
 

A reiteración de faltas e/ou o incumprimento de sancións serán motivo de apertura dun expendiente disciplinario 
NOME E APELIDOS DO ALUMNO________________________________________________________________________________ 
CURSO___________         DATA____/______/20____          HORA LECTIVA_________      PROFESOR/A_____________________ 

(Marcar un X na incidencia/s que corresponda/n) 
Falta de respecto aos compañeiros.  
Promover ou participar en liortas.  
Empregar unha linguaxe verbal e/ou non verbal irrespetuosa.  
Suplantación, falsificación e/ou substracción de datos académicos.  
Agresión físicae ou verbal a calquera membro do centro.  
Gravar, manipular, difundir por calquera medio imaxes ou información que atente contra a dignidade, dereito á honra e/ou intimidade de calquera membro da 
comunidade escolar. 

 

Dirixirse ao profesorado sen o debido respecto.  
Actuar en situacións que constitúan acoso escolar.  
Discriminar por razón de nacemento, orientación sexual, raza, conviccións, capacidade económica ou calquera outra circunstancia.  
Insultar, ameazar ou aldraxar a calquera membro da comunidade escolar.  
Faltas de puntualidade inxustificadas  
Faltas de asistencia inxustificadas  
Saír sen autorización do recinto escolar en periodo lectivo.  
Ausentarse do recinto escolar no recreo (para saír ao exterior a recoller algún obxecto pedirase autorización ao equipo directivo).  
Permanecer nos vestíbulos, corredores ou cafetería durante horas de clase.  
Non agardar no interior da clase a chegada do profesor/a de garda, caso de ausencia do profesor/a da materia especificada no seu horario.  
Interromper o normal desenvolvemento da clase.  
Comer, beber, boquexar, espreguizarse na clase.  
Manter reiteradamente unha actitude pasiva durante as clases.  
Non traer o material escolar.  
Producir ruidos, golpes ou berros dentro da aula.  
Levantarse do sitio ou cambiarse sen autorización.  
Usar xoguetes e/ou outros materiais que non corresponden na aula.  
Emprego de teléfonos móbiles ou aparatos de escoita dentro da clase.  
Usar métodos fraudulentos ou ilícitos nas probas de avaliación.  
Non tirar o refugallo á papeleira.  
Facer caso omiso ás indicacións do profesorado.  
Tirar papeis ou calquera outro material ao aire ou a outros compañeiros.  
Ter o móbil encendido dentro do recinto escolar, tanto en horas de clase como nos recreos.  
Causar danos no material da biblioteca.  
Non cumprir os prazos establecidos para a devolución de préstamos.  
Perturbar as actividades de estudo, lectura ou outros que correspondan á biblioteca.  
Comer, beber dentro da biblioteca .  
Producir ruidos, golpear, gritar ou facer carreiras polas escaleiras e/ou corredores.  
Non utilizar unha vestimenta correcta e adecuada.  
Introducir a persoas alleas á comunidade educativa no recinto do centro.  
Permanecer nas aulas durante os recreos  
Insultar e/ou vocear dende as ventás.  
Lanzar obxectos polas ventás.  
Tirar papeis e outros obxectos nos corredores, patios ou arredores do centro.  
Comer ou beber nos servizos ou corredores dos andares do instituto (salvo no corredor da biblioteca).  
Emprego de obxectos que poidan ocasionar danos físicos ou materiais (sen facelo).  
Non entrar inmediatamente no centro ao baixar do autobús.  
Non comportarse axeitadamente dentro do autobús.  
Non deixar paso aos viandantes ou non manter o comportamento adecuado na rúa mentres se espera ao autobús.  
Tomar calquera tipo de drogas de síntese, tabaco, alcohol, medicamentos, disolventes ou calquera outra substancia que poida producir dependencia ou un dano 
para a saúde. 

 

Vender, publicitar ou distribuir e consumir tabaco, bebidas alcohólicas e calquera outra substancia tóxica.  
Usar vapeadores no recinto escolar.  

Deteriorar e/ ou sustraer pertenzas dos membros do centro ou bens mobles, materiral, instalacións do centro  
Facer caso omiso das indicacións dos conserxes.  
Faltar ao respecto e consideración debidos ao persoal non docente.  
 

 
Asinado: Don/a___________________________________ 

En Tui, a____ de ____ de 20___ 


