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INTRODUCIÓN E BASE LEGAL 

Traballar a  convivencia é visto pola comunidade educativa como unha necesidade, e o noso 

plan de convivencia establece as liñas a seguir no noso centro en canto a convivencia se 

refire.  

O noso plan entende os conflitos dende un punto de vista  dinámico e pacífico, e desexamos 

que sexa un instrumento útil no seu afrontamento por parte dos docentes e do alumnado e  

poder transmitir as familias a conveniencia dunha educación para a paz. 

Partimos para a súa elaboración  nas reflexións de toda a comunidade educativa sobre o 

modelo de convivencia .Para que sexa efectivo debe ser coñecido e  asumido por todos e 

cada un dos compoñentes da comunidade educativa: alumnado, profesorado, familias, 

traballadores do centro.  

Queremos que este plan regule as relacións que se establecen dentro do centro e que 

harmonice as relacións do centro co  entorno. 

Interésanos encamiñarnos na procura dun clima nas aulas relaxado e cordial que faga que as 

aprendizaxes sexan mais significativas, que se caracterice polo respecto mutuo, o diálogo, a 

tolerancia e atención á diversidade. 

 

 

A normativa que sustenta o plan queda especificada a continuación 

 Constitución española 

 LOE(BOE de 4 de maio de 2006) 

 Real Decreto 806/2006 de 30 de xuño,polo que se establece o calendario de 

aplicación da LOE(BOE do 14 de xullo) 

 Creación do observatorio de convivencia, decreto 85/2007 de 12 de abril 

(DOG do 8 de maio de 2007) 

 Instrucións sobre a constitución do observatorio de convivencia nos centros e 

elaboración do plan de convivencia escolar(17/10/2007) 



 

 Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade 

educativa. 

 Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 

de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa en materia 

de convivencia escolar (DOG 27/01/2015) 

 

 

COMISIÓN DE CONVIVENCIA 

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

Terá carácter consultivo e desempeñará as súas funcións por delegación 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. 

2. A comisión de convivencia, na súa composición, integrará o principio de igualdade entre 

mulleres e homes de todos os sectores da comunidade educativa. Estará composta polas 

persoas representantes do alumnado, do profesorado, das familias e do persoal de 

administración e servizos e, no caso dos centros concertados, tamén por unha persoa 

representante da titularidade do centro, todas elas na mesma proporción en que se encontran 

representadas no consello escolar do centro ou órgano equivalente. Será presidida pola 

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

ou secretario, quen levantará a acta das súas reunións. O nomeamento das persoas 

integrantes da comisión de convivencia nos centros educativos corresponde ao director ou á 

directora por proposta dos colectivos representados. Os seus membros poden  

coincidir cos do consello escolar, pero non teñen que ser os mesmos necesariamente. 

3. O réxime de funcionamento, composición e o desenvolvemento das funcións da comisión 

de convivencia de cada centro docente 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 e, en todo caso, 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. 

4. 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 procedemento de elaboración, 

desenvolvemento e seguimento do citado plan.  

b) 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.  

c) 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. 

d) Propor 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.  

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

parte do equipo de mediación. 

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 centro.  

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 correspondente servizo territorial de Inspección Educativa.  

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

órgano da Administración educativa con competencias na materia. 



 

5. Cando a comisión de convivencia o considere oportuno, e co obxecto de que informen no 

ámbito das súas respectivas competencias, poderá solicitar o asesoramento dos/as 

profesionais do departamento de orientación que interveñen no centro, do profesorado titor 

relacionado co tema que se analice, do educador 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. 

 

 

 

 

OBXECTIVOS E CONCRECIÓN DAS ACTUACIÓNS 

A finalidade principal do centro é a de alcanzar os seguintes obxectivos fundamentais para a 

convivencia. Estes constitúen e abarcan principios fundamentais sobre os que se asenta a 

convivencia en sociedade. 

a) 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 

forma óptima os recursos que a sociedade pon á disposición do alumnado no posto escolar.  

b) 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.  

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

d) 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 axeitada ás súas funcións.  

e) A corresponsabilidade das nais e dos 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, pupilos ou pupilas.  

f) A promoción da resolución pacífica dos conflitos e o fomento de valores, actitudes e 

prácticas que permitan mellorar o grao de aceptación e cumprimento das normas.  



 

g) O avance no respecto entre todos os membros da comunidade educativa e na mellora da 

convivencia escolar. 

g)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. 

 

Para consecución destes obxectivos, poranse en marcha as seguintes medidas: 

 

 

Curso 2017/2018 

- O Consello dos Nenos. 

- Creación de distintos espazos no patio de recreo. 

- Caixa de correos da convivencia. 

- Mellorar a formación do profesorado en materia de mediación. 

 

 

O CONSELLO DOS NENOS 

Os intereses do alumnado deben considerarse prioritarios á hora de tomar decisións que lles 

afecten.  

«O Consello dos nenos/as» é un órgano de participación consultivo, que aporta ideas e 

suxestións que enriquecen o centro, estará constituído por un representante de cada grupo e 

desde a súa constitución convocarase unha reunión ao mes. Decisións importantes para O 

COLEXIO son tomadas e pactadas nestas reunións mensuais. 

Ademais dos temas que vaian xurdindo, este órgano terá como obxectivo elaborar unha 

proposta sobre o seguinte punto: o noso patio. 

 

CREACIÓN DE DISTINTOS ESPAZOS NO PATIO DE RECREO 

O tempo do recreo é o que nos cuestionarios da convivencia e no rexistro de faltas de 

conduta aparece como o principal foco de conflitos entre o alumnado. Un patio ben pensado 



 

estimula o xogo, a interacción, fomenta a curiosidade, beneficia a autoestima e a saúde 

física. Polo que consideramos importante facilitar máis oportunidades e experiencias para 

que xogo fose máis rico, máis variado e enriquecedor. Deste xeito consideramos que se 

mellorará a convivencia no Centro. 

 

POSIBLES PROPOSTAS (Deberán esperar ao consello dos nen@s) 

Circuítos de troncos. Os circuítos de troncos son ideais para estimular a motricidade, a 

coordinación, o equilibrio... serven para sentar, para sentir a madeira e os seus troncos 

poden delimitar espazos, marcar zonas, etc.  

 

Zona de xogos tradicionais. Tanto pintados no chan, como elementos sinxelos (cordas, rá...) 

Xogos no que os nenos están en contacto directo, comunícanse, socialízanse, fálanse na 

orde práctica... Doutra banda, moitos destes xogos son curtos na súa duración, aínda que 

son repetitivos, despois de que cando termina unha volta ou rolda volve comezar 

inmediatamente. Ademais son sinxelos de organizar e controlar. Tendo en conta que son 

xogos que teñen a súa orixe en tempos moi remotos asegura dalgunha maneira que 

atoparemos os mesmos en todas as xeracións e culturas. Desta forma, estamos fronte a unha 

vía de acceso á cultura local e rexional e aínda doutros lugares, se nos interesase, a través da 

cal se poderán coñecer aspectos importantes para comprender a vida, costumes, hábitos e 

outras características dunha localidade, comarca, provincia, rexión... 

 

Zona de creación efémera. Encerados antigos que saíron das aulas, instalalos de forma 

segura para que o alumnado poida utilizalos a modo de lenzo para pintar, escribir, xogar... 

 

Casiñas e cabanas. Os refuxios convidan o xogo imaxinativo e simbólico e tamén aos xogos 

entre varios nenos. 

 

Mesas e fontes de auga. ao redor das que poden conversar, merendar... 

 



 

 

CAIXA DE CORREOS DA CONVIVENCIA 

Por qué unha caixa de correos para a elaboración de estratexias de prevención de violencia 

dende o ámbito escolar?  

 

 Caixa de correos refírese a un tipo de material pedagóxico que pretende entregar todos os 

instrumentos necesarios, a través dunha guía reflexivo/práctica, para que as e os usuarios 

dela, debatan, analicen e xeren estratexias, alternativas para as situacións que alteren a 

convivencia na escola. 

 

Esta perspectiva de Caixa de correos queda moi lonxe daqueles materiais pedagóxicos que, 

con formato de manual ,entregan ideas pechadas , que non  permiten o desenvolvemento de 

destrezas e  habilidades propias nos  suxeitos que utilizan ditos materiais. Por elo trátase 

dun material pedagóxico flexible  

 Preténdese facilitar a construción de estratexias por parte dos alumnos/as e das 

comunidades educativas, en torno a prevención e abordaxe de condutas improcedentes, en 

tanto estas son un dos factores que incide negativamente no desenvolvemento e formación 

dos estudantes. 

 

A aposta básica é que se deseñen estratexias que provoquen un impacto pedagóxico, que 

teña sustentabilidade no tempo e do que participe toda a comunidade educativa. 

 

Traballarase desde a noción que, os alumnos/as e comunidades educativas que acceden a 

esta proposta pedagóxica, posúen capacidades reflexivas para imaxinar e deseñar qué 

estratexia queren construír e de qué maneira o farán.  

Pártese da base de que é importante  antes de que esta chegue aos distintos sectores  que 

sexa obxecto de estudio daqueles profesionais que porán en marcha a nosa iniciativa. 

Polo que estes terán que elaborar o material co que contará a caixa: guía con suxestións, 

pendrive cunha presentación de diapositivas para presentar ao alumnado… 



 

 

Como promocionar a caixa de Correos? 

 A través de anuncios na web do centro. 

 Facendo traballos por aula e grupos onde se traballe en que consiste a caixa de 

correos. 

 Carteis, murais...Fomentando a expresión e participación a todos/as. 

 Invitando a un proxecto compartido. 

 Implicando aos docentes para fomentar un bo uso dela polos seus alumnos/as. 

 Realización da estrutura externa a partir da implicación dos nenos/as. 

 

Onde ubicala? 

Un o varios lugares que sexan concurridos, para garantir a comunicación entre os distintos 

sectores da comunidade Educativa. 

Proposta: 

-Entrada do centro. 

-Corredor da primeira planta, preto da biblioteca. 

 

Eficacia 

Coa implicación de todos os sectores e o convencemento de que esta será de axuda para 

convivencia escolar 

 Promocionala. 

 Establecer prazos de principio a fin. 

 Publicitar algunha idea que se considere beneficiosa na web do centro. 

 Seguimento, avaliación e mellora. 

 

Suxestións 

Calquera que sexa susceptible de mellorar o funcionamento do Centro, especialmente de 

convivencia entre todos os que integramos a comunidade Educativa. 

 



 

MELLORAR A FORMACIÓN DO PROFESORADO EN MATERIA DE 

MEDIACIÓN 

A mediación escolar como proceso cooperativo de resolución de conflitos, require unha 

formación ampla e de calidade por parte do profesorado para poder levar a cabo con éxito, e 

de forma positiva, este proceso. 

Os que fagan de mediadores fano de maneira voluntaria e previamente recibirán formación 

como: 

- Rol da persoa mediadora. 

- Escoita activa. 

- Empatía. 

- Autoestima, respecto e tolerancia. 

- Programas de aprendizaxe de técnicas de mediación para: 

 - Sensibilización e difusión respecto do proxecto. 

 - Reunión co alumnado e adestramento para mestres e alumnos/as. 

 - Seguimento e avaliación da experiencia. 

A inclusión da mediación no plan de convivencia ten diferentes momentos. Nun primeiro 

momento leva a súa dinamización un grupo de profesores creado para tal fin e asesorado 

polo CAFI a través da formación dun grupo de traballo. 

De cara o vindeiro curso é importante a concienciación da necesidade de que todos e todas 

nos impliquemos, e solicitar un curso de formación con relatores, conferencias... para a 

aplicación práctica de estratexias de mediación, elaboración de material... 

  

Obxectivos da mediación escolar 

1. Construír un sentido máis forte de cooperación e comunidade na escola. 

2. Mellorar o ambiente escolar por medio da diminución da tensión e da hostilidades. 

3. Desenvolver o pensamento crítico e habilidades na resolución de conflitos. 

4. M ellorar as relacións dentro da comunidade escolar. 

5. Resolver disputas menores entre iguais que interfiran no proceso educativo. 

6. Favorecer o incremento da autoestima dentro dos membros do grupo. 



 

 

Outras propostas a curto/medio/longo prazo: 

 

- Cohesión de grupo entre o profesorado. 

Articular actividades que propicien o dinámicas de traballo cooperativo e cohesión de 

grupo.  

 

- Continuar ca creación de espazos no patio de recreo. 

Areeiro, espazo de experimentación sonora, espazo de texturas... 

 

- Crear unha materia de libre configuración (4º e 6º de primaria) onde se traballe cuestións 

referidas á convivencia e o respecto. 

Contar con un momento estruturado, maximiza as posibilidades de traballo sobre este 

importante tema. 

 

- Cohesión coas familias e a contorna. 

Se conseguimos implicación dos pais, pódese obter, non só unha cantidade de recursos que 

non temos no centro, se non unha complicidade e acercamento que sería moi beneficioso 

para o alumnado. Formación conxunta, xornadas de portas abertas, actividades en 

colaboración... 

 

- Equipo de mediación do alumnado. 

Unha persoa responsable de formar a un grupo de alumnos/as en mediación, sería un salto 

importantísimo para a mellora da convivencia no Centro. 

 

- Posibilitar a organización de actividades por parte do alumnado. 

Coa creación de clubs e actividades diversas pola súa parte, non só os fai responsables do 

éxito da actividade, se non que aprenden a planificar e resolver problemas organizativos e 

posibles conflitos. 



 

 

- Colaboración máis activa e con actividades periódicas con institucións e asociacións da 

contorna escolar. 

A potencialidade da escola na sociedade é enorme, e a potencialidade dos elementos e 

institucións do entorno dentro das actividades escolares tamén. Cun aproveitamento en 

ambas direccións,  enriquecería enormemente o papel da escola na formación integral do 

alumnado. 

 

- Maior peso das actividades académicas cooperativas. 

Non cabe dúbida de que traballando en equipo xorden e se solucionan conflitos 

continuamente. Este proceso axuda a que o alumnado interiorice técnicas de resolución de 

conflitos que se verán reflectidas no resto da súa actividade vital. 

 

 

- Mentoría entre iguais 

Esta actividade pode axudar ao noso alumnado a sentirse mellor no Centro creando vínculos 

que lles axuden a concretar unha confianza nos seus iguais. 

 

Obxectivos 

 Facilitar o proceso de integración de alumnos, cara a unha educación inclusiva. 

 Crear un referente (titor/a) para favorecer a autoestima e diminuír a inseguridade que 

provocan os espazos e as situacións descoñecidas. 

 Empoderar ao alumnado como suxeito dinámico da convivencia, na prevención da 

violencia. 

 Desenvolver a empatía e o compromiso individual e do grupo clase (espectadores) 

ante o sufrimento das vítimas de actos de violencia e acoso escolar. 

 Compensar o desequilibrio de poder e forza propio da violencia e o acoso desde unha 

perspectiva preventiva e disuasoria. 

 



 

Desenvolvemento 

A principio de curso, alumnado de 3º nivel recibirá a nova, de que un alumno de 5º coidará 

e preocuparase de que se sinta ben no centro. 

Eles pensarán que é aleatorio, pero previamente os titores dos niveis clasificarán ao 

alumnado. 

 

ALUMNADO DE TERCEIRO  ALUMNADO DE QUINTO 

1 Pouca necesidade de axuda  1 Pouca capacidade de dar axuda 

2 Nivel medio  2 Nivel medio 

3 Moita necesidade de axuda  3 Moita capacidade de dar axuda 

 

Polo que se emparellarán alumnado da categoría 1 de terceiro, con alumnado da 1 de 

quinto, 2 ca 2 e da 3 de terceiro ca 3 de quinto. 

 

Para que a experiencia funcione, teremos que crear ilusión, lazos de unión e conseguir un 

seguimento. 

Unha vez feitas as parellas (se hai máis nenos de 3º que de 5º ou viceversa, adxudicar 2) 

realizaremos un ACTO DE EMPARELLAMENTO a principio de curso. 

Ao longo do curso, os equipos de ambos niveis, realizarán ACTOS DE COHESIÓN. 

Consiste en compartir actividades, como organizar algunha excursión conxunta ou 

ginkanas/xogos en actos puntuais. 

Debe realizarse un SEGUIMENTO para comprobar que as parellas están funcionando. 

Sería importante que conseguiramos un acordo do alumnado, no que as parellas se 

comprometesen a ver durante un mínimo de cinco minutos á semana (pois quedar todos os 

luns un ratiño no recreo nunha zona a convir). Citarse e preguntar se todo vai ben, se lle 

pode axudar en algo, se alguén o está molestando, se lle custa algunha materia... 

 

 

 

 

 



 

 

DIFUSIÓN,  SEGUEMENTO E AVALIACIÓN.  

 

A comisión de convivencia valorará o cumprimento con carácter xeral das medidas que se 

adopten nunha reunión anual e mediante aquelas outras reunións que se considere necesario 

ao longo do curso, no relativo a medidas concretas adoptadas.  

 

Proporcionaráselle información ás familias do alumnado afectado en base aos datos que se 

recompilen sobre o resultado das medidas que se apliquen en cada caso. Para este fin, 

utilizaranse entrevistas convocadas pola dirección nas que participarán, ademais, a persoa 

responsable da titoría e a que desenvolva o labor de orientación.  

 

Igualmente, proporcionaráselle información a través da Comisión de Convivencia ao resto 

da comunidade educativa sobre a existencia do Plan de Convivencia e sobre aqueles 

aspectos relacionados co mesmo que se estimen necesarios.  

 

Finalmente, tamén a través da Comisión de Convivencia, recolleranse propostas relativas a 

melloras que se puideran introducir no plan.  

 

 


