
CUESTIONARIO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

Que é e para que serve este cuestionario? 

No marco do Decreto 8/2015, de 8 de xaneiro, e da Lei 4/2011 que desenvolve, 

prevese a redacción e execución en cada centro escolar da nosa comunidade, dun Plan 

de Convivencia Escolar, que deberá estar baseado na diagnose da súa situación 

particular. Así mesmo, en base ao dito Decreto, constituíuse o día 24 de abril de 2015 o 

Consello para a Convivencia Escolar da Comunidade Autónoma de Galicia, cuxa 

primeira tarefa foi a revisión e aprobación da Estratexia Galega para a Convivencia 

Escolar 2015-2020 (coñecida como educonvives.gal). O primeiro eixe proposto para 

esta estratexia é a diagnose do clima escolar da nosa comunidade para detectar os seus 

puntos fortes e febles e, en base a evidencias e datos de calidade, poder tomar decisións 

axeitadas. Esta diagnose debe servir a un dobre propósito: dunha banda debe informar a 

nivel global sobre a comunidade e doutra debe facilitar o traballo dos centros 

fornecéndoos tanto dunha análise previa como dos datos pertinentes para a elaboración 

do seu propio plan de Convivencia. A fase censual vai supoñer todo un reto e o maior 

esforzo en diagnóstico preciso da convivencia no noso pais. 

Cantas preguntas ten cada cuestionario? 

En torno a 20 preguntas, incluíndo os datos estatísticos como sexo ou 

idade. Dependendo das respostas poden ser máis ou menos dado que non se pregunta 

sobre cuestións que xa se declarou previamente que non se daban ou non eran un 

problema no centro. 

Que tipo de preguntas teñen os cuestionarios? 

Hay preguntas estatísticas como sexo, idade ou nacionalidade, pero sempre con 

coidado de ver que non sexan suficientes para identificar ás persoas concretas; 

preguntas sobre coñecemento (coñece vostede o PEC do centro), preguntas sobre 

experiencia persoal ( “fuches testemuña dalgún estrago no centro?”) e preguntas de 

apreciación (“paréceme que a convivencia no centro mellorou moito”). Excepto aquelas 

preguntas que solicitan datos numéricos como “idade”, a meirande parte das preguntas 

se responden ben por elección simple, ben por elección múltiple, sendo obvio cando se 

pode dar ou non máis dunha resposta. 

Canto se tarda en cubrir cada cuestionario? 

Segundo os datos que temos da fase piloto, tárdase uns 10 minutos. Esta métrica 

serve como mecanismo de control interno: todos os cuestionarios que se cubran nun 

tempo anormalmente baixo, serán descartados do cómputo de resultados por seguridade, 

pois imos presupoñer que son cubertos ao chou e sen ler as preguntas. Os cuestionarios 

que se cubran nun tempo excepcionalmente superior, non obstante, non serán 

desbotados posto que entendemos que certas persoas poden darse situacións como ter 

que reflexionar máis do esperado ou ben precisar axuda coa interpretación 

das preguntas. 



Como se van a cubrir? 

Debe ser cuberto en liña accedendo a unha ferramenta de xestión de cuestionarios que 

a Consellería utilizou en ocasións anteriores. Esta ferramenta o que fai e presentar 

en pantalla os formularios para que poidan cubrirse facendo clic nas 

caixas correspondentes. 

Que se vai facer cos resultados? 

Por un lado cada centro vai a recibir os seus datos agregados, de tal xeito que non 

poida deducir, trazando respostas, a quen pertence cada cuestionario; así como unha 

preanálise que consideramos suficiente para encarar a redacción do Plan de 

Convivencia. Por outra banda a Consellería vai facer un diagnóstico xeral da situación 

da comunidade que permita caracterizar o clima escolar galego e mellorar a toma de 

decisións a nivel global. Isto servirá tamén de referente para cada centro a nivel 

individual. A Consellería en ningún momento vai traballar con datos centro a centro nin 

vai a establecer métricas nesa liña. Non se trata de respaldar ningunha visión nin de 

premiar ou facer de menos a ningún. En convivencia escolar todos temos debilidades 

e fortalezas, puntos de mellora a curto e a longo prazo... É labor de cada centro tirar 

as súas propias conclusións e atopar nos datos e no pre-informe os seus puntos fortes 

e febles. 

Cando hai que cubrir os cuestionarios? 

Os cuestionarios estarán dispoñibles ata o 30 de novembro. A pilotaxe amosou que 

tres semanas foi tempo máis que suficiente para os centros. Por outra banda o mes 

de decembro é máis complicado nos centros educativos e o obxectivo é interferir o 

menos posible no normal desenvolvemento da actividade educativa. 

As claves poden usarse máis dunha vez? 

Non. Son de uso único. Para cada centro xéranse un 10% de claves de máis para cada 

un dos cuestionarios, de xeito que, de ordinario, todos os centros dispoñan dun colchón 

de claves para cubrir eventualidades . 

Que pasa se perdo a miña clave? 

Deberei solicitar á dirección do centro unha nova clave das que foron emitidas 

como marxe de seguridade. No caso de non contar con máis claves a dirección pode 

contactar coa UAC para acceder a novas claves, se hai causa xustificada. 

 

 

Información para docentes 

Estimado/a compañeiro/a docente: 

  

Agradecémoslle a súa colaboración e participación nesta recollida de datos. Este é o 

código que funciona como clave de acceso á plataforma de recollida de datos. Trátase 

dun número totalmente aleatorio que unicamente o asocia a un centro educativo que ten 



por obxecto garantir o total anonimato e impedir accesos non autorizados á plataforma 

de recollida de datos. 

  

Introduza na caixa correspondente o código e logo seleccione o cuestionario que 

lle corresponde. Unha vez introducida a clave non poderá volver a ser utilizada. A 

recollida de datos require uns 15 minutos, polo que lle recomendamos que, antes de 

entrar na plataforma, conte con, aproximadamente, este tempo. 

  

Enlace para acceder ao cuestionario: 

  

https://edu.xunta.es/convdoce 

 

 

Información para as familias 

Estimada familia: 

  

No marco de mellora da convivencia escolar que promove o 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, realízase 

esta recollida de datos masiva que ten por obxecto detectar cal é o clima escolar da 

nosa comunidade e guiar as accións de mellora que cumpran. 
  
A recollida de datos faise mediante unha ferramenta informática en liña, de 

xeito automatizado e totalmente anónimo. As familias que desexen participar teñen que 

cubrir un cuestionario por cada centro no que teña matriculado algún fillo ou filla, 

independentemente do número de nenos e nenas que cursen estudos no mesmo centro. 

  

Este é o seu código de acceso á recollida de datos sobre convivencia escolar. O código 

serve só para evitar que xente allea ao centro entre na aplicación, pero non serve para 

identificalo a vostede. 
  
A súa opinión é moi importante e valiosa para mellorar a convivencia escolar polo que 

lle solicitamos que preste atención e responda con responsabilidade. Este código servirá 

tan só unha vez; se tivese algún problema con ela ou precisase unha nova pode poñerse 

en contacto coa dirección do centro. 

  

Agradecémoslle a súa colaboración e participación nesta recollida de datos. 

  

Enlace para acceder ao cuestionario: 

  

https://edu.xunta.es/convfamil 

 

 

Información para PAS (administración e servizos) 

Estimado/a compañeiro/a de administración e servizos: 

  

https://edu.xunta.es/convdoce
https://edu.xunta.es/convfamil


Agradecémoslle a súa colaboración e participación nesta recollida de datos. Este é o 

código que funciona como clave de acceso á plataforma de recollida de datos. Trátase 

dun número totalmente aleatorio que unicamente o asocia a un centro educativo que ten 

por obxecto garantir o total anonimato e impedir accesos non autorizados á plataforma 

de recollida de datos. 
  
Introduza na caixa correspondente o código e logo seleccione o cuestionario que 

lle corresponde. Unha vez introducida a clave non poderá volver a ser utilizada. A 

recollida de datos require 

uns 15 minutos, polo que lle recomendamos que, antes de entrar na plataforma, conte 

con, aproximadamente, este tempo. 

  

Enlace para acceder ao cuestionario: 

  

https://edu.xunta.es/convpas 
 

 

Información para alumnos de quinto e sexto de educación primaria 

  

 Introduce a túa clave de acceso á recollida de datos sobre convivencia escolar. A clave 

só serve para evitar que xente allea ao centro entre na aplicación, pero non serve para 

identificarte. 

  

O cuestionario é anónimo e non saberemos quen responde. A túa opinión é moi 

importante e valiosa para mellorar a convivencia escolar polo que che solicitamos que 

prestes atención e respondas con responsabilidade. 

  

Esta clave servirá tan só unha vez polo que debes poñer coidado. Ante calquera dúbida 

podes pedirlle axuda ao profesorado que está con vós. 

  

Moitas grazas pola túa participación. 

  

Enlace para acceder ao cuestionario: 
  

https://edu.xunta.es/convobrig 

 

 

 

https://edu.xunta.es/convpas
https://edu.xunta.es/convobrig

