso á profesora responsable do servizo de mediación. 

4.A profesora responsable, en coordinación coa orientadora, decidirá que alumnado mediador           

actuará, en función da natureza do caso que se presente. 

5.O alumnado mediador e as persoas en conflito serán citadas nun recreo para levar a cabo a                 

mediación. 

6.Posteriormente serán citadas para a revisión e seguimento dos acordos acadados. 

e) Partes do proceso de mediación: 

● Presentación e regras de xogo 

● Cóntame 

● Clarificar o problema 

● Propor solucións 

● Chegar a acordos 

 

 

4.4. PROGRAMA DE HABILIDADES SOCIAIS 
 
Non é posible falar dunha convivencia positiva se as persoas que deben convivir non dispoñen de                

estratexias e habilidades comunicativas e de resolución de conflitos.  
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Por outra banda, malia que as habilidades sociais deben, por definición, traballarse en grupo, a Lei                

4/2011 establece a obrigatoriedade de desenvolver programas específicos de habilidades sociais co            

alumnado que permanece na aula de convivencia tras ser privado do dereito de asistencia ao centro                

educativo. Por isto, o programa que aparece como ANEXO 1 ten un apartado específico de actividades                

individuais xunto con actividades grupais organizadas por niveis para traballar as distintas destrezas. 

Tamén cómpre salientar que dito programa está concibido coa idea de ser operativo e realista, e que                 

ademais de traballar as habilidades sociais de xeito directo participamos dentro do plan de acción               

titorial en diversos programas que se relacionan de forma moi estreita coa asertividade, a              

comunicación efectiva, a escoita activa ou a empatía. Exemplo disto son os programas incluídos dentro               

do plan Proxecta ou outros en colaboración con universidades ou entidades sen fin de lucro.  

 

4.5. PROTOCOLOS E PROGRAMAS ESPECÍFICOS 

No noso centro levamos a cabo todas as medidas establecidas nos distintos protocolos deseñados              

dentro da Estratexia Galega de Convivencia Escolar 2015-2020 e recollidos no portal educonvives.gal: 

● Protocolo de prevención, detección e intervención do risco suicida no ámbito educativo 
● I plan de actuacións para a igualdade nos centros educativos de Galicia 2016-2020 
● Protocolo educativo para garantir a igualdade, a non discriminación e a liberdade de identidade              
de xénero 
● Protocolo de protección de datos 
● Protocolo de absentismo escolar 
● Protocolo de consenso sobre o TDAH nos ámbitos educativo e sanitario 
● Protocolo de urxencias sanitarias 
● Anexos ao protocolo de urxencias sanitarias 
● Addenda sobre diabete 
● Anexos á addenda sobre diabete 
● Protocolo xeral para a prevención, detección e tratamento do acoso escolar e ciberacoso 
● Procedemento corrector de condutas contrarias á convivencia  

 
 

4.6. ACTUACIÓNS ANUAIS DO PLAN DE CONVIVENCIA 
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http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protocolo_prevencion_deteccion_intervencion_risco_suicida_ambito_educativo.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/i_plan_de_actuacions_para_a_igualdade_nos_centros_educativos_de_galicia_2016_2020.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/identidade_xenero_galego_a_23_03_18_definitivo.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/identidade_xenero_galego_a_23_03_18_definitivo.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protocolo_proteccion_datos_v1.0.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protocolo_de_absentismo_escolar.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protocolo_de_consenso_sobre_tdah.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/urxencias_sanitarias_e_enfermidade_cronica_a.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/anexos_do_protocolo_de_atencion_a_urxencias_sanitarias_e_enfermidade_cronica_.doc
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/addenda_diabete_completo.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/anexos_da_addenda_de_atencion_a_diabete_.doc
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/procedemento_corrector_orientacions_v.2.pdf
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A continuación proponse unha proposta de planificación anual de actuacións do Plan de Convivencia,              

tendo en conta que esta é flexible e poderase adaptar en cada curso escolar en función das                 

necesidades concretas que se vaian detectando e da avaliación que se realice no curso anterior. 

 

ACTUACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

Actividades de acollida   

(elección de alumnado   

delegado, etc.) 

Mes de setembro. En calquera     

momento no caso de    

incorporación de alumnado   

durante o curso. 

Actividades de cohesión   

grupal nas titorías 

Alomenos oito sesións a    

principio de curso e    

idealmente dúas máis por    

trimestre. 

Formación de novo alumnado    

mediador 

Primeiro trimestre 

Desenvolvemento da  

mediación 

Todo o curso  

Actividades do programa de    

HHSS 

Dúas por trimestre en toda a      

ESO. Durante todo o curso en      

FP Básica. 

 

5. MECANISMOS DE COORDINACIÓN E COLABORACIÓN NO       

DESENVOLVEMENTO DO PLAN 

 
Partimos do principio de que todos os membros da comunidade educativa son axentes responsables              

da convivencia escolar, cada un na esfera que máis directamente lle corresponda. Deste modo, toda a                
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comunidade educativa no seu conxunto velará pola aplicación daquelas medidas que vaian            

encamiñadas a fomentar o respecto ás diferenzas e a igualdade efectiva entre mulleres e homes. 

Funcións do Consello Escolar 

a) Elixir as persoas representantes da Comisión de Convivencia de acordo co establecido no artigo              

6.2 decreto 8/2015. 

b) Establecer directrices para a elaboración do Plan de Convivencia e das normas de convivencia              

do centro. 

c) Realizar anualmente o seguimento e avaliación do Plan de Convivencia e das normas de              

convivencia do centro. 

d) Propoñer actuacións en relación coa convivencia para todos os sectores da comunidade            

educativa, especialmente as relacionadas coa resolución pacífica de conflitos. 

Funcións do Claustro de profesorado e a Comisión de Coordinación Pedagóxica 

a) Realizar propostas para a elaboración do Plan de Convivencia e das normas de convivencia do               

centro. 

b) Participar na avaliación periódica da convivencia no centro, incidindo especialmente no           

desenvolvemento do Plan de Convivencia. 
c) Propoñer actuacións de carácter educativo, especialmente as relacionadas coa resolución          

pacífica de conflitos. 

Funcións do equipo directivo 

a) Desempeñar as competencias da Comisión de Convivencia se esta non está constituída. 

b) Impulsar as actividades previstas no Plan de Convivencia así como velar pola realización destas              

e polo cumprimento das normas de convivencia. 

Funcións da directora 

a) Aprobar o Plan de Convivencia. 
b) Garantir as condicións para que exista no centro un axeitado clima escolar que favoreza a               

aprendizaxe e a participación do alumnado. 

c) Garantir o exercicio da mediación, a imposición de medidas correctoras e o desenvolvemento             

dos procesos e procedementos establecidos no Plan de Convivencia. 
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d) Velar polo cumprimento das medidas correctoras por parte do alumnado. 

e) Impoñer as medidas correctoras. A directora poderá delegar no xefe de estudos nos termos que               

se establecen no artigo 44 do Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro. 

f) Respecto da Comisión de Convivencia do centro: presidila e nomear aos membros, propostos             

polos colectivos representados no Consello Escolar. 

 

 Funcións da xefatura de estudos: 

a) Coordinar e dirixir as actuacións establecidas no Plan de Convivencia do centro e nas normas de                

Convivencia do centro. 

b) Velar polo desenvolvemento coordinado e coherente das actuacións establecidas no Plan de            

Convivencia e das actuacións relativas á mellora da convivencia reflectidas nos respectivos plans de              

acción titorial e de atención á diversidade do centro. 

c) Promover o uso da mediación como estratexia de resolución de conflitos. 

d) Organizar a atención educativa ao alumnado ao que se lle suspendese o dereito de asistencia á                

clase, no marco do disposto nas normas de organización e funcionamento do centro. 

 

Funcións do profesorado titor 

a) Levar a cabo un seguimento da convivencia dentro do seu grupo en coordinación coa xefatura               

do departamento de orientación nas reunións semanais establecidas para tal fin. 

b) Coordinar ao equipo docente que atende ao seu grupo no establecemento de medidas de              

fomento da convivencia positiva e, no seu caso, correctoras de problemas menores de convivencia. 

c) Colaborar coa xefatura de estudos no seguimento das medidas correctoras impostas ao            

alumnado do seu grupo. 

d) Manter unha comunicación fluída coas familias do alumnado do seu grupo, especialmente con             

aquel que veña manifestado problemas de conduta reiterados.  

e) Encargarse da acollida do alumnado de novo ingreso que se incorpore ao seu grupo seguindo o                

protocolo establecido no noso centro. (ANEXO 2) 
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Funcións da xefa do departamento de orientación 

a) Facer un seguimento semanal da convivencia en cada un dos grupos en coordinación co              

profesorado titor, nas reunións semanais establecidas para tal fin. 

b) Dinamizar a convivencia no centro participando nas distintas accións de fomento da mesma             

tales como equipo de mediación, equipo de igualdade e outros.  

c) Colaborar coa coordinadora de mediación na formación do equipo de alumnado mediador, o             

desenvolvemento e avaliación das mediacións que se leven a cabo. 

d) Promover o uso da mediación como estratexia preferente de resolución de conflitos no noso              

IES. 

e) Asesorar pedagoxicamente ao equipo directivo do centro en canto ás medidas correctoras máis             

axeitadas e o seguimento das mesmas. 

f) Coordinarse cos servizos externos ao centro que podan colaborar no mantemento dunha            

convivencia positiva: Educadora Familiar, Servizos Sociais, entidades sen fin de lucro, etcétera. 

Funcións da profesora coordinadora de mediación 

a) Formar e dinamizar ao equipo de alumnado mediador. 

b) Organizar, coa colaboración da orientadora, as mediacións que o alumnado solicite durante o             

curso. 

c) Manter á xefatura de estudos informada da marcha das distintas mediacións, e facilitar a final               

de curso un informe co número de procesos de mediación efectuados e resultado dos mesmos. 

Funcións da Comisión de Convivencia 

a) Realizar unha avaliación ao inicio de cada curso escolar tendo en conta os datos achegados a                

partir de enquisas especificamente elaboradas pola propia comisión, a análise partir de datos             

procedentes das incidencias ocorridas no curso anterior, as propostas que figuran na memoria anual              

elaborada pola propia comisión e as achegas proporcionadas por calquera dos sectores da comunidade              

educativa. 
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A partir da análise dos datos da avaliación inicial, introduciranse as modificación oportunas. 

b) Celebrar, sen prexuízo de que se convoquen cantas xuntanzas se considere necesario en             

función das circunstancias concretas de cada curso, un mínimo de 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. 

c) Elaborar o Plan de Convivencia. 

d) 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. 

e) 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. 

f) 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 de conflitos. 

g) Propoñer ao Consello Escolar cantas medidas 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. 

h) Coñecer o cumprimento efectivo das correccións e medidas correctoras nos termos que foran             

impostas e informar ao Consello Escolar sobre o grao de cumprimento da normativa vixente. 

i) Realizar o seguimento dos compromisos de convivencia subscritos no centro. 

j) Elaborar unha memoria anual sobre a análise da convivencia e conflitividade no centro, no que               

se reflictan as iniciativas a nivel de centro sobre a materia. Este informe será trasladado ao Consello                 

Escolar do centro e ao correspondente servizo territorial de Inspección Educativa. 

k) Aqueloutras que lle sexan encomendadas polo Consello Escolar do centro docente ou polo             

órgano da administración educativa con competencias na materia. 

 

Funcións da Comisión de Igualdade 

l) Realizar unha avaliación ao inicio de cada curso escolar das necesidades no eido da              

coeducación.  
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m) Celebrar, sen prexuízo de que se convoquen cantas xuntanzas se considere necesario en             

función das circunstancias concretas de cada curso, un mínimo de 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. 

n) Elaborar o Plan de Coeducación. 

o) Dinamizar todos os sectores da comunidade educativa no referente á igualdade de xénero. 

p) Impulsar accións dirixidas á promoción da igualdade entre mulleres e homes e á erradicación de               

prexuízos de xénero. 

q) Propoñer ao Consello Escolar cantas medidas considere oportunas para promover a igualdade            

no noso centro.  

r) Elaborar unha memoria anual sobre a análise da coeducación no IES, na que se reflictan as                

iniciativas levadas a cabo sobre a materia.  

s) Aqueloutras que lle sexan encomendadas polo Consello Escolar do centro docente ou polo             

órgano da administración educativa con competencias na materia. 

 

 

6. AVALIACIÓN E PROPOSTAS DE MELLORA DO PLAN 
 
A Comisión de Convivencia realizará unha avaliación do Plan de Convivencia e das NOFC para introducir                

as modificacións oportunas. Esta avaliación basearase sobre todo na memoria anual sobre a análise da               

convivencia e conflitividade no centro, na que se reflictan as iniciativas a nivel de centro sobre a                 

materia.  

Os órganos colexiados de goberno do centro teñen a responsabilidade de detectar as necesidades de               

mellora no ámbito da convivencia e propoñer emendas que revertan nunha mellora constante do              

clima escolar. 

A través do órgano que constitúen as delegadas e delegados dos respectivos cursos (Xunta de               

Alumnado Delegado), o equipo directivo recollerá as suxestións do alumnado relativas á convivencia.             

Será entón o equipo directivo o encargado de propoñer as correccións que se propoñan neste órgano á                 

Comisión de Convivencia.  
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Ademais, os membros da comunidade educativa terán en todo momento a posibilidade de trasladar as               

súas suxestións sobre a convivencia por medio dos seus voceiros nos órganos de goberno e outras                

canles de comunicación como a caixa de correo ou o enderezo electrónico do IES.  

En base a esta toda esta información, a Comisión redactará o seu informe anual sobre a situación da                  

convivencia no centro, propoñendo cantas medidas estime oportunas para ser incluídas na concreción             

anual do Plan de Convivencia do seguinte curso escolar.  

 
 

7. DIFUSIÓN DO PLAN 
 
Unha vez aprobado, o presente plan debe ser difundido entre tódolos membros da comunidade              

educativa, para que sexa unha ferramenta asumida por todas e todos.  

A responsabilidade de dita difusión corresponde á Dirección do centro e a Comisión de Convivencia. As                

accións levadas a cabo para dita difusión serán as seguintes: 

a) Envío a través de correo electrónico a todo o profesorado do centro. 

b) Elaboración dun resumo que poderá ser en formato tríptico para entregar ao alumnado e ás               

súas familias nas reunións de principio de curso. 

c) Impresión dunha copia do Plan para ter dispoñible para a súa consulta na sala de profesorado. 

d) Publicación na páxina web do centro do Plan e o tríptico-resumo e actualización dos mesmos.  
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