
ANEXO II: AULA DE CONVIVENCIA

PROTOCOLO PARA O PROFESORADO QUE ENVÍA ALUMNADO Á AULA

 Cando o alumnado produce unha disrupción na aula que impide o funcionamento
normal académico:

 O profesorado enviará ao alumnado á aula de convivencia. 
 A persoa delegada (ou outro alumno) do curso acompañará ao alumnado ata

a aula de convivencia solicitando a presencia dun profesor de garda.
 Ao rematar as clases (o mais pronto posible),  o profesorado rexistrará a falta de

conduta no XADE onde explicará o incidente.
 En caso de falta grave, o profesorado de aula porase en contacto co xefe de estudos.

PROTOCOLO DO ALUMNADO QUE PROVOCA DISRUPCIÓN

 O alumnado que provoca un conflito que interfire o funcionamento académico ten
que saír da aula.

 Irá á aula de convivencia acompañado pola persoa delegada de curso.
 Ten que cubrir (en silencio) unha ficha (ficha nº 2) explicando os feitos. 

 A ficha ten un apartado onde pode comprometerse a pedir desculpas e a un
cambio de actitude.

 Levará a ficha para que o seu pai, nai ou titor/a a asine.
 Entregará a ficha nº 2 ao titor/a.

 O alumnado permanecerá na aula de convivencia ata que  remate a sesión.
 Ten que realizar algunha actividade educativa marcada polo profesor.

 Posteriormente será informado das medidas correctivas que se lle apliquen.

1 de 2



PROTOCOLO DO PROFESORADO DE GARDA

 Protocolo aula de convivencia:
 Recibe ao alumnado que chega á aula de convivencia.
 Entrégalle a ficha nº 2 que o alumnado ten que cubrir en silencio.
 Rexistra a incidencia no libro de rexistro da aula de convivencia (ficha nº 3).
 Asina a ficha nº 2 reflexando o comportamento do alumnado na aula de 

convivencia.
 Comproba que o alumnado realice as actividades encomendadas polo seu 

profesor ou, en caso de consideralo necesario, indica a actividade a realizar.

 Protocolo aula actividades correctivas (nos recreos):
 Pasa lista do alumnado que debe estar na aula.
 Comproba que o alumnado teña o material necesario e que realice as actividades 

impostas.
NOTA: 

Ao profesorado de garda non se lle pide ningunha intervención no conflito pero, se dialoga co
alumnado sobre os feitos, a conversa debe producirse a modo de reflexión.

FICHAS DA AULA DE CONVIVENCIA

Consta de tres fichas que rexistran os incidentes:

A ficha nº 1 é a que cobre no XADE o profesorado que envía ao alumnado á aula, é para informar a

Xefatura de Estudos e resto do profesorado do alumno. 

“XADE-Alumnado-Xestión alumnado-Curso e grupo- Nome alumno-Faltas-Faltas de conduta”

A ficha nº 2 é a que cobre o alumnado que foi enviado á aula. Nela fánselle preguntas sobre o

incidente, sobre os seus sentimentos, o seu grao de responsabilidade. Finalmente pode asinar un

compromiso de cambio e leva a ficha para a súa casa tendo que devolvela asinada por seu pai/nai

ao titor do grupo (está na aula de convivencia).

A ficha nº 3 é a que ten que cubrir o profesorado de garda, está no libro de rexistro na aula de

convivencia e nela ten indicar o nome do alumnado e quen o envía, pode indicar ademais como

chega á aula e a actitude que presenta (encuadernada na aula de convivencia).
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