Extracto do Plan de Convivencia do IES Campo de San Alberto.
Sobre a comisión de convivencia:
1. A comisión de convivencia do centro constituirase no seo do 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 4 disposto -no decreto 8/2015-, 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, 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 do centro -concretado abaixo deste punto-, se fará conforme 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.
A Comisión 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. A Comisión
estará formada:
- O Director do Centro, como presidente.
- A Xefa de Estudios.
- A Orientadora do centro – como asesora permanente da comisión-; con voz pero sen voto.
- A Coordinadora da Aula de Convivencia.
- Un representante do alumnado elixido polos seus membros do CE –de entre eles ou
non-.
- Un representante do sector de pais elixido polos seus membros do CE, (eles ou non).

- Un representante do profesorado elixido polos seus membros do CE –de entre eles ou
non-.
- O representante do persoal non docente do centro.
4. A comisión de convivencia exercerá por delegación do consello escolar as seguintes
funcións:
a) Elaborar e renovar 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.
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 demais
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 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.

VENRES 19 XANEIRO 2018
Constitúese a Comisión de Convivencia no seo do Consello Escolar do Ies Campo de San
Alberto cos seguintes membros:
- PRESIDENTE: José Mª Albán Salgado, director do centro.
- Xefa de Estudos, Claudina Maneiro Arriaga.
- Orientadora, Mar Sobrido Carro, asesora permanente da comisión, con voz pero sen voto.
- Coordinadora da Aula de Convivencia, Valeria Martínez Ropero.
- Representante do alumnado:
- Representante do sector de pais:
- Representante do profesorado:
- Representante do persoal non docente, Víctor Mariño Pose.

