
 

Por favor, marque cunha X onde corresponda.                   Enquisa a familias, Abril/2017 

             Hijo(s)/a(s) en Infantil □                    Hijo(s)/a(s) en Primaria □                 Hijo(s)/a(s) en Infantil y Primaria □ 

 

Benqueridas familias, 

Solicitamos a vosa participación e 10 minutos do voso tempo para un tema 
MOI IMPORTANTE. 
 
Recentemente creouse a Comisión de Convivencia do CEIP Juana de Vega. Está 
integrada por: 

- Francisco Mourelo, director do centro 
- Paula García, xefa de estudios 
- Antonio V., mestre de Educación Física 
- Iria Barreiro, concelleira de Ensino e Xuventude do Concello de Oleiros 
- Inés Viana e Ana Belén Masa, nais representantes das familias 

 
Unha das funcións desta Comisión é “A elaboración do plan de convivencia do 
centro e a dinamización de tódolos sectores da comunidade educativa...”.  
DECRETO 8/2015. 
 
O obxectivo deste Plan é articular a convivencia escolar, garantindo unha 
educación no exercicio dos dereitos e das liberdades, así como a prevención de 
conflitos e a súa resolución pacífica. Para elaborar este Plan de Convivencia é 
fundamental a vosa participación como parte da comunidade educativa.  
 
Por favor, completade a seguinte información e devolvédea ao centro ata o 
venres, 28 de abril, ás titoras. Tamén podedes contactar con Inés ou Ana 
Belén, para enviar a enquisa ou calquera outra cuestión de convivencia, no 
seguinte correo: convivenciaceipjuanadevega@gmail.com  
 
Imaxinemos unha escola cun marco de convivencia EXCELENTE. Para que este 
marco sexa así:  
 

1. ¿Qué características pensas que son importantes ou necesarias no 
centro que queremos? 
Exemplo: queremos un centro onde os momentos de ocio estean libres 
de conflictos, etc. 

-  

-  

-  

 
2. ¿Qué problemas de convivencia gustaríavos que nunca houbera? 

-  

-  

-  

 
3. Por favor, aporta 3 suxerencias para evitar eses problemas. 

-  

-  

-  

 
4. Qué actividades ou propostas suxerides para mellorar a convivencia 

dos nosos fillos e fillas na escola? 
Exemplo: elaboración das normas de convivencia das aulas polos 
propios alumnas/os; nomear cada semana, en cada aula, estudantes 
responsables de velar pola boa convivencia nos recreos, etc. 

-  

-  

-   

  

MOITAS GRAZAS POLA SÚA PARTICIPACIÓN! 

mailto:convivenciaceipjuanadevega@gmail.com

