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PLAN XERAL DE CONVIVENCIA 
 
 Decir que, estase a traballar moito neste tema pero polo momento o que 

temos mais que un plan de convivencia son unas normas a seguir na aula de 

convivencia.  

 O obxectivo da Aula de Convivencia é converterse nunha alternativa á 

expulsión do centro para aqueles alumnos e alumnas sancionados con esta medida. 

Preténdese favorecer un proceso de reflexión, por parte de cada alumno o alumna 

que sexa atendido na mesma, acerca das circunstancias que motivaron a súa 

presenza nela. 

 O obxectivo prioritario será, pois, que as alumnas e alumnos comprendan o 

alcance para si mesmos e para os demais das súas condutas e, sobre todo, que 

aprendan a facerse cargo das súas propias accións, pensamentos, sentimentos e 

comunicacións cos demais. Este proceso aumenta as habilidades de pensamento 

reflexivo e de autocontrol, á vez que lles proporciona un espazo para a análise das 

súas propias experiencias e a busca dunha resolución efectiva dos conflitos 

interpersoais. 

 

  
 
Aula de convivencia inclusiva 

 O obxectivo da Aula de Convivencia é converterse nunha alternativa á 

expulsión do centro para aqueles alumnos e alumnas sancionados con esta medida. 

Preténdese favorecer un proceso de reflexión, por parte de cada alumno o alumna 

que sexa atendido na mesma, acerca das circunstancias que motivaron a súa 

presenza nela.  

 O obxectivo prioritario será, pois, que as alumnas e alumnos comprendan o 

alcance para si mesmos e para os demais das súas condutas e, sobre todo, que 

aprendan a facerse cargo das súas propias accións, pensamentos, sentimentos e 

comunicacións cos demais. Este proceso aumenta as habilidades de pensamento 
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reflexivo e de autocontrol, á vez que lles proporciona un espazo para a análise das 

súas propias experiencias e a busca dunha resolución efectiva dos conflitos 

interpersoais.  

 

Obxectivos da Aula de Convivencia  

 Posibilitar que aprendan a responsabilizarse das súas propias accións, 

pensamentos, sentimentos e comunicacións cos demais.  

 Contribuír a desenrolar actitudes cooperativas, solidarias e de respecto.  

 Posibilitar que a alumna ou alumno síntase competente dende o punto de vista 

emocional e na realización de certas tarefas.  

 Reconstruír e favorecer a súa autoestima e autocontrol.  

 Axudarlle a adquirir unha boa disposición cara as tarefas escolares.  

 Resolver os conflitos de xeito pacífico dende o diálogo e a reflexión.  

 Compensar as deficiencias que impiden a algúns alumnos o alumnas súa integración 

escolar.  

 Educar para a vida, potenciando as relacións interpersoais de cada alumna o 

alumno, e dicir, para a súa integración satisfactoria na comunidade.  

 Mellorar a vida académica e persoal da alumna ou alumno. En definitiva preténdese 

mellorar o clima de convivencia da aula e do centro en todos os espazos escolares: 

aulas, corredores, patio, etc.  

 

 

Criterios e condicións para que unha alumna ou alumno sexa atendido na Aula 

de Convivencia  

 A Aula de Convivencia é un espazo educativo onde o alumnado poderá 

acudir exclusivamente cando se vexa privado do seu dereito a participar no normal 

desenrolo das actividades lectivas como consecuencia da imposición dunha 

corrección ou medida disciplinaria por algunha das condutas tipificadas nos artigos 

14 e seguintes da  LEI 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da 
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comunidade educativa. É necesario, por tanto, que a alumna ou alumno recibira 

algunha corrección pola súa conduta, pero non é suficiente, xa que non todos os 

alumnos ou alumnas sancionados teñen que ser derivados a dita Aula. Tampouco é 

preciso que unha alumna ou alumno estea toda a xornada escolar na Aula, o Plan 

de Convivencia deberá establecer as condicións adicionais para que unha alumna 

ou alumno sexa atendido en ela. 

 Para derivar un alumno o alumna a Aula de Convivencia, debería 

considerarse, especialmente, si con esta medida vanse acadar os obxectivos 

establecidos no Plan de Convivencia. Ademais, este Plan de Convivencia do centro 

podería propoñer outras condicións que deberían darse, como por exemplo:  

 Ser reincidente na súa actitude e conduta contra as normas de convivencia.  

 Asinar un Compromiso de Convivencia que implique directamente traballar 

algún dos obxectivos da Aula.  

 Presentar deficiencias na súa autoestima, autocontrol, relacións persoais, 

disposición cara as tarefas escolares ou integración escolar e/o social.  

 A expulsión non favorecería a corrección da conduta e non é percibida pola 

alumna ou alumno como un castigo.  

 A atención na Aula de Convivencia pode mellorar a súa actitude e sen esta 

atención non se garante que se manteña o seu proceso educativo.  

 

 

Criterios pedagóxicos para a atención educativa do alumnado. Programación 

de actuacións do Departamento de Orientación  

 

 Cada Departamento Didáctico deberá incluír na súa programación as 

actividades formativas que as alumnas e os alumnos realizarán durante a súa 

permanencia na Aula, de forma que se garante a continuación do seu proceso 

formativo. Ditas actividades serán adaptadas en función das necesidades e 

características de cada alumna ou alumno. Por outra parte, o orientador programará 

as actuación encamiñadas a favorecer un proceso de reflexión por parte de cada 
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alumna ou alumno que sexa atendido na aula, baseándose nos principios que 

definen e determinan a Cultura da Paz. É dicir:  

 Respectar a vida  

 Rexeitar a violencia  

 Compartir cos demais  

 Escoitar para entender  

 Conservar o planeta  

 Comprender a importancia da solidariedade  

 

Procedemento de derivación á aula de convivencia 

 Cando a un alumno ou alumna lle sexa imposta unha das correccións ou 

medidas disciplinarias que lle impida participar no normal desenrolo das actividades 

lectivas, a directora verificará si se cumpren as condicións previstas no Plan de 

Convivencia para a aplicación de esta medida. De ser así, decidirá a resolución a 

adoptar. É conveniente aclarar que a derivación a Aula de Convivencia non substitúe  

a corrección imposta anteriormente.  

 A continuación, danse unhas orientacións sobre os pasos a seguir si se 

decide a derivación da alumna ou alumno a Aula de Convivencia:  

 O equipo educativo determinará as actividades formativas que este deberá 

realizar, de entre as previstas na programación de cada departamento, e as 

entregará, nos prazos estipulados, a XE. 

 O orientador determinará as actuacións dirixidas ó proceso de reflexión que 

o alumnado deberá realizar, de entre as previstas na Programación da Aula, e as 

entregará, nos prazos estipulados a XE. 

 A XE, co asesoramento do orientador, elaborará un informe indicando o 

motivo, os obxectivos, o número de días, o número de horas e as actividades 

formativas e de reflexión que realizará o alumno ou alumna.  

 A XE comunicará a resolución á alumna ou alumno, ós responsables da 

Aula, á familia e á Comisión de Convivencia.  
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 Comunicación á familia: A XE comunicará á familia por escrito e en 

entrevista persoal, se é posible, a resolución de derivación a Aula de Convivencia, 

indicando o motivo, os obxectivos, o número de días e o número de horas, así como 

as actividades formativas e de reflexión que realizará. Durante dita entrevista, 

podería solicitarse tamén a colaboración da familia ou algún tipo de compromiso pola 

súa parte co fin de acadar os obxectivos fixados.  

 Os responsables da Aula deberían coordinarse entre si para asegurar a 

atención da alumna ou alumno e co titor ou titora, así como cos demais profesores e 

profesoras del equipo educativo.  

 A XE encargarase posteriormente de realizar o seguimento da evolución do 

alumno ou alumna e de comunicarllo á familia e ás persoas responsables da Aula de 

Convivencia. 

 

Funcionamento e persoas responsables  

 Para a creación da aula de convivencia deberá contarse cun número 

suficiente de profesores e profesoras que pola súa disposición horaria e/ou 

dispoñibilidade se encargue da atención educativa do  alumnado que asista á 

mesma. Sería desexable que esta aula estivera atendida por profesoras e profesores 

voluntarios. En caso de non cubrir todos os períodos lectivos poderase asignar 

profesorado de garda específico para a Aula. Proposta de funcionamento: 

 A estructura organizativa do noso centro  non permite, polo momento, cubrir 

a totalidade do horario lectivo pero asegurase que haxa profesorado agás en dúas 

horas.  

 Nomease XE como  persoa responsable da coordinación de tódalas  

actuacións realizadas polas persoas responsables da Aula, así como de reunir toda 

a información para a súa comunicación ós Equipos Educativos, ó Departamento de 

Orientación e ó titor ou titora. 

 Esta persoa encargarase, igualmente, de recoller os materiais que cada 

alumno o alumna deba traballar durante a súa estancia na Aula e de entregarllo ós 
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correspondentes responsables da Aula durante ese horario. E supervisará, tamén, o 

cuadrante de asistencia de alumnas e alumnos e a adxudicación da 

responsabilidade da atención da Aula, en función dos seus horarios e das 

necesidades de persoal para atender a todos os alumnos e alumnas derivados á 

Aula. 

 As persoas responsables da Aula de Convivencia, atenderana nas súas 

respectivas gardas. Con elo, a Aula estará atendida durante 30 horas semanais.  

 Durante as horas nas que non estean atendendo ó alumnado, as e os 

responsables da Aula dedicaranse á preparación dos materiais e informes 

pertinentes. 

 A Xefatura de Estudos poderá asignar ó profesorado de garda tarefas de 

atención e control da Aula cando las circunstancias o requiran, por exemplo, por 

ausencia das persoas responsables. As persoas responsables da Aula realizarán os 

controles de asistencia do alumnado derivado á mesma, traballarán cos alumnos e 

alumnas facilitándolles o material e anotando a evolución do alumnado así como o 

seu comportamento y actitude. De todo elo dará conta a persoa responsable para 

que esta llo comunique as diversas instancias educativas interesadas no caso no 

prazo mais breve posible.  

 

Instalacións e material didáctico  

 Sería conveniente que a Aula de Convivencia fora un aula de reducido 

tamaño no que se dispuxera o mobiliario de forma que facilitase o diálogo e a 

reflexión. Debería estar situada en lugar que a fixeran accesible, cercana e 

importante, o más cerca posible dos despachos dos cargos directivos ou a sala de 

profesores para darlle un carácter mais serio á hora de traballar e que os alumnos e 

alumnas non percibiran que ían ser “castigados, apartados ou sancionados” 

simplemente. Co tempo o alumnado percibirá que a Aula é un lugar para aprender a 

convivir cando se producen alteracións da convivencia. A persoa responsable da 

orientación no centro facilitará o material didáctico necesario para traballar os 

diferentes obxectivos da Aula e os distintos departamentos facilitarán os materiais 
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didácticos para as actividades formativas do alumnado. A XE entregará o material de 

traballo ós profesores ou profesoras responsables da Aula para que estes poidan 

atender ó alumno ou alumna, segundo o establecido na resolución de derivación, 

cando chegue. 

 A dirección do centro será o órgano competente para ditar a resolución pola 

que se acorda que un alumno ou alumna sexa atendido ou atendida na aula de 

convivencia inclusiva, garantindo, en todo caso, o trámite de audiencia aos pais, 

nais, titores ou titoras, se fose menor de idade non emancipado/a. 
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