
NORMAS DE CONVIVENCIANORMAS DE CONVIVENCIA

MARCO LEXISLATIVO

1. Real Decreto 732/1995, de 5 de maio, polo que se establecen os dereitos e deberes do alumnos e as

normas de convivencia nos centros.

2. Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa (DOG Num.136.

Venres, 15 de xullo de 2011).

3. Plan de Convivencia do centro ( aprobado o 27 de abril de 2010).

CONDUTAS CONTRARIAS Á CONVIVENCIA

Segundo a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa,  e o decreto

que a desenvolve (Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro), temos as seguintes clases de condutas contrarias a la 

convivencia (tipificadas como faltas) :  condutas gravemente prexudiciais para a convivencia e condutas 

leves contrarias á convivencia.

condutas leves contrarias á convivencia

Para maior obxectividade na imposición de medidas correctoras, dentro das condutas leves contrarias á 

convivencia imos establecer dous niveis en función da gravidade dos feitos: faltas leves e faltas graves.

Faltas leves

Para o noso centro, considéranse faltas leves as seguintes:

1. Unha falta de asistencia inxustificada á clase.

2. Tres faltas de puntualidade.

3. A  asistencia  ao  centro  sen  o  material  e  equipamento  precisos  para  participar  activamente  no

desenvolvemento  das  clases,  salvo  que  sexa  por  condicionantes  económicos.  Neste  caso  o centro

colaborará coas familias, dentro das súas posibilidades, para garantir que todo o alumnado pode dispor

do material necesario.

4. No caso do alumnado da ESO, permanecer fóra do recinto escolar, unha vez cheguen ao Centro á 1ª

hora. No caso do alumnado de 1º de FP Básica, permanecer fóra do recinto escolar, unha vez cheguen

ao Centro á 1ª sesión lectiva.

5. Escribir  ou  ensuciar  pupitres,  paredes  e  portas.  Cando  se  detecten  estes  casos,  antes  de  aplicar

ningunha sanción, pediráselle ao responsable a reparación voluntaria do dano causado, e súa actitude,

positiva ou negativa, será utilizada como atenuante ou agravante.

6. Aquelas  condutas  que  perturben  levemente  o  normal  desenvolvemento  das  clases,  impedindo  o

exercicio do dereito á aprendizaxe dos seus compañeiros  e  o dereito do profesor a cumprir co seu

deber de impartir clase, así como tamén calquera conduta que perturbe levemente o desenvolvemento

doutras actividades do Centro.

7. Calquera  conduta  que  supoña  unha  falta  leve  de  respecto  ao  profesorado  ou  aos/ás  seus/súas

compañeiros/as,  ao  persoal  non  docente,  e  a  calquera  outro  profesional  que  está  con  eles  nese

momento, tanto dentro das aulas como fóra.



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  aparellos  electrónicos  durante  as  clases,  charlas,  e  aquelas  actividades nas  que  non  se lle

indique. 

Faltas graves

1. Abandonar o recinto escolar durante o período lectivo o alumnado da ESO. No caso de alumnado de 1º

de FP Básica, abandonar o recinto escolar durante as sesións lectivas que lles correspondan no Centro.

2. Fumar dentro de todo o recinto escolar.

3. Falsificar calquera documento que lle sexa requirido á alumna ou alumno (xustificación de faltas de

asistencia, sinatura do boletín de notas, permisos para actividades extraescolares) e que teña que ser

asinado polos pais ou titores legais.

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

perigosos ou sustancias prexudiciais para a saúde e a integridade persoal dos membros da comunidade

educativa.

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  calquera  obxecto,  substancia  ou  produto  expresamente  prohibido  polas  normas  do centro

perigoso para a saúde ou a integridade persoal do alumnado ou dos demais membros da comunidade

educativa ou que perturbe o normal desenvolvemento das actividades docentes, complementarias ou

extraescolares, cando non constitúa conduta gravemente prexudicial.

8. Utilizar, manipular ou portar nun sitio visible o móbil, dentro do recinto escolar así como nas instalacións

dos lugares  que  se  visiten  na  realización  dunha actividade  no  exterior,  durante  as  clases,  charlas,

períodos de lecer e outras actividades. Soamente estará permitido o seu uso coa debida autorización

dun profesor ou dunha profesora. 

9. 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.

condutas gravemente prexudiciais para a convivencia

Estas condutas serán consideradas faltas moi graves.

Segundo  a  Lei  4/2011,  do  30  de  xuño,  de  convivencia  e  participación  da  comunidade  educativa,

considéranse condutas gravemente prexudiciais para a convivencia:

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. 

Gradación das medidas correctoras

Para  a  gradación  das  medidas  correctoras  tomaranse  en  consideración  especialmente  os  seguintes

criterios:



1. O recoñecemento  espontáneo do  carácter  incorrecto  da  conduta  e,  de  ser  o  caso,  o  cumprimento

igualmente espontáneo da obriga de reparar os danos producidos.

2. A existencia de intencionalidade ou reiteración nas condutas.

3. A difusión por calquera medio, incluídos os electrónicos, telemáticos ou tecnolóxicos, da conduta, as

súas imaxes ou a ofensa.

4. A natureza dos prexuízos causados.

5. O carácter especialmente vulnerable da vítima da conduta, de tratarse dunha alumna ou dun alumno, en

razón da súa idade, da recente incorporación ao centro ou calquera outra circunstancia que se considere

propiciadora desta vulnerabilidade.

Reparación de danos causados

1. O  alumnado  está  obrigado  a  reparar  os  danos  que  cause,  individual  ou  colectivamente,  de  forma

intencionada ou por neglixencia,  ás instalacións e materiais  dos centros,  incluídos os equipamentos

informáticos e o software, e aos bens doutros membros da comunidade educativa, ou a facerse cargo do

custo económico da súa reparación. Así mesmo, está obrigado a restituír o subtraído ou, se non fose

posible, a indemnizar o seu valor.

2. As  nais  e  pais  ou  as  titoras  ou  titores  legais  serán  responsables  civís  nos  termos  previstos  pola

lexislación vixente.

3. Cando se incorra en condutas tipificadas como agresións físicas ou morais, deberá repararse o dano

moral causado mediante a presentación de escusas e o recoñecemento da responsabilidade dos actos,

ben en público  ou en privado,  segundo corresponda pola  natureza  dos  feitos,  e  de  acordo co que

determine a resolución que impoña a corrección da conduta.

4. O réxime de responsabilidade e reparación de danos establecidos nos dous parágrafos anteriores é

compatible coas correccións disciplinarias que, de ser o caso, correspondan.

Ámbito de corrección

1. Deben corrixirse as condutas do alumnado contrarias á convivencia escolar que se produzan en calquera

tipo de actividade que se desenvolva dentro do recinto escolar ou durante a realización de actividades

complementarias  e  extraescolares  que  se  desenvolvan  fóra  do  citado  recinto,  así  como  durante  a

prestación dos servizos de comedor e transporte escolar.

2. Así mesmo, poderán corrixirse as condutas do alumnado producidas fóra do recinto escolar que estean

directamente relacionadas coa vida escolar e afecten outros membros da comunidade educativa.

Medidas correctoras

Toda falta cometida por un alumno terá que levar asociado un “parte de faltas”. Dito parte será entregado

ao/á titor/a ou en xefatura de estudos. Se o parte foi entregado ao/á titor/a, este/a informará ao/á Xefe/a de

estudos. Se o parte foi entregado ao/á Xefe/a de estudos, este/a informará ao/á ao/á titor/a. 

Faltas leves

Unha  falta  leve  que  non  supoña  reiteración  (a  1ª  ou  2ª  falta)  corrixirase  cunha  amoestación  privada,

advertíndolle á alumna ou alumno o que supón a reiteración deste tipo de faltas. Así mesmo, a profesora ou

profesor poderalle impoñer a realización dun labor específico nunha determinada materia ou dun labor que

facilite a aprendizaxe dun comportamento correcto.   



Faltas graves

No caso de alumnado de ESO e Bacharelato, a titora ou o titor será o/a responsable de levar o control das

faltas leves para detectar unha falta grave por reiteración de faltas leves. Neste caso, a titora ou o titor do

grupo cubrirá un parte de incidencias indicando o motivo da falta (reiteración de faltas leves) e comunicará

os feitos á xefatura de estudos. Posteriormente, a titora ou titor  informará dos feitos á nai ou ao pai ou á

titora ou titor legal  da alumna ou alumno. No caso de alumnado de FP Básica, o/a Xefe/a de estudos será

o/a responsable de levar o control das faltas leves para detectar unha falta grave por reiteración de faltas

leves.  Neste  caso,  o/a  Xefe/a  de  estudos cubrirá  un parte  de  incidencias  indicando o  motivo  da  falta

(reiteración de faltas leves) e comunicará os feitos ao Centro de referencia do/a alumno/a. 

No caso de faltas graves que non sexan por reiteración de faltas leves, será a profesora ou profesor que

observou a conduta contraria á convivencia quen redacte o parte de incidencias e quen comunique os feitos

á xefatura de estudos ou á dirección. Neste caso será a persoa que ocupe a xefatura de estudos quen

informará dos feitos á nai ou ao pai ou á titora ou titor legal  da alumna ou alumno de ESO ou Bacharelato.

Se o/a alumno/a é de FP Básica, quen será informado será o seu centro de referencia. A persoa que ocupe

a xefatura de estudos entregará á titora ou titor o parte de incidencias correspondente, no caso de alumnado

de ESO e Bacharelato.

No caso de faltas graves, poderanse aplicar algunha das seguintes medidas correctoras:

1. Realización de traballos específicos en horario lectivo.

2. Realización,  en horario  non lectivo,  de tarefas que contribúan á mellora  e ao desenvolvemento das

actividades do centro.

3. Cambio de grupo por un período de ata unha semana.

4. Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou complementarias do centro por un

período de ata dúas semanas.

5. Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases por un período de ata tres días lectivos.

Durante o tempo que dure a suspensión, a alumna ou alumno deberá realizar os deberes ou traballos

que se determinen para evitar a interrupción no proceso formativo.

6. Suspensión temporal do dereito de asistencia ao centro por un período de ata tres días lectivos. Durante

o tempo que dure a suspensión, a alumna ou alumno deberá realizar os deberes ou traballos que se

determinen para evitar a interrupción no proceso formativo.

7. Nos casos que se vexa  axeitado,  e despois  de estudar o  caso concreto  do alumno/a,  farase unha

proposta de medida educativa ao alumno/a e aos seus pais/nais/titores legais, que terán que aceptar,

cos seus protocolos de actuación. Estas medidas están concretizadas nos diferentes plans do centro

(PAT, Plan Convivencia, Plan Departamento Orientación...).

Faltas moi graves

Este  tipo  de  faltas  refírense  a  condutas  gravemente  prexudiciais  para  a  convivencia  no  centro.  Estas

condutas  non  poderán  ser  corrixidas  sen  a  previa  instrución  dun  procedemento  común  ou  dun

procedemento conciliado.

No caso de faltas moi graves, poderanse aplicar algunha das seguintes medidas correctoras:

1. Realización de tarefas que contribúan a mellora-las actividades do centro ou a repara-lo dano causado. A

súa realización será fóra do horario lectivo.



2. A suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares.

3. Cambio de grupo.

4. Suspensión do dereito á asistencia a determinadas clases por un período superior a cinco días lectivos e

inferior a dúas semanas. A alumna ou alumno sancionado realizará os traballos encomendados para

evitar a interrupción da súa formación académica.

5. Suspensión do dereito de asistencia ó centro por un período superior a tres días lectivos e inferior a un

mes. Realizará as tarefas sinaladas no apartado anterior.

6. Cambio  de  centro.  Se  esta  corrección  atinxira  a  alumnado  de  ensino  obrigatorio,  a  administración

educativa procurará ó sancionado un posto escolar noutro centro.

Responsables da aplicación das medidas correctoras

Faltas leves

A imposición das medidas correctoras de faltas leves levaraa a cabo a profesora ou  profesor que observou

a conduta contraria á convivencia.

Faltas graves

Se o alumnado é de ESO ou de Bacharelato, a imposición das medidas correctoras de faltas graves levaraa

a cabo:

A titora ou titor da alumna ou alumno, oída/o esta/e e dando conta á persoa que ocupe a xefatura de

estudos, no caso das medidas correctoras 1 e 2.

A persoa que ocupe a xefatura de estudos ou a persoa titular da dirección do centro, oídos a alumna ou

alumno, e a súa profesora ou profesor ou titora ou titor, no caso das medidas correctoras 1, 2, 3 e 4.

A persoa titular da dirección do centro, oídos a alumna ou alumno, e a súa profesora ou profesor ou titora ou

titor, no caso das medidas correctoras 5 e 6. A imposición destas medidas correctoras comunicarase á nai

ou ao pai ou á titora ou titor legal da alumna ou alumno antes de que estas se fagan efectivas, así como á

comisión de convivencia do centro.

 As alumnas ou os alumnos aos cales se lles apliquen as medidas correctoras 5 ou 6 ou, de ser o caso, se

fosen  menores  non  emancipadas  ou  emancipados,  as  persoas  proxenitoras  ou  representantes  legais

destas/es poderán mostrar o seu desacordo coa súa aplicación, no prazo de dous días lectivos, mediante

escrito dirixido á dirección do centro que, logo de analizar e valorar as alegacións presentadas, ratificará ou

rectificará a medida correctora. A resolución que impoña algunha das medidas correctoras pon fin á vía

administrativa e será inmediatamente executiva.

Ao alumnado de FP Básica seralle de aplicación o indicado nos parágrafos anteriores sempre que os feitos

causantes da falta acontezan no noso centro.

Faltas moi graves

No caso de alumnado de ESO ou Bacharelato, a corrección das condutas gravemente prexudiciais para a

convivencia  no  centro  é  competencia  exclusiva  do/a  director/a,  que  resolverá  os  correspondentes

expedientes previamente instruídos ou os procedementos de conciliación axustándose á lexislación vixente.

Ao alumnado de FP Básica seralle de aplicación o indicado no parágrafo anterior sempre que os feitos

causantes da falta acontezan no noso centro.



Prescrición das condutas contrarias á convivencia.

Teranse en conta as seguintes regras con respecto á prescrición das condutas contrarias á convivencia :

1. As condutas gravemente prexudiciais para a convivencia nos centros docentes tipificadas nesta sección

prescriben aos catro meses da súa comisión e as condutas leves contrarias á convivencia, ao mes.

2. O prazo de prescrición comezará a contarse desde o día en que a conduta se leve a cabo, salvo cando

se trate dunha conduta continuada, caso no que o prazo de prescrición non se empezará a computar

mentres aquela non cese.

3. No  caso  das  condutas  gravemente  prexudiciais  para  a  convivencia,  interromperá  a  prescrición  a

iniciación, con coñecemento do interesado ou da interesada, do procedemento para a corrección da

conduta, e continuarase o cómputo do prazo de prescrición para o caso de producirse a caducidade do

procedemento.

Prescrición das medidas correctoras.

As medidas correctoras das condutas gravemente prexudiciais para a convivencia nos

centros  docentes  prescriben  ao  ano  da  firmeza en vía  administrativa  da  resolución  que  as  impón.  As

medidas  correctoras  das  condutas  leves  contrarias  á  convivencia  prescriben  aos  catro  meses  da  súa

imposición.
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