
 

 

 

 

AULA DE CONVIVENCIA (ANEXO VI.1) 

 

Circular 8/2009 da Dirección Xeral de Educación, FP e IE, pola que se regulan algunhas medidas de atención á diversidade para o alumnado da ESO 

 

 

Que é unha aula 
de convivencia 

É unha aula ubicada ao lado do despacho do xefe de estudos que se establece para atender ao alumnado que, pola súa 

conducta disruptiva, impida o normal desenvolvemento do traballo do seu grupo-clase 

Que é unha 
conducta 
disruptiva 

Unha conducta disruptiva é aquela conducta inapropiada que non se axusta ás normas socialmente aceptadas, neste caso as 

normas propias da aula, condicionando ou limitando as relacións interpersonais e/ou a aprendizaxe. 

Exemplos: a interrupción reiterada das explicacións do profesor/a, falar cando non corresponde cos compañeiros/as, levantarse do seu sitio sen permiso, non 

realizar as tarefas encomendadas, non aceptar as decisións do profesor/a para correxir a conducta antes de tomar outras medidas… 

Quen atende esta 
aula 

Un profesor/a de garda para esta aula. Haberá un por cada sesión lectiva. Cada semana asignaráse a ún dos profesores de 

garda de xeito rotatorio. 

Como se traballa 
nesta aula 

Nesta aula o alumno/a baixo a responsabilidade do profesorado de garda realizará tarefas específicas correspondentes ás 

aprendizaxes  do curso do que proceda, indicadas polo profesor/a da materia correspondente que o derivou a esta aula. 

Que debe facer o 
profesor/a da 
aula ordinaria 

 Cubrir a folla de derivación á aula de convivencia onde se indique o traballo que debe realizar nela. 

 Ningún alumno/a poderá ser derivado sen actividades ou tarefas para realizar na súa permanencia.  

 O delegado/a ou subdelegado/a acompañará ao alumno/a á aula de convivencia. 

Que debe facer o 
alumno/a 

 O alumno/a co compañeiro avisará ao profesor/a de garda ou ao xefe de estudos. 

 Entregarase a folla de derivación coas tarefas encomendadas. 

Que debe facer o 
profesor/a de 

 O profesor/a de garda revisará que o alumno realice as tarefas encomendadas. 
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garda  No caso de facelas e rematalas antes do fin da sesión, completará o tempo coa realización doutras tarefas asignadas polo 

profesor/a de garda. Éstas estarán a disposición do profesorado, elaboradas polo Departamento de Orientación. 

 No caso de negarse a facelas, informarase ao xefe de estudos, outro membro do equipo directivo ou ao departamento de 

orientación. Neste caso implicará unha amonestación e citación á familia coa aplicación do RRI. 

 A permanencia de alumnos/as nesta aula quedará reflexada nun parte específico, no que se notificará  a data, sesión e nome 

de alumno/a  atendido. Tamén se pode reflexar calquera outro tipo de observacións . 

Que facer ao 
finalizar a 
atención na aula 
de convivencia 

 O profesor/a de garda deixará a folla de derivación na xefatura de estudos coas tarefas realizadas polo alumno/a. 

 O xefe de estudos entregará as tarefas ao profesor da materia que corresponda para correxilas e avalialas. 

 O xefe de estudos informará aos titores/as do grupo de referencia das medidas tomadas con este alumno/a para deixar 

constancia delas. 

 Entregarase ao titor/a fotocopia da folla de derivación e/ou do parte de amonestación onde se establecen as medidas a 

seguir. 

Como se informa 
ás familias 

 Os pais/nais ou titores legais do alumno/a remitido á aula de convivencia deberán ser informados. 

 Informarase segundo o procedemento que se estableza pola xefatura de estudos, cada vez que seus fillos/as asistan á 

referida aula. 

 O xefe de estudos derivará a folla ao titor/a de referencia para que informe ás familias 

 Se lles indicará a incidencia que motivou a inclusión na aula de convivencia. 

 En caso de reincidencia ou negativa para realizar as tarefas,o propio xefe de estudos, co asesoramento do departamento de 

orientación, tomará outras medidas que considere oportunas. 

 Aplicarase o establecido no RRI  cando se valora necesario. 

 

 

 

 



                              PARTE DE INCIDENCIAS DA AULA DE CONVIVENCIA 

DATA SESIÓN NOME E APELIDOS DO ALUMNO/A CURSO OBSERVACIÓNS 
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