
IES Pintor Colmeiro
As Ferreiras, s/n 36540 Silleda (Pontevedra)

Telf. 986 580904  Fax 986 581069 

Correo-e: ies.pintor.colmeiro@edu.xunta.es

Web: www.iespintorcolmeiro.org

FONDO SOCIAL EUROPEO
IES P intor  Colmeiro

A Aula de Convivencia xorde como unha necesidade de dar
resposta á atención educativa que require a diversidade do

alumnado do noso centros. Exponse como unha medida para
intentar mellorar as condutas e actitudes daqueles alumnos e

alumnas que presentan dificultades na convivencia e, con
iso, mellorar o clima de convivencia do grupo-clase e do

centro no seu conxunto.

Aula de Convivencia

Aula de
Convivencia
Unha iniciativa para
mellorar a convivencia no
noso centro



>>Que é a Aula de Convivencia
Coa posta en funcionamento da Aula de Convivencia
queremos favorecer un proceso de reflexión, por
parte de cada alumno ou alumna que sexa atendi-
do na mesma, acerca das circunstancias que moti-

van os seus problemas de comportamento no centro. O
obxectivo prioritario sería, pois, que os alumnos e alumnas
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 comu-
nicacións cos demais. Este proceso aumenta as habilidades de
pensamento reflexivo e de autocontrol, á vez que lles pro-
porciona un espazo para a análise das súas propias experien-
cias e a procura dunha resolución efectiva dos conflitos
interpersoais.

>>Obxectivos da Aula de Convivencia
Habilitar un espazo que proporcione ao alumnado as
condicións necesarias para reflexionar sobre a súa con-
duta contraria ás normas de convivencia, o seu com-
portamento en determinados conflitos e sobre como
afecta todo iso ao desenvolvemento das clases.
Posibilitar o que aprendan a responsabilizarse das súas
propias accións, pensamentos, sentimentos e comuni-
cacións cos demais.
Contribuír a desenvolver actitudes cooperativas, soli-
darias e de respecto.
Posibilitar que o alumno ou alumna se sinta competen-
te emocionalmente e na realización de certas tarefas.
Reconstruír e favorecer a súa autoestima e autocontrol
e axudarlle a adquirir unha boa disposición cara ás tare-
fas escolares.

- Resolver os conflitos de xeito pacífico desde o diálogo
e a reflexión.
Compensar as deficiencias que impiden a algúns alum-
nos ou alumnas a súa integración escolar.
Educar para a vida, potenciando as relacións interper-
soais de cada alumno ou alumna, é dicir, para a súa
integración satisfactoria na comunidade.
Mellorar a vida académica e persoal do alumno ou alum-
na.
En definitiva, preténdese mellorar o clima de conviven-
cia da aula e do centro en todos os espazos escolares:
aulas, corredores, patio, etc.

>>Xestión da nosa Aula de Convivencia
O profesorado derivará o alumnado a xefatura de estu-
dos ou orientación sempre que incorra nunha falta de
orde. Cubrirá o Parte de Convivencia e especificará os
exercicios (ou traballo) que debe realizar o alumnado na
Aula de Convivencia sobre a materia que estivera dando
na aula.
A xefa de estudos ou a orientadora decidirán se o/a alum-
no/a acode ou non á Aula de Convivencia (cunha ficha de
reflexión no caso de que si).
O/A profesor/a de garda anotará o nome do/a alumna/ o
no rexistro diario que hai na Aula de Convivencia e axu-
darao/a a reflexionar sobre o comportamentomanifesta-
do (primeiros dez minutos, aproximadamente). Utilizará
unha ficha de reflexión que levará oalumnado, facilitada
pola xefa estudos ou pola orientadora.
Finalmente o/a alumno/a realizará as tarefas propostas
polo/a profesor/a no tempo de permanencia na Aula de
Convivencia.

OBSERVACIÓNS:
1. Non está en funcionamento a Aula de Convivencia nas

seguintes sesións: primeira de cada día, a sexta dos luns
e a oitava dos xoves.

2. Na última sesión da mañá, o profesorado enviará o alum-
nado a un membro do equipo directivo. Procurarase, na
medida do posible, evitar mandar alumnos/as na última
sesión dos luns, xa que a esa hora non funciona a Aula de
Convivencia.


