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FORMULARIO DE COMPARECENCIA
por conduta contraria ás normas de convivencia (Lei 4/2011-Decreto 8/2015)

Datos do alumno

[Apelidos e nome] [Curso/grupo]

Datos da conduta contraria ás normas de convivencia

[Data] [Hora] [Materia/lugar]

Datos do profesor

[Nome e apelidos/materia]

Descrición da conduta gravemente prexudicial para a convivencia

 a) As agresións físicas ou psíquicas, as inxurias e as ofensas graves, as ameazas e as  coaccións contra os demais membros da
comunidade educativa.

 b) Os actos de discriminación grave contra membros da comunidade educativa por razón de nacemento, raza, sexo, orientación e
identidade 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 grave.

 d) A gravación, manipulación ou difusión por calquera medio de imaxes ou informacións que atenten contra o dereito á honra, a
dignidade da persoa, a intimidade persoal e familiar e a propia imaxe dos demais membros da comunidade educativa.

 e) As actuacións que constitúan acoso escolar consonte o establecido polo artigo 28 da Lei 4/2011.

 f)  A suplantación  de  personalidade  en  actos  da  vida  docente  e  a  falsificación,  alteración  ou  subtracción  de  documentos
académicos.

 g)  Os danos graves causados de forma intencionada ou por  neglixencia grave ás instalacións e aos materiais  dos centros
docentes, incluídos os equipamentos informáticos e o software, ou aos bens doutros membros da comunidade educativa ou de
terceiros, así como a súa subtracción.

 h)  Os actos inxustificados que perturben gravemente o normal desenvolvemento das actividades do centro,  incluídas as de
carácter complementario e extraescolar.

 i) As actuacións gravemente prexudiciais para a saúde e integridade persoal dos membros da comunidade educativa do centro ou
a incitación a elas.

 j) Portar calquera obxecto, substancia ou produto gravemente perigoso para a saúde ou integridade persoal de calquera membro
da comunidade educativa. En todo caso, reputarase indisciplina grave a resistencia ou negativa a entregar os obxectos a que se refire
o punto terceiro do artigo 11 da Lei 4/2011 cando é requirido para iso polo profesorado.

 k) A reiteración, nun mesmo curso escolar, de condutas leves contrarias á convivencia.

 l) O incumprimento das sancións impostas

Medidas
correctoras
adoptadas

      Tres días na aula de convivencia, con traballo para as distintas materias. Respéctanse os exames.
      Tres días de suspensión do dereito de asistencia ás clases, con traballo para as distintas materias. 
      Respéctanse os exames.
      Incoación de procedemento corrector.

Sinatura (profesor Sinatura (Xefatura de estudios)
que rexistra a conduta contraria)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTIFICACIÓN DOS PAIS/TITORES LEGAIS (confirmación da comparecencia ante Xefatura)
Nome do pai/nai/titor(a):

     Compareceu ante a Xefatura de estudios do IES Plurilingüe Elviña e foi  informado da conduta gravemente
prexudicial arriba descrita e das decisións destinadas á súa corrección.
 
     Na Coruña, a ______  de _______________________, de 201__.

             Recibín:

                                                                                    O pai, nai, titor/a legal.
De acordo coa gravedade da comparecencia,  aplicaránse as correccións que se contemplen no Art.  21,  Lei 4/2011, e os
mesmos apartados do Art. 39 do Decreto 8/2015.
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CONSIDERACIÓNS LEGAIS

O artigo 38 do Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da
comunidade educativa en materia de convivencia escolar establece os seguintes supostos como condutas gravemente prexudiciais
para a convivencia: 

a) As agresións físicas ou psíquicas, as inxurias e as ofensas graves, as ameazas e as  coaccións contra os demais
membros da comunidade educativa.

b) Os actos de discriminación grave contra membros da comunidade educativa por razón de nacemento, raza, sexo,
orientación  e  identidade  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 grave.

d) A gravación, manipulación ou difusión por calquera medio de imaxes ou informacións que atenten contra o dereito á
honra, a dignidade da persoa, a intimidade persoal e familiar e a propia imaxe dos demais membros da comunidade
educativa.

e) As actuacións que constitúan acoso escolar consonte o establecido polo artigo 28 da Lei 4/2011.

f) A suplantación de personalidade en actos da vida docente e a falsificación, alteración ou subtracción de documentos
académicos.

g) Os danos graves causados de forma intencionada ou por neglixencia grave ás instalacións e aos materiais dos centros
docentes, incluídos os equipamentos informáticos e o software, ou aos bens doutros membros da comunidade educativa
ou de terceiros, así como a súa subtracción.

h) Os actos inxustificados que perturben gravemente o normal desenvolvemento das actividades do centro, incluídas as
de carácter complementario e extraescolar.

i) As actuacións gravemente prexudiciais para a saúde e integridade persoal dos membros da comunidade educativa do
centro ou a incitación a elas.

j) Portar calquera obxecto, substancia ou produto gravemente perigoso para a saúde ou integridade persoal de calquera
membro da comunidade educativa. En todo caso, reputarase indisciplina grave a resistencia ou negativa a entregar os
obxectos a que se refire o punto terceiro do artigo 11 da Lei 4/2011 cando é requirido para iso polo profesorado.

k) A reiteración, nun mesmo curso escolar, de condutas leves contrarias á convivencia.

l) O incumprimento das sancións impostas.

    Segundo se establece no artigo 39 do antedito decreto, as posibles medidas correctoras para estas condutas son:

a) Realización, dentro ou fóra do horario lectivo, de tarefas que contribúan á mellora e ao desenvolvemento das 
actividades do centro.

b) Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou complementarias do centro por un período de
entre dúas semanas e un mes.

c) Cambio de grupo.

d) Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases por un período de entre catro días lectivos e dúas semanas.
Durante o tempo que dure a suspensión, o alumnado deberá realizar os deberes ou traballos que se determinen para
evitar a interrupción no proceso formativo.

e) Suspensión temporal do dereito de asistencia ao centro por un período de entre catro días lectivos e un mes. Durante o
tempo que dure a suspensión, o alumnado deberá realizar os deberes ou traballos que se determinen para evitar a
interrupción no proceso formativo.

f) Cambio de centro.

CONSIDERACIÓNS LEGAIS E TÉCNICAS

1. Os artigos 38 e 39 do Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, establece cales son as condutas gravemente prexudiciais para a convivencia e as medidas
correctoras aplicables.
2.  De acordo co artigo 46 do citado decreto,  a  dirección do centro é a instancia  competente para a incoación do procedemento corrector e a
determinación do procedemento a seguir en cada caso.
3. Segundo o previsto no título III, a dirección nomeará unha persoa instrutora do citado procedemento.
4. O artigo 47 do decreto citado faculta á dirección do centro para que, no momento da incoación ou en calquera momento da instrución, tendo en
conta as repercusións que a conduta da alumna ou do alumno puidese ter na convivencia escolar, poida adoptar as medidas correctoras provisionais
que considere convenientes. Estas medidas poderán consistir no cambio temporal de grupo ou na suspensión do dereito de asistencia a determinadas
clases, actividades ou ao centro por un período que non será superior a tres días lectivos.
5. De acordo co establecido no artigo 34 do Decreto 8/2015, para a gradación das medidas correctoras terase en conta especialmente o recoñecemento
espontáneo do carácter incorrecto da conduta e, no seu caso, o cumprimento igualmente espontáneo da obriga de reparar os danos producidos.
6.  A dirección do centro é  o órgano unipersoal  para  resolver  o  expediente  e impoñer  as  medidas correctoras  que  puidesen proceder,  segundo
establecido no artigo 54 do Decreto 8/2015, para o cal disporá dun prazo de 12 días lectivos, de acordo co artigo 37 do citado decreto.
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