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PLAN DE CONVIVENCIA. 
1. INTRODUCIÓN AO PLAN 

Documento no que se articula a convivencia nas 
actividades do CIFP Valentín Paz Andrade.  
 
Cumprindo co indicado no Decreto 8/2015: 
 
ü  obxectivos específicos que fai falta alcanzar  
ü  actuacións para  a consecución dos obxectivos 
 
Polo tanto sinálanse aquí as liñas de actuación 
para a mellora da convivencia no centro. 



PLAN DE CONVIVENCIA. 
1. INTRODUCIÓN AO PLAN 

Ámbito de aplicación: 
 
•  O disposto neste Plan é aplicable 

•  Debe ser respectado por todos os membros da 
nosa comunidade educativa. 

•  As normas de convivencia do centro serán de 
obrigado cumprimento para toda a 
comunidade educativa 



PLAN DE CONVIVENCIA. 
1. INTRODUCIÓN AO PLAN 
Axentes responsables 
 
Todos os membros da comunidade educativa. 

•  Consello social (realiza seguimento anual) 

•  Claustro (Participa na avaliación anual e propón actuacións) 

•  Comisión de convivencia 

•  Equipo directivo (impulsar e garantir) 

•  Órganos de coordinación docente (detectar e comunicar á 
comisión) 

•  Familias e institucións (coñecer o Plan) 



PLAN DE CONVIVENCIA. 
1. INTRODUCIÓN AO PLAN 

Comisión de convivencia. Funcións principais 
§  Elaborar o plan  

§  Adoptar as medidas preventivas necesarias para garantir os dereitos e o 
cumprimento das normas de convivencia do centro. 

§  Impulsar accións  

§  Propor ao consello e dar conta a este, cando menos dúas veces ao longo 
do curso, das actuacións desenvolvidas e das correccións e medidas 
disciplinarias impostas. 

§  Coñecer o cumprimento efectivo das correccións e medidas correctoras 
nos termos en que fosen impostas sobre o grao de cumprimento da 
normativa vixente. 

§  Seguimento dos compromisos de convivencia subscritos no centro. 

§  Elaborar unha memoria anual sobre a análise da convivencia e 
conflitividade no centro. 



PLAN DE CONVIVENCIA. 
2. CONTEXTO E DIAGNÓSTICO 
Contexto: 
§  CIFP e contorno. Actualidade do CIFP. 
§  Obxecto, función e actividades do CIFP 
Análise da convivencia.  

 O máis salientable: 
O alumnado de FPB recoñece que os aspectos que mellorarían a 
convivencia serían: 

§  Cumprir as normas 
§  Respectar o horario de clase 
§  Obedecer e respectar ao profesorado. 

Diagnóstico: 
§  Sobre as NOF (inclúe as normas de convivencia) 

§  Actuacións actuais. Relación e valoración. 

§  Charlas, exposicións, proxectos, protocolos e outros informes e Plans. 



PLAN DE CONVIVENCIA. 
3. OBXECTIVOS 

Fins e principios: 
§  A garantía dun ambiente educativo de respecto mutuo. 

§  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 o tratamento das situacións de acoso escolar. 

§  Recoñecemento ao profesorado. 

§  A corresponsabilidade das nais e pais ou das titoras ou titores no 
mantemento da convivencia nos centros docentes. 

§  Promover a resolución pacífica dos conflitos e fomentar valores. 

§  Avanzar na mellora da convivencia escolar. 

§  A promoción da sensibilización dos distintos sectores sobre a importancia 
da convivencia como parte fundamental para o desenvolvemento persoal 
e social do alumnado. 



PLAN DE CONVIVENCIA. 
3. OBXECTIVOS 

Obxectivos xerais: 
1.  Proporcionar instrumentos/recursos para previr a violencia, facilitar a 

prevención/detección/tratamento dos conflitos (impulsando no seu 
tratamento a mediación). 

2.  Favorecer a adquisición de competencias básicas sociais que permitan 
mellorar a aceptación e cumprimento das normas e avanzar no respecto á 
diversidade e no fomento da igualdade.  

3.  Concienciar/sensibilizar á comunidade educativa sobre a importancia 
dunha convivencia pacífica.  

4.  Fomentar a participación de toda a comunidade educativa na convivencia 
e establecer/incrementar as relacións coas entidades do entorno para a 
mellora de convivencia. 



PLAN DE CONVIVENCIA. 
3. OBXECTIVOS 

Obxectivos específicos: 
1.  Sensibilizar a toda a comunidade educativa na importancia e na 

responsabilidade de cada un, na creación dun clima de convivencia 
axeitado.  

2.  Proporcionar ou facilitar o acceso a formación dos membros da 
comunidade educativa, na adquisición da habilidades básicas de 
comportamento baseadas en previr o conflito, controlalo cando se 
produza. 

3.  Dotar de instrumentos para facilitar a comunicación de calquera 
conflito ou situación de violencia, e elaborar materiais para traballar 
a adquisición das habilidades sociais básicas e elaborar protocolos 
para facilitar a labor do profesorado neste tema. 

4.  Introducir de forma efectiva a coeducación no centro, como medida 
específica de mellora da convivencia. 



PLAN DE CONVIVENCIA. 
4. ACTUACIÓNS E MEDIDAS 
1. ORGANIZACIÓN XERAL DA CONVIVENCIA NO CENTRO. 

•  Eficacia da oferta de actividades formativas para o profesorado (cursos de 
formación interna). 

•  Adecuación da dispoñibilidade horaria para as actuacións de convivencia no 
caso do profesorado de FPB. 

•  Elaboración dun calendario preciso para as ACF, deseñando actividades 
motivadoras para a formación e favorecedoras da convivencia… 

•  Coordinación dos equipos docentes para acadar unha coherencia na 
aplicación das normas…  que faciliten e guíen na forma de actuar. 

•  Coordinación na FP Básica: entre o profesorado a través dos equipos 
docentes… 

•  Implicación dos titores no tratamento da convivencia nas titorías.  
•  Especialmente na FPB, debe facerse fincapé no traballo sobre convivencia,… 
•  Fomentar a implicación dos titores/as nas actividades...  
•  Fomentar o uso de metodoloxías eficaces… 
* Ver estes aspectos organizativos de forma completa no documento. 



PLAN DE CONVIVENCIA. 
4. ACTUACIÓNS E MEDIDAS 
2. ACTUACIÓNS 

Para garantir a Participación: 

Ø Publicidade do Plan na web do centro… 

Ø Implicar ao alumnado na mellora e aplicación de normas e…  

Ø Informar das normas de conv aos pais, nais e persoas ao cargo…  

Ø Actividades que promovan a relación entre alumn. dos diferentes ciclos:… 

Ø Simular situacións de traballo real nos sectores relacionados coa 
formación, de cara a percibir os aspectos positivos do traballo colaborativo. 

Ø Emprego do uso de metodoloxías didácticas baseadas en proxectos e…  

Ø Fomento de avaliacións motivadoras e diagnósticas… 
Ø Charlas dirixidas ao alumnado e profesorado, sobre… 

* Ver estas actuación de forma completa no documento. 



PLAN DE CONVIVENCIA. 
4. ACTUACIÓNS E MEDIDAS 
2. ACTUACÍONS 

Actuacións Formativas en Convivencia. 
•  Xa programadas: 

Actividades	formativas	 Obxectivos	xerais	

Curso:	Convivencia	escolar	
no	centro.		

Grupo	de	traballo:		Xestión	e	
resolución	de	conflitos	na	
aula.		

		

-  Establecer	medidas	para	prevención	de	conflitos.	
-  Coñecer	as	estratexias	de	resolución	de	conflitos.	
-  Establecer	 o	 protocolo	 de	 actuación	 ante	 unha	

conduta	contraria	ás	normas	de	convivencia.	
-  Adquirir	 e	 desenrolar	 habilidades	 para	 a	mellora	

do	clima	de	convivencia	na	aula	e	no	centro.	



PLAN DE CONVIVENCIA. 
4. ACTUACIÓNS E MEDIDAS 
2. ACTUACIÓNS 

Para garantir a Divulgación: 

Ø Elaboración e exposición nos taboleiros e pantallas do centro; 
sobre conflitos, acoso, etc. 

Ø Campañas de divulgación e coñecemento do plan de convivencia... 
Por exemplo a través de información nos accesos a espazos comúns 
(cafetería, biblioteca, pasos entre zonas do centro, etc.). 

Ø Seguir colaborando con organismos ou asociacións externas … 

Ø Realización de xornadas específicas…  

* Ver estas actuación de forma completa no documento. 



PLAN DE CONVIVENCIA. 
4. ACTUACIÓNS E MEDIDAS 
2. ACTUACIÓNS 

Materiais de traballo e protocolos: 
•  Mellora constante no protocolo de acollementos… 
•  Informar ao alumnado a principio de curso… 
•  Informar sobre materiais e protocolos de actuación… 
•  Indicacións específicas sobre as funcións… 
•  Procedemento para informar de forma temperá… 
•  Directrices precisas sobre a organización e repercusión das ACF. 
•  Indicacións.. da programación cara ao alumnado, para garantir a calidade da 

formación impartida. 
•  Aumentar a eficacia na comunicación… 
•  Protocolos de mantemento e de organización de talleres e aulas… 
•  Procedemento sobre o uso de aparcadoiro. 
•  Protocolos sobre o uso de… ; e as directrices que aplique cada dpto. específ. 

* Ver estas actuación de forma completa no documento. 



PLAN DE CONVIVENCIA. 
4. ACTUACIÓNS E MEDIDAS 
3. MEDIDAS OU PROGRAMAS 

Carácter preventivo 
•  Publicidade… aos dereitos, deberes e normas… 
•  Definir normas claras de aula, informando sobre as 

consecuencias… 
•  Revisar e actualizar periodicamente o Plan de Convivencia. 
•  Realizar a nivel de centro actividades de igualdade, contra 

violencia, acoso, etc. 
•  Traballar na titoría actividades que traten valores curriculares… 
•  Implicar ao alumnado… 
•  Programas de formación do profesorado… 

* Ver estas actuación de forma completa no documento. 



PLAN DE CONVIVENCIA. 
4. ACTUACIÓNS E MEDIDAS 
4. PROTOCOLO ANTE O ACOSO ESCOLAR 

1.  Identificación 

2.  Consecuencias 

3.  Prevención 

4.  Detección 

5.  Tratamento  



PLAN DE CONVIVENCIA. 
4. ACTUACIÓNS E MEDIDAS 
4. NORMAS DE CONVIVENCIA. Anexo III (NOF) Apto 5. 

5.NORMAS DE CONVIVENCIA. 
 

 5.1  NORMAS DE CONVIVENCIA NO CENTRO 
  5.1.1  Normas con carácter xeral 
  5.1.2  Desenvolvemento das actividades lectivas 
  5.1.3  Normas xerais sobre o uso de espazos. 
  5.1.4  Normas de uso da biblioteca 

 
 5.2  CONDUTAS CONTRARIAS Á CONVIVENCIA E MEDIDAS DE CORRECCIÓN 
  NORMAS ESPECÍFICAS SOBRE O USO DE ESPAZOS E INSTALACIÓNS,  
  FALTAS E MEDIDAS DE CORRECCIÓN. 
  5.3.1  Sobre o uso do recinto exterior e do aparcadoiro: 
  5.3.2  Sobre o uso das TICs: 
  5.3.3  Normas sobre consumo de substancias prohibidas 

 
 5.4  PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE FALTAS DE CONDUTA 

 
 5.5  PROCEDEMENTO DE CORRECCIÓN 
  5.5.1  Procedemento Común 
  5.5.2  Procedemento Conciliado 



PLAN DE CONVIVENCIA. 
5. DIFUSIÓN DO PLAN DE CONV. 

Accións para a difusión do plan: 
 

ü Difusión na páxina web do centro. 

ü Alumnado: na xornada de acollemento darase a 
coñecer o plan de convivencia. 

ü Profesorado: Informarase no primeiro claustro do curso 
sobre o plan de convivencia e a súa importancia. 



PLAN DE CONVIVENCIA. 
6. SEGUIMENTO DO PLAN. (COMISIÓN) 

Seguimento: 
u  O equipo directivo garantirá a participación na avaliación do plan 
u  A Comisión de Convivencia elaborará unhas directrices anuais ao Plan para concretar 

as actuacións a realizar cada ano e que deberán ser incorporadas a este. 
u  … a Comisión manterá un mínimo de tres reunións ordinarias ao ano, unha por 

trimestre, e con carácter extraordinario cantas veces sexa convocado pola…  
Avaliación e revisión. 
u  Nas reunións valorarase o grado de cumprimento…  
u  A comisión de convivencia elaborará, ao rematar cada curso escolar, a correspondente 

memoria do plan de convivencia do centro, de acordo cos… 
Propostas de mellora e actualización. 
u  A memoria anual recollerá toda as propostas de mellora para levar a cabo no curso 

seguinte… 
u  O plan é un documento vivo e que precisa estar en constante actualización… introducir 

aquelas propostas/ideas máis necesarias para o positivo clima do centro. 
u  O obxectivo é reducir de xeito significativo a conflitividade e condutas negativas 

detectadas, que inciden de xeito moi negativo no clima do grupo e no seu rendemento… 


