
PLAN DE DINAMIZACIÓN DE CONVIVENCIA 

 

XUSTIFICACIÓN 

 

A elaboración deste plan pode ser un comezo para fortalecer a participación do 

alumnado, as familias e o profesorado, o que fai imprescindible que a Comunidade 

Educativa tome conciencia da responsabilidade que ten para poñer os medios e previr 

aquelas situacións de conflitos que sexan previsibles. Deste xeito, facilitarase un bo 

clima no Centro que propicie que a vida escolar sexa harmónica, ordenada e 

gratificante. O noso obxectivo principal neste curso é a comunicación familia-escola 

como pilar fundamental no desenvolvemento positivo do alumnado. 

 

CONTEXTUALICACIÓN 

 

O CRA Raíña Aragonta é un Colexio Rural Agrupado, situado no concello de Salceda 

de Caselas (Pontevedra). As aulas deste CRA están dispersas xeográficamente polas 

diferentes parroquias do concello de Salceda. 

Neste curso escolar 2021/2022, as aulas coas que contamos son as seguintes: 

Barreiro, Fontán, Entenza, Budiño, San Xurxo, Picoña, Soutelo e Esfarrapada (2 aulas 

de 3 anos, 3 aulas de 4 anos e 3 aulas de 5 anos). 

Nestas aulas de Esfarrapada é onde está ubicada a sede do CRA Raíña Aragonta. 

O feito de que as aulas están dispersas fai que o alumnado non poida ter un contacto 

diario e en ocasións, resulta difícil agrupar a todos os alumnos do Centro por motivos 

de transporte e espazo. 

Na actualidade, o clima de convivencia no centro é bo. Non existen conflitos nas 

relacións entre o alumnado e a participación coas familias é cordial, estando o  Centro 

aberto á súa participación sempre que o desexen e cumprindo coas medidas 

establecidas no protocolo COVID. 

Referente ás relacións entre o profesorado, cabe sinalar que debido ás características 

que posúe un Colexio Rural Agrupado, ás veces é complexa a coordinación e 

colaboración conxunta, polo que intentaremos levar a cabo tarefas que fomenten e 

faciliten a comunicaci 



 

PLAN DE ACTUACIÓN 

 

OBXECTIVOS 

 

 Fomentar os valores, as actitudes e as prácticas que permitan mellorar o grao de 

aceptación e cumprimento das normas e avanzar no respeto á diversidade e no 

fomento da igualdade. 

 Concienciar e sensibilizar á Comunidade Educativa sobre a importancia dunha 

axeitada convivencia escolar e sobre os procedementos para mellorala. 

 Ter en conta a convivencia e a participación como parte do proceso de 

ensinanza- aprendizaxe. 

 Facilitar a mediación para a resolución pacífica de conflitos. 

 Conseguir maior implicación por parte das familias nas tarefas diarias. 

 Potenciar as relacións entre todo o alumnado do Centro. 

 Coordinarnos, na medida do posible, cos demais dinamizacións do centro. 

 Falicitar canles de comunicación e expresión para que as familias compartan as 

súas inquedanzas. 

 Ofrecer propostas para o disfrute en familia así como favorecer a comunicación 

en toda a Comunidade Educativa. 

 

PROPOSTAS DE ACTIVIDADES 

 

Tódalas propostas que pretendemos levar a cabo este curso 2021-2022, teñen como 

obxectivo principal promover a comunicación activa familia- escola. 

1º TRIMESTRE 

Creación, por parte do Equipo, dun correo electrónico que proporcionaremos ás 

familias. 

Será unha canle de comunicación coas mesmas para que poidan compartir connosco 

ideas, suxerencias…e facer visibles todas estas aportacións a través do emprego das 

redes sociais. 



Neste caso a través dunha conta de Instagram onde se compartirán á Comunidade 

ditas aportacións. 

2º TRIMESTRE 

A proposta para este segundo trimestre é un obradoiro de emocións dirixido a toda a 

Comunidade Educativa. O desexo deste obradoiro estará vinculado ao número de 

participantes e en todo momento terá en conta as medidas do protocolo COVID. 

3º TRIMESTRE 

 O Equipo de Convivencia deseñará o Día da Familia, o 15 de maio, exaltando a unión 

familia-escola a través dun acto simbólico. 

 

METODOLOXÍA 

 

Crearemos un clima nas aulas e no centro que favoreza o respecto e a convivencia. Un 

ambiente no que os alumnos e alumnas se sintan seguros e posibilite as interaccións 

entre iguais e os membros da comunidade educativa. 

Educaremos dende valores como a xustiza, o respecto e a solidariedade e 

desenvolveremos no alumnado as competencias precisas para resolver conflitos e 

problemas, relacionarse positivamente consigo mesmo e cosdemais, tomar decisións e 

actuar con sentido común e crítico. 

Fomentaremos o traballo cooperativo así como técnicas e estratexias que favorezan as 

relación sociais, comunicativas e a empatía entre os alumnos/as. 

 

SEGUIMENTO DA AVALIACIÓN 

 

O equipo de convivencia escolar, que estará formado por 3 mestras, será o encargado 

de que este plan de leve a cabo e dará resposta a novos conflitos que poidan ir 

xurdindo no día a día. Con tódalas propostas que acordamos levar a cabo este 

presente curso escolar, faremos unha avaliación e análise na que se reflexe en qué 

medida estas foron aceptadas para redirixir futuros proxectos.  

Reunirémonos  periódicamente, mínimo unha vez ao mes, para valorar a consecución 

dos obxectivos plantexados, organizar as actividades propostas e realizar posibles 

modificacións. 


