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Protocolo Aula de Convivencia e atención educativa 

Visto e prace do Claustro o día 7 de abril de 2022 

Aprobación do protocolo polo Consello escolar o día 7 de abril de 2022 

Introdución. 

O Decreto 8/2015 do 8 de xaneiro polo que se desenvolve a lei 4/2011 do 30 de xuño recolle 

no artigo 25 a necesidade de que os centros creen aulas de convivencia inclusiva con vocación 

de substituír o tempo de expulsión con apoios e formación específica, que busquen reincorporar 

ó alumnado na súa propia aula no menor tempo posible. No IES A Sardiñeira queremos 

establecer a  aula  de   convivencia  inclusiva,  co gallo de substituír o tempo de expulsión dun 

alumno ou alumna, na procura dunha reincorporación do alumnado á aula no menor tempo 

posible. 

A aula de convivencia inclusiva é un espazo para o traballo académico, a reflexión persoal e a 

xestión pacífica de conflitos. Baséase na visión positiva do conflito, entendendo como 

oportunidade para a integración democrática das normas,  para a mellora persoal e da 

institución escolar. 

 A aula de convivencia busca ser un mecanismo de atención individualizada do alumnado que, 

por imposición   dunha   sanción   ou   medida   disciplinaria   por   algunha   conducta 

contraria   ás   NOF do centro,   sexa   apartado do   desenvolvemento  das  actividades  lectivas 

ordinarias. 

 A aula  de  convivencia  será  atendida  por  profesorado  de garda  segundo  estableza 

Xefatura de Estudos. 
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Obxectivos da Aula de convivencia 

● Facer reflexionar ao  alumnado   sobre  o seu  comportamento.  

● Establecer  compromisos  que  melloren a  adaptación  ao  centro , ás normas. 

● Establecer compromisos que melloren as relacións co resto dos membros da 

comunidade educativa. 

● Ofrecer un espazo ao alumnado lonxe do foco/situación/circunstancias de conflito. 

● Crear un tempo de reflexión e busca de solucións ao conflito. 

● Evitar a aplicación de modalidades sancionadoras que supoñan a privación do dereito 

de asistencia ao centro escolar. 

 

Funcionamento 

 

O alumnado que estea na aula será aquel que, por repetidas condutas contrarias as normas, 

fora obxecto de privación de asistencia, sendo atendido nesta aula en lugar de cumprir a 

sanción no seu domicilio. A estancia pode ser de 1 a 3 días ou varias sesións dunha materia 

concreta segundo o decida a dirección do centro. 

O alumnado acudirá á aula con material de traballo asignado polo profesorado da materias 

das que estea matriculado. 

A familia estará informada e implicarase nos acordos aos que se chegara na aula de traballo. 

O alumnado será supervisado na aula polo profesorado con dispoñibilidade horaria que 

asigne a dirección do centro. Este profesorado atenderá a aula de convivencia dentro do seu 

horario regular de obrigada permanencia no centro. Poderá ser o profesorado de garda. Será 

a súa función supervisar o traballo do alumno/a e cumprimentar o informe individual.  

O alumnado terá dereito a un descanso supervisado de 30 minutos durante a xornada de 

mañá. Non coincidirá co resto do alumnado. 
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Criterios de asistencia á aula de convivencia 

Non é preciso que se dean todos ao mesmo tempo. 

Será necesaria dispoñibilidade do profesorado de garda para atender a aula. 

O número máximo de alumnos/as na aula será de catro. 

● Alumnado que esporadicamente sexa suspendido da asistencia a clase durante 

determinadas sesións, materias ou días, como consecuencia dunha acumulación de 

faltas leves. En concreto: 

● Alumnado que non perciba a expulsión como unha sanción (alumnado absentista, 

alumnado que estea só no domicilio familiar,...) 

● Alumnado ao que non favorece a expulsión, como medio de corrección da conduta 

(alumnado que poida sufrir algunha alteración ou enfermidade mental, por exemplo). 

● Alumnado con graves problemas de autoestima ou outras circunstancias que 

recomenden a non expulsión. 

● Alumnado que é apercibido nunha sesión determinada como consecuencia dunha 

conduta disruptiva ou contraria á convivencia: 

● O profesorado verificará con Xefatura ou outro membro da Dirección que é 

posible atender ao alumno/a na Aula de convivencia, atendendo aos criterios 

anteriores. 

● O alumnado sairá da aula necesariamente con tarefa e documento de 

comunicación de conduta contraria á convivencia. 
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Procedemento para que o alumnado sexa usuario da aula: 

● A  xefatura  de  estudos, en coordinación do 

titor/a,  valorará  a  gravidade  dos  partes  de  condutas  e  determinará  a  súa asistencia 

á aula de convivencia. 

● A xefatura de estudos proporá á Dirección do centro esta medida como alternativa a 

unha posible expulsión. 

● A xefatura de estudos valorará se un alumno/a xa foi usuario da Aula de convivencia, 

con éxito. De non ser o caso, o alumnado tería unha expulsión domiciliaria. 

● A familia do alumnado será informada de que o alumno/a é  usuario da aula. 

  

Actuacións na Aula 

● Recolleranse os datos do alumno/a nunha ficha de control (grupo, curso, sesión da que 

foi expulsado,...) 

● O alumnado completará as fichas de reflexión e compromisos. 

● O alumno/a fará o traballo das materias que o profesorado asignará, e de ser o caso, 

traballará as habilidades sociais. 

● O profesorado cumprimentará o informe individual de alumno. 

● Utilizaranse os modelos normalizados para a comunicación coas familias. 

 

Anexo I. Táboa de control (a cumprimentar por xefatura de estudos). 

Anexo II. Informe individual do alumno/a (a cumprimentar polo profesorado que atenda a 

aula de convivencia inclusiva) 

Anexo III. Ficha de reflexión e compromiso (a cumprimentar polo alumnado usuario da aula 

de convivencia inclusiva).  
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