
CEIPP ANXO DA GARDA 

PARTE DE AMONESTACIÓN   -   ANEXO III Curso  

Profesor/a  Data      /                 / 201__ 

Área  Hora 1ª 2ª 3ª R L 4ª 5ª 

Motivos do parte 
(En caso doutro tipo de incidencia, explicar con precisión a súa natureza, lugar e momento) 

 

� A reiterada asistencia ao centro sen o material e equipamento preciso para participar activamente no 
desenvolvemento das clases.  

� Non participar ou poñer en cuestión as actividades da aula orientadas ao desenvolvemento dos planos de 
estudio. 

� Rexeitar seguir na aula as orientacións do profesor ou profesora respecto da súa aprendizaxe. 

� Falta de respecto ao exercicio do dereito ao estudo dos seus compañeiros. 

� Actos inxustificados que perturban o normal desenvolvemento das actividades lectivas. 

� Discriminar a un membro da comunidade educativa por razón de nacemento, raza, sexo, ou por calquera 
outra   circunstancia persoal ou social. 

� Deterioro ou dano, causado intencionadamente, das dependencias da aula, do material desta, ou dos 
obxectos e  pertenzas doutros membros da comunidade educativa. 

� Acto de indisciplina, inxuria, ofensas, respecto e consideración ao/á profesor/a e/ou compañeiros de 
estudos (subliñar o que proceda).  

� Actos de desafío á autoridade do profesorado e ao persoal de administración e servizos que non supoña 
unha indisciplina grave. 

� Agresión física contra un membro da comunidade educativa (profesor/a, compañeiros de estudos, persoal 
non docente…). 

� Portar calquera obxecto ou produto expresamente prohibido polas normas do centro (perigoso para a 
saúde ou integridade persoal dos membros da comunidade educativa). 

� Falta de asistencia inxustificada á clase e as faltas reiteradas de puntualidade, nos termos establecidos 
nas normas de convivencia do centro. 

� Outro (especificar): ……………………………………………………………………………………….. 
 

Breve exposición de feitos:  

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

                                                                                                                 

                                       

                                                      
Sinatura do profesor/a 

Observacións:  

1.- O orixinal debe ser entregado coa máxima celeridade ao xefe/a de estudos, e unha fotocopia debe ser tamén entregada ao titor/a .  

 

Alumno /a (Apelidos e nome)   Número   

Curso e grupo   



Medidas adoptadas  

(En caso de aplicar outro tipo de medidas, que poidan ser contempladas na normativa, especificar) 
 

� Amoestación privada ou por escrito do profesor. 

� Amoestación privada ou por escrito do titor.  

� Chamada telefónica aos pais. Entrevista co titor. 

� Comparecencia inmediata ante o Xefe de Estudos. 

� Amoestación por escrito. Citación aos pais para manter entrevista co titor e xefe de estudos. 

� Realización de traballos específicos en horario lectivo. 

� Realización, en horario non lectivo, de tarefas que contribúan á mellora e desenvolvemento das 
actividades do centro.   

� Suspensión do dereito a participar nas actividades complementarias e extraescolares do centro por 
un período de ata 2 semanas. (Só o Xefe de Estudos). 

� Cambio de grupo por un período de ata 1 semana. (Só a Dirección). 

� Comparecencia ante o director/ comisión de convivencia para aplicación de sanción. 

� Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases, por un período de ata 3 días lectivos. 
Durante o tempo que dure a suspensión, o alumnado haberá de realizar os deberes ou traballos 
que se determinen para evitar a interrupción no proceso formativo. (Só a Dirección). 

� Suspensión temporal do dereito de asistencia ao centro por un período de ata tres días lectivos. 
Durante o tempo que dure a suspensión, o alumnado haberá de realizar os deberes ou traballos 
que se determinen para evitar a interrupción no proceso formativo. (Só a Dirección). 

� Outras medida (especificar): …………………………………...……………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………. 

 
  

                              

 

 

 

 

Sinatura do xefe de estudos  

       

 

Observacións:  

1.- Este reverso será cuberto polo profesor, ou titor, ou o xefe de estudos, de consideralo oportuno, en cada caso, e asinado polo 
xefe de estudos para o seu arquivo. 
2.- Diante de calquera dúbida, consultar a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa. 

 


