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ANEXO I – Impreso para recoller as faltas de conduta leves do alumnado

ANEXO I –  FALTAS DE CONDUTA LEVES CONTRARIAS Á CONVIVENCIA

Grupo:

Hora:(marcar cunha x) 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª

Data:

Profesor/a:

Alumno/a

Falta (poñer unha x onde corresponda) Leve Grave

Breve descrición dos feitos

Na parte posterior do impreso indicar o tipo de falta (rodear cun círculo o número de falta)



Faltas leves

1. Faltar inxustificadamente á clase.

2. Tres faltas de puntualidade. 

3. Asistir a clase sen o material e equipamento precisos para participar activamente no desenvolvemento das clases.

4. Permanecer fóra do recinto escolar, unha vez cheguen ao Centro á 1ª hora.

5. Escribir ou ensuciar pupitres, paredes, portas... 

6. Condutas que perturban levemente o normal desenvolvemento das clases.

7. Conduta que supón unha falta leve de respecto ao profesorado ou aos seus compañeiros.  

8. Causar danos non graves de forma intencionada ou por neglixencia nas instalacións do recinto escolar ou no seu 

material,  así  como  nas  instalacións  ou   material  dos  lugares  que  se  visiten  na  realización  dunha  actividade 

extraescolar. 

9. Utilizar o móbil ou calquera outro aparello electrónico durante as clases. 

Faltas graves

1. Abandonar o recinto escolar durante o período lectivo o alumnado da ESO.

2. Fumar dentro do recinto escolar.

3. Falsificar calquera documento que lle sexa requirido á alumna ou alumno.

4. Introducir ou consumir no centro bebidas alcohólicas e substancias ilegais, así como portar obxectos perigosos.

5. Unha falta de asistencia inxustificada a unha proba ou exame.

6. A reiteración de faltas leves contrarias á convivencia. Considerarase reiteración ter tres faltas leves.

7. Portar  nas  actividades  extraescolares,  calquera  obxecto,  substancia  ou  produto  expresamente  prohibido  polas 

normas do centro.

8. Sempre que non alcancen a gravidade requirida para ser consideradas como gravemente prexudiciais:

a) Agresións físicas ou psíquicas, as inxurias e as ofensas, as ameazas e as coaccións contra os demais 

membros da comunidade educativa. 

b) Os actos de discriminación contra membros da comunidade educativa por razón de nacemento, raza,  

sexo,  orientación  sexual,  capacidade  económica,  nivel  social,  conviccións  políticas,  morais  ou  relixiosas, 

discapacidades físicas,  sensoriais  ou psíquicas,  ou  calquera  outra  condición  ou circunstancia  persoal  ou 

social. 

c) Os actos individuais ou colectivos de desafío á autoridade do profesorado e ao persoal de administración 

e de servizos que constitúan unha indisciplina. 

d) Os danos causados de forma intencionada ou por neglixencia ás instalacións e aos materiais dos centros  

docentes, incluídos os equipos informáticos e o software, ou aos bens doutros membros da comunidade 

educativa ou de terceiros, así como a súa subtracción. 

e) Os actos inxustificados que perturben o normal desenvolvemento das actividades do centro, incluídas as 

de carácter complementario e extraescolar. 

f) As actuacións prexudiciais para a saúde e a integridade persoal dos membros da comunidade educativa 

do centro, ou a incitación a elas. 

g) Gravar imaxes ou vídeos de contido non apropiado ou ofensivo para as persoas que interveñen.

h) Difundir en Internet, ou en outros lugares públicos, imaxes da vida do centro ou de calquera membro da 

comunidade educativa, sen o seu consentimento.

ANEXO II– Impreso para recoller as faltas gravemente prexudiciais

ANEXO II –  FALTAS DE CONDUTA GRAVEMENTE PREXUDICIAIS CONTRARIAS Á CONVIVENCIA

Grupo:



Hora:(marcar cunha x) 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª

Data:

Profesor/a:

Alumno/a

Breve descrición dos feitos

Na parte posterior do impreso indicar o tipo de falta (rodear cun círculo o número de falta)



Faltas  moi graves

1. As agresións físicas ou psíquicas, as inxurias e as ofensas graves, as ameazas e as coaccións contra os 

demais membros da comunidade educativa. 

2. Os actos de discriminación grave contra membros da comunidade educativa por razón de nacemento, 

raza,  sexo,  orientación  sexual,  capacidade  económica,  nivel  social,  conviccións  políticas,  morais  ou 

relixiosas, discapacidades físicas, sensoriais ou psíquicas, ou calquera outra condición ou circunstancia 

persoal ou social. 

3. Os actos individuais ou colectivos de desafío á autoridade do profesorado e ao persoal de administración 

e de servizos que constitúan unha indisciplina grave.

4. A gravación, a manipulación e a difusión por calquera medio de imaxes ou informacións que atenten 

contra o dereito tipificadas como faltas, á honra, a dignidade da persoa, a intimidade persoal e familiar e 

a propia imaxe dos demais membros da comunidade educativa.

5. As actuacións que constitúan acoso escolar consonte o establecido neste Regulamento.

6. A suplantación de personalidade en actos da vida docente e a falsificación, alteración ou subtracción de 

documentos académicos.

7. Os  danos  graves  causados  de  forma  intencionada  ou  por  neglixencia  grave  ás  instalacións  e  aos 

materiais dos centros docentes,  incluídos os equipos informáticos e o software, ou aos bens doutros 

membros da comunidade educativa ou de terceiros, así como a súa subtracción.

8. Os actos inxustificados que perturben gravemente o normal desenvolvemento das actividades do centro, 

incluídas as de carácter complementario e extraescolar.

9. As  actuacións  gravemente  prexudiciais  para  a  saúde  e  a  integridade  persoal  dos  membros  da 

comunidade educativa do centro, ou a incitación a elas.

10. Portar calquera obxecto,  substancia ou produto gravemente perigoso para a saúde ou a integridade 

persoal de calquera membro da comunidade educativa. En todo caso, reputarase indisciplina grave a 

resistencia ou a negativa a entregar os obxectos a que se refire o punto terceiro do artigo 11 da Lei de 

Convivencia cando se é requirido para iso polo profesorado.

11. A reiteración,  nun  mesmo curso  escolar,  de  faltas  graves.  Considerarase  reiteración  ter  tres  faltas 

graves.

12. O incumprimento das sancións impostas. 



ANEXO III – Impreso para que o profesorado de garda indique as faltas de 

asistencia do alumnado

Grupo:
Materia:

Hora:(marcar cunha x) 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª

Data:

Profesor/a substituído/a:

Profesor/a de garda:

Alumno/a

Falta de 

asistencia

Falta de 

puntualidade

Poñer unha x onde corresponda
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