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ACTIVIDADES SEMANA STEM 2019. 

NORMAS DE CONVIVENCIA E DISCIPLINA ACADÉMICA 
Débense seguir as directrices e ordes dos monitores e das monitoras e/ou profesores e profesoras respecto tanto 
da súa aprendizaxe como de calquera outra actividade.  

Débese respectar a liberdade de conciencia e as crenzas morais e relixiosas de alumnado e profesores/monitores. 

Débese respectar así mesmo a dignidade, integridade e intimidade, incluída a orientación sexual, de alumnado e 

profesores/monitores, sen permitir, baixo ningún concepto, o exercicio de violencia, ben sexa física ou verbal. 

Todos os participantes terán a obriga de participar nas actividades obrigatorias programadas. 

Queda completamente prohibido o maltrato aos compañeiros e compañeiras, dos monitores e das monitora s e/ou 
profesores e profesoras ou a calquera outro ser vivo (animais ou plantas). 

Débense respectar as normas de organización, convivencia e disciplina establecidas para a actividade incluída a 
prohibición expresa de consumir drogas, tabaco, alcohol e calquera sustancia inadecuada nas súas instalacións 

durante o período de duración da actividade.  

É obrigatorio manter a orde nos cuartos e no resto da instalación. Cada participante farase responsable do 
coidado e orde de todos os seus obxectos persoais. 

Débese coidar a hixiene persoal diaria. 

Non está permitido saír do cuarto unha vez dado o toque de silencio e non se pode organizar ningún tipo de 
reunión nos cuartos nin realizar saídas nocturnas fóra dos cuartos sen a previa autorización do monitor ou da 

monitora responsable. 

Débese asistir puntualmente a todas as actividades, de xeito que se permita o cumprimento dos horarios e 
calendario da actividade. 

Débense respectar tanto aos compañeiros como aos profesores, profesoras/monitores, monitoras e non se permite 

o emprego de linguaxe irrespectuosa ou ofensiva. Do mesmo xeito, sancionarase o abuso ―sexa físico, verbal 

ou psicolóxico― de calquera participante, sexa alumno/a, profesor/a, monitor/a. 

Non está permitida a solicitude de comidas especiais para favorecer os gustos do participante. Permítense 
unicamente menús especiais naqueles casos de enfermidade (alerxias e intolerancias, etc.) 

Débense respectar as instalacións e todo o seu contido e facer un uso apropiado de elas. 

O pai/nai/representante legal do alumno/a acepta e se compromete expresamente a cumprir as anteriores normas 

de comportamento e disciplina académica e acepta que, en caso de condutas contrarias e incumprimento de 

calquera das anteriores normas por parte do alumnado, a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 
Universitaria poderá acordar as medidas correctoras que estime convenientes e que deberán serlle notificadas no 

prazo máis breve posible. 

O alumnado estará baixo a tutela do coordinador e titor de Hezkide XXI, S.L. que, no seu caso, acompañe ao 
grupo durante o programa. 

......................,  a .......... de .................. de 2019 
 

 
Asdo: .............................................. Asdo: ............................................. 

(a nai/representante legal) (o pai/representante legal) 


