
 

Normas de convivencia 

No inicio de curso informarase o alumnado, e ás nais, pais, titores e titoras 

das alumnas e alumnos menores de idade, das normas de convivencia e das posibles 

medidas correctoras que provoca o non cumprimento das mesmas. Toda a 

comunidade escolar debe participar activamente na elaboración e revisión constante 

desta normas, así como das medidas correctoras que ocasionan o seu 

incumprimento. 

1 Normas 

Agrupadas en tres apartados (A – B – C) están son as normas de convivencia 

do centro: 

A) 

 As clases desenvolveranse con normalidade, asistindo puntualmente ao 

comezo das mesmas, evitando interrupcións reiteradas e innecesarias, 

desorde ou comportamentos disruptivos que priven ao propio alumnado do 

seu dereito á educación. 

 O alumnado traerá con máxima regularidade o material que lle permita o 

seguimento da actividade docente na aula. 

 O alumnado realizará e presentará en clase aquelas tarefas encomendadas 

polo profesorado para un mellor aproveitamento da materia. 

 Entre os cambios de clase manterase a orde nos corredores do centro para 

evitar o ruído excesivo ou a mala circulación dos membros da comunidade 

educativa entre as aulas. 

 No recreo abandonarase a aula de clase para dirixirse á planta baixa ou as 

zonas do centro exteriores ao edificio. 

 O alumnado de ESO non poderá usar o teléfono móbil no centro. Dentro da 

aula poderase empregar con fins didácticos se conta coa autorización do 

profesorado que estea impartindo a materia. 

 O alumnado de Bacharelato e FP poderá usar o teléfono móbil só nas horas 

de recreo e nos espazos comúns da entrada e zonas exteriores ao edificio, 

non pudendo filmar nin fotografar a terceiros. Dentro da aula poderase 



  

 
 

empregar con fins didácticos se conta coa autorización do profesorado que 

estea impartindo a materia. 

 O alumnado menor de 18 anos permanecerá toda a xornada escolar dentro 

das dependencias do centro educativo, coa excepción da realización 

dalgunhas clases de Educación Física no Pavillón Polideportivo Municipal de 

Chapela ou da súa participación en actividades complementarias e 

extraescolares, algunhas no Multiusos do Piñeiral do Crego.  

 

B) 

 Todo membro do centro escolar ten o dereito a ser respectado e a recibir un 

trato digno por parte de calquera outro compoñente da comunidade 

educativa. 

 O alumnado coidará e utilizará correctamente os bens mobles e as instalacións 

do centro. 

 Seguindo a lei 42/2010, en todo o centro educativo, incluídos os espazos ao 

aire libre e os espazos cubertos, existe a prohibición de fumar. 

 

C) 

 Ningún membro do centro escolar pode sufrir ningún tipo de agresión física 

ou psíquica por parte doutro compoñente da comunidade educativa. 

 O consumo ou tenencia de drogas non está permitido no centro. 

 

2 Medidas correctoras 

A creba destas normas de convivencia orixinará tres tipos de condutas 

contrarias á convivencia tipificadas como faltas: leve, prexudicial e grave,1 e as súas 

correspondentes medidas correctoras. 

 

C O N D U T A S  L E V E S  

                                                           
1 En referencia ao Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, que desenvolve a Lei de convivencia 4/2011, as condutas leves e 
prexudiciais incluídas nestas NOF corresponderían ás consideradas como leves, mentres que as graves incluiríanse no 
apartado de gravemente prexudiciais. (Artigo 33.) Seguindo o mesmo Decreto citado, calquera conduta recollida no artigo 
42 considerarase como leve, e poderanse aplicar as medidas correctoras do artigo 43. De xeito similar actuarase coas 
condutas gravemente prexudiciais recollidas no artigo 38 e as súas correspondentes medidas correctoras do artigo 39. 



  

 
 

Considerarase leve calquera comportamento que incumpra as normas de convivencia 

do apartado A). 

A conduta leve contraria á convivencia debe ser resolta en primeira instancia polo 

profesorado que observe a acción. Trátase en calquera caso de falar coa alumna ou 

alumno para coñecer as causas do acontecido e que non se repita a conduta. Este 

deberá deixar constancia escrita da conduta no documento oficial de amoestación 

ademais de rexistralo no parte de faltas do día. De producirse a conduta dentro da 

aula a profesora ou profesor poderá facer que ocasione traballo alternativo, ou poña 

en marcha calquera mecanismo que se considere conveniente na busca da 

integración e recuperación da alumna ou alumno. Non se pode expulsar ao alumnado 

da aula por cometer unha conduta leve. 

O titor ou titora do alumno ou alumna informará a súa nai ou pai do parte de 

amoestación en caso de ser menor de idade. 2 

No caso da acumulación de tres condutas leves considerarase que a alumna ou 

alumno cometeu unha conduta prexudicial e iniciarase o procedemento corrector 

correspondente. 

 

C O N D U T A S  P R E X U D I C I A I S  

Considerarase conduta prexudicial, ademais da reiteración de tres condutas leves, 

calquera comportamento que incumpra as normas de convivencia do apartado B). 

A profesora ou profesor que considere que se cometeu unha conduta prexudicial 

encherá o parte de amoestación de cor marela e entregará o mesmo á persoa titora 

e á xefatura de estudos. Xefatura de estudos poñerá en coñecemento das familias a 

conduta prexudicial, se o alumno ou alumna é menor de idade, e valorará a 

tramitación dunha medida correctora que de ir adiante será comunicada á persoa 

titora e ao profesorado da alumna ou alumno en cuestión. 

Se o alumnado cometese unha conduta prexudicial ou grave na aula, o profesorado 

poderá expulsalo da mesma. Neste caso o profesor ou profesora seguirá o 

procedemento descrito nas funcións do profesorado de garda de convivencia ante un 

conflito. 

                                                           
2 En caso de retirada do teléfono móbil a menores de idade, o dispositivo permanecerá en xefatura de estudos ata que 
sexa recollida polo responsable legal do alumno ou alumna, a quen se llo comunicará no día. 



  

 
 

Intentarase sempre que as medidas correctoras impostas se cumpran no centro e 

que supoñan a realización dun servizo que beneficie ao propio centro, reforzando o 

carácter social da corrección e evitando que esta sexa un premio. A aula de 

convivencia será o lugar indicado para estas medidas e procurarase que esta sexa un 

espazo de diálogo e reflexión do sucedido en lugar dunha aula de castigo. Tratarase 

en todos os casos de que as medidas correctoras sexan iso, correctoras de condutas 

que se consideran deben ser modificadas en beneficio do alumno ou alumna, e da 

comunidade educativa. 

Dentro das correccións propostas estará a privación do dereito de asistencia a clase 

durante tres días nos que a alumna ou alumno permanecerá na aula de convivencia, 

ou calquera medida correctora que se considere oportuna en función das 

características do alumnado ou da conduta cometida. No primeiro dos casos xefatura 

de estudos notificará ao profesorado o tempo da medida por correo electrónico e con 

notificación na sala, para que este poida encomendar á alumna ou alumno as 

pertinentes tarefas correspondentes ás distintas materias. 

Se os bens mobles ou instalacións do centro resultasen danados ou sufrisen estragos 

por un uso indebido, a persoa responsable farase cargo do gasto da reparación do 

deterioro, tanto na súa propia aula como en zonas comúns. 

 

C O N D U T A S  G R A V E S  

Considerarase conduta grave, ademais da acumulación de tres condutas prexudiciais, 

calquera comportamento que incumpra as normas de convivencia do apartado C. 

Ademais dos procedementos e filosofía utilizados para as condutas prexudiciais, unha 

conduta grave ocasiona a apertura dun procedemento corrector con xuíza ou xuíz 

instrutor que propoñerá unha medida que resolverá a dirección do centro. A medida 

correctora poderá ser revisada polo Consello Escolar previa instancia da alumna ou 

alumno, ou das persoas proxenitoras ou representantes legais. (Decreto 8/2015 – Art. 54.3) 

No inicio de todo proceso corrector, e na propia medida imposta, terase en conta 

sempre a situación persoal, familiar, social e académica do alumnado. 


