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ANEXO X 

NORMAS DE CONVIVENCIA 

IES MONTE NEME 

 

Condutas leves contrarias á convivencia 

Condutas gravemente prexudiciais  
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CONDUTAS LEVES CONTRARIAS Á CONVIVENCIA 

 

CONDUTAS 
FALTAS 

CONCRECIÓNS ACTUACIÓNS INICIAIS 

 As agresións (orais), 
inxurias ou ofensas a 
calquera membro da 
comunidade 
educativa 

 Falar sen autorización do 
profesor/a durante as explicacións 
de clase. 

 Falar alto e de xeito molesto 
 Berrar sen motivo 
 Bocexar de xeito exaxerado e 

molesto 
 Reírse con actitude provocadora 
 Facer ruídos molestos 
 Xestualizar de forma esaxerada 
 Posturas incorrectas na cadeira, 

sentar na mesa. 
 Arrastar mesas, cadeiras, 

mochillas, outros materiais facendo 
ruídos molestos. 

 Insultar e descualificar, poñer 
alcumes, mofarse. 

 Empregar unha linguaxe 
inadecuada con palabras 
malsoantes ou tacos. 

 Facer falsas acusacións ou non 
demostrables, mentir.  

 Calquera outra conduta que se 
poida concretar neste apartado. 

 Amoestación pública cara ao grupo 
solicitando corrección da conduta. 

 Amoestación privada á persoa ou 
persoas que teñen que corrixir a 
conduta (valorar se é preciso contar 
cunha testemuña). 

 Amoestación escrita e decisión de ser 
acompañado polo delegado/a á aula de 
convivencia, ou presentar dito parte á 
xefatura de estudos para rexistro. 

 Os actos de 
discriminación a 
calquera membro da 
comunidade 
educativa, por razón 
de nacemento, raza, 
sexo, orientación 
sexual, capacidade 
económica, nivel 
social, convicións 
políticas, morais ou 
relixiosas, 
discapacidades, ou 
calquera outra 
condición ou 
circunstancia persoal 
ou social. 

 Alusións despectivas ou ofensivas 
por nacemento en zona 
rural/urbana, noutra comunidade 
ou país. 

 Alusións despectivas ou ofensivas 
cara determinados grupos sociais 
(xitanos, moinantes…) 

 Alusións despectivas ou ofensivas 
cara á muller. 

 Alusións despectivas ou ofensivas 
cara á orientación sexual, 
homosexualidade home ou muller. 

 Alusións despectivas ou ofensivas 
cara ás persoas pola súa situación 
económico-social (pobre-rico, de 
clase baixa-media-alta). 

 Alusións despectivas ou ofensivas 
por convicións políticas, morais, 
relixiosas. 

 Alusións despectivas ou ofensivas 
por presentar discapacidades 
físicas, sensoriais ou psíquicas. 

 Calquera outra que se poida incluír 
neste apartado.  

 Amoestación pública cara ao grupo 
solicitando corrección da conduta. 

 Amoestación privada á persoa ou 
persoas que teñen que corrixir a 
conduta (valorar se é preciso contar 
cunha testemuña). 

 Amoestación escrita e decisión de ser 
acompañado polo delegado/a á aula de 
convivencia, ou presentar dito parte á 
xefatura de estudos para rexistro 

 Traballar estes contidos dende as 
titorías con distintas dinámicas 

 Actos de indisciplina 
(individual ou 

 Negarse a calar cando se 
demanda. 

 Amoestación pública cara ao grupo 
solicitando corrección da conduta. 
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CONDUTAS 
FALTAS 

CONCRECIÓNS ACTUACIÓNS INICIAIS 

colectiva) de desafío 
á autoridade do 
profesorado e a do 
persoal de 
administración e 
servizos 

 Negarse a atender ás explicacións. 
 Non facer as tarefas propias 

específicas da clase. 
 Non participar nas actividades 

cando se lle requira. 
 Non aceptar traballar en pequeno 

grupo. 
 Abandonar o aula sen permiso do 

profesorado (individual ou grupal) 
 Caquera comportamento de 

indisciplina ante o persoal de 
administración e servizos  

 Calquera outro comportamento 
que se poida incluír neste 
apartado. 

 Amoestación privada á persoa ou 
persoas que teñen que corrixir a 
conduta (valorar se é preciso contar 
cunha testemuña). 

 Amoestación escrita e decisión de ser 
acompañado polo delegado/a á aula de 
convivencia, ou presentar dito parte á 
xefatura de estudos para rexistro. 

 Os danos causados 
de forma 
intencionada ou por 
neglixencia das 
instalacións e dos 
materiais do centro, 
incluídos os equipos 
informáticos e 
sofware, ou aos bens 
doutros membros da 
comunidade 
educativa.  

 Escribir, pintar, marcar ou raiar, 
romper as cadeiras, mesas, 
paredes ou calquera outro obxecto 
indicado, da aula, do centro ou do 
recinto, de calquera membro da 
comunidade educativa.  

 Amoestación pública cara ao grupo 
solicitando corrección da conduta. 

 Amoestación privada á persoa ou 
persoas que teñen que corrixir a 
conduta (valorar se é preciso contar 
cunha testemuña). 

 Amoestación escrita e decisión de ser 
acompañado polo delegado/a á aula de 
convivencia, ou presentar dito parte á 
xefatura de estudos para rexistro. 

 Obrigación de reparar os danos ou 
pagar os mesmos. 

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

 Molestar aos compañeiros non 
deixando atender ás explicacións. 

 Poñer os pés no asento de diante 
dando golpes ou molestando. 

 Pasar notas durante as 
explicacións. 

 Facerse cóxegas ou darse 
empuxóns. 

 Levantarse sen permiso para falar 
co compañeiro, ir á papeleira, ou 
colocarse unha prenda de vestir. 

 Tirar papeis, bolígrafos, gomas, ou 
outros obxectos polo aire, na clase 
ou fóra da aula. 

 Manipular enchufes, interruptores e 
perturbar o adecuado 
funcionamento da clase. 

 Calquera outro comportamento 
que se poida incluír neste 
apartado. 

 Amoestación pública cara ao grupo 
solicitando corrección da conduta. 

 Amoestación privada á persoa ou 
persoas que teñen que corrixir a 
conduta (valorar se é preciso contar 
cunha testemuña). 

 Amoestación escrita e decisión de ser 
acompañado polo delegado/a á aula de 
convivencia, ou presentar dito parte á 
xefatura de estudos para rexistro. 

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

 Fumar no centro ou no recinto. 
 Consumir alcohol no centro ou no 

recinto. 
 Consumir sustancias non legais 

dentro ou fóra do recinto escolar. 
 Estar baixo os efectos dos 

mesmos no centro ou no recinto 

 Amoestación pública cara ao grupo 
solicitando corrección da conduta. 

 Amoestación privada á persoa ou 
persoas que teñen que corrixir a 
conduta (valorar se é preciso contar 
cunha testemuña). 

 Amoestación escrita e decisión de ser 
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CONDUTAS 
FALTAS 

CONCRECIÓNS ACTUACIÓNS INICIAIS 

educativa. (Ver Lei 42/2010 do 30 de decembro)  acompañado polo delegado/a á aula de 
convivencia, ou presentar dito parte á 
xefatura de estudos para rexistro. 

 No caso de menores, comunicar aos 
pais/nais/titores legais esta situación.  

 Traballar dende a acción titorial a 
prevención en drogodependencias. 

 Portar calquera 
obxecto, substancia 
ou producto 
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 
complementarias ou 
extraescoleres 

 Baralla española, francesa ou con 
contidos inadecuados. 

 Uso de substancias legais ou 
ilegais ou incitación para o 
consumo. 

 Xogar con lapis tipo láser ou outros 
que poidan ser perigosos. 

 Armas brancas. 
 Calquera que se poida incluír neste 

apartado.  

 O profesorado pode requirir o obxecto 
que o entregará á dirección. 

 A dirección do centro custodiará o 
obxecto ata a súa devolución nunha 
caixa forte e cubrirá un recibí e unha 
etiqueta identificativa. 

 Se o alumno/a é menor de idade terá 
que recuperar o obxecto o pai/nai ou 
titor legal 

 Se o alumno/a é maior de 18 anos 
baixo o mesmo procedemento o 
recuperará ao finalizar a xornada 
escolar ou a actividade extraescolar.  

 Amoestación privada á persoa ou 
persoas que teñen que correixir a 
conduta (valorar se é preciso contar 
cunha testemuña). 

 Amoestación escrita e decisión de ser 
acompañado polo delegado/a á aula de 
convivencia, ou presentar dito parte á 
xefatura de estudos para rexistro. 

 Portar ou utilizar 
teléfonos móbiles e 
outros aparatos 
electrónicos 
expresamente 
prohibidos polo 
centro. 

 Non se pode ter o teléfono móbil á 
vista nin para mirar a hora. 

 Ter o teléfono móbil silenciado ou 
apagado en todo momento. 

 Non facer uso do teléfono móbil ou 
outro aparato electrónico, excepto 
se o profesorado o inclúe 
expresamente como parte do 
traballo de clase (terá que deixarse 
reflectido nas programacións 
didácticas). 

 Calquera outra situación que se 
poida incluír neste apartado.  

 O profesorado pode requirir o obxecto, 
previamente apagado polo alumno/a, 
que o entregará á dirección. 

 A dirección do centro custodiará o 
obxecto ata a súa devolución nunha 
caixa forte. Cubrirase un recibí e 
porase unha etiqueta identificativa ao 
obxecto requirido. 

 Se o alumno/a é menor de idade terá 
que recuperar o obxecto o pai/nai ou 
titor legal 

 Se o alumno/a é maior de 18 anos 
baixo o mesmo procedemento o 
recuperará ao finalizar a xornada 
escolar ou a actividade extraescolar.  

 Amoestación privada á persoa ou 
persoas que teñen que corrixir a 
conduta (valorar se é preciso contar 
cunha testemuña). 

 Amoestación escrita e decisión de ser 
acompañado polo delegado/a á aula de 
convivencia, ou presentar dito parte á 
xefatura de estudos para rexistro. 

 A inasistencia 
inxustificada a clase 
e as faltas reiteradas 

NA ESO E FP BÁSICA 
 Teñen que estar na aula antes de 

chegar o profesorado. 

NA ESO E FP BÁSICA 
 Teñen que entrar na aula e deixarse 

reflectido no “Xade” ou no parte a falta 
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CONDUTAS 
FALTAS 

CONCRECIÓNS ACTUACIÓNS INICIAIS 

de puntualidade, nos 
termos establecidos 
polas normas de 
convivencia do 
centro.  

 Permitirase entrar sempre e 
comunicarase a situación de 
retraso pedindo explicacións. 

 Considerarase retraso tardar máis 
de dez minutos. 

 O cuarto retraso considerarase 
unha falta.  

 Non vir ás clases e non xustificar 
as faltas de asistencia. 

NA ESPO (BACHARELATO E 
CICLOS) 
 Teñen que estar na aula antes de 

chegar o profesorado.  
 Entrar na clase ou non segundo o 

criterio do profesor/a 
 Considerarase retraso tardar máis 

de dez minutos. 
 O terceiro retraso considerarase 

unha falta.  
 Non vir ás clases e non xustificar 

as faltas de asistencia. 
 Ter en conta o 10% de faltas para 

considerar a perda do dereito á 
avaliación continua.  

de puntualidade. 
 Considérase retraso tardar máis de dez 

minutos, á cuarta vez, considérase 
unha falta.  

 As faltas deberán estar todas 
xustificadas,nun plazo de 48 horas. No 
caso de haber reiteracións de faltas 
sen xustificar aplicarase protocolo de 
absentismo escolar.  

NA ESPO (BACHARELATO E CICLOS) 
 Deixarase reflectido no “Xade” ou no 

parte a falta de puntualidade. 
 Entrar na clase ou non segundo o 

criterio do profesor/a 

 Ter en conta o 10% de faltas para 
considerar a perda do dereito á 
avaliación continua. 

 Amoestación privada á persoa ou 
persoas que teñen que corrixir a 
conduta (valorar se é preciso contar 
cunha testemuña). 

 Amoestación escrita e decisión de ser 
acompañado polo delegado/a á aula de 
convivencia, ou presentar dito parte á 
xefatura de estudos para rexistro. 

 As faltas deberán estar todas 
xustificadas,nun plazo de 48 horas. 

 A reiterada 
asistencia ao centro 
sen material e 
equipamento preciso 
para participar 
activamente no 
desenvolvemento 
das clases 

 Máximo tres avisos. 
 Ata tres veces falta leve. 
 

 Amoestación pública cara ao grupo 
solicitando corrección da conduta. 

 Amoestación privada á persoa ou 
persoas que teñen que corrixir a 
conduta. 

 Valorar se pode participar nas clases 
sen o material, contar coa colaboración 
dos compañeiros/as ou do profesorado 
as primeiras veces.  

 Amoestación escrita e decisión de ser 
acompañado polo delegado/a á aula de 
convivencia, ou presentar dito parte á 
xefatura de estudos para rexistro. 

 Uso inadecuado de 
determinadas 
prendas de vestir 

 Levar a cabeza cuberta na clase o 
nos corredores con gorras, 
capuchas, viseiras, ou outras 
prendas que limite a identificación 
do alumno/a. 

 Exhibir prendas de roupa interior 
expostas de maneira provocativa 
ou molesta. 

 Amoestación pública cara ao grupo 
solicitando corrección da conduta. 

 Amoestación privada á persoa ou 
persoas que teñen que corrixir a 
conduta. 

 Amoestación escrita e decisión de ser 
acompañado polo delegado/a á aula de 
convivencia, ou presentar dito parte á 
xefatura de estudos para rexistro. 

 Comer, beber, 
mascar chicle ou 
outra lambetada sen 
permiso ou 
interferindo o 

 Non comer nin beber nada nas 
clases. 

 Non mascar chicle nin comer 
caramelos ou outras lambetadas 
facendo xestos ou ruídos molestos 

 Poderase consumir auga con fins 

 Amoestación pública cara ao grupo 
solicitando corrección da conduta. 

 Amoestación privada á persoa ou 
persoas que teñen que corrixir a 
conduta. 
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CONDUTAS 
FALTAS 

CONCRECIÓNS ACTUACIÓNS INICIAIS 

desenvolvemento 
das clases 

terapéuticos ou coa expresa 
autorización dun profesor/a. 

 Amoestación escrita e decisión de ser 
acompañado polo delegado/a á aula de 
convivencia, ou presentar dito parte á 
xefatura de estudos para rexistro. 

 Estar na cantina, 
polos corredores, 
nos aseos ou 
noutros espazos en 
período propiamente 
lectivo sen permiso 
expreso.  

 Estar comprando na cantina nos 
cambios de clase ou en horario 
lectivo, salvo permiso expreso. 

 Estar polos corredores en horas de 
clases sen motivo xustificado. 

 Estar nos aseos ou noutros 
espazos sen motivo xustificado.  

 Amoestación pública cara ao grupo 
solicitando corrección da conduta. 

 Amoestación privada á persoa ou 
persoas que teñen que corrixir a 
conduta. 

 Amoestación escrita e decisión de ser 
acompañado polo delegado/a á aula de 
convivencia, ou presentar dito parte á 
xefatura de estudos para rexistro. 
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CONDUTAS ATENUANTES E AGRAVANTES A TER EN CONTA 

 

ATENUANTES CONCRECIÓNS PROCEDEMENTOS 
 Recoñecemento 

espontáneo do 
carácter correcto da 
conduta. 

 Valoración da conduta, nivel 
de escolarización e idade do 
alumno/a 

 Xusto despois de producirse 
a incidencia. 

 Por recomendación dun 
profesor-titor/a, dirección, 
segundo a conduta. 

 Compróbase como foi a conduta e 
se hai posibilidade de recoñecer os 
feitos para pedir disculpas.  

 Rexístrase no parte de faltas. 

 Se implica a máis dunha persoa, 
valorar para a unha mediación. 

 Valorarase para contrato de boa 
conduta. 

 Consideraranse os atenuantes na 
aplicación doutras sancións.  

 Falta de 
intencionalidade. 

 Valoración da conduta, nivel 
de escolarización e idade do 
alumno/a 

 Compróbase se a conduta foi 
accidental e sen intencionalidade. 

 Rexístrase no parte de faltas. 

 Valorarase para contrato de boa 
conduta. 

 Consideraranse os atenuantes na 
aplicación doutras sancións. 

 Carácter ocasional da 
conduta 

 Valoración da conduta, nivel 
de escolarización e idade do 
alumno/a. 

 Revisaranse as prescicións 
das condutas. 

 Compróbase se a conduta foi 
ocasional ou se esta prescribe no 
tempo. 

 Rexístrase no parte de falta. 

 Valorarase para contrato de boa 
conduta. 

 Cumprimento 
espontáneo de reparar 
os danos. 

 A nivel individual ou grupal 
segundo os danos, previo 
recoñecemento dos mesmos. 

 Informa o profesor/as ou 
titor/a á xefatura de estudos. 

 Reunión previa antes de 
calquera reparación, 
presentar un presuposto e 
factura para cobro ao 
secretario do centro  

 (Ver o establecido no RRI) 

 Segundo o tipo nivel de 
escolarización e idade 

 Se é menor de idade citar aos 
pais/nai/titores legais para comunicar 
a incidencia. 

 Rexístrase no parte de faltas. 

 No caso de danos a nivel individual 
será obrigatorio o reparo ou 
pagamento da súa reparación. 

 Cobro das reparacións con factura e 
recibo. 

 Outras circunstancias 
de carácter persoal 
que poidan incidir na 
súa conduta.  

 Segundo a situación persoal 
e familiar. 

 Se presenta falta de 
habilidades sociais ou 
dificultades para a resolución 
de conflitos. 

 Se presenta necesidades 
educativas especiais 

 Aclararanse as circunstancias  que 
poden dar lugar á incidencia dunha 
conduta.  

 Rexístrase no parte de faltas.  

 Traballarase coa familia. 

 Traballarase co alumnado. 

 Recomendarase a participación en 
programas específicos de 
habilidades sociais e resolución de 
conflitos. 
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AGRAVANTES CONCRECIÓNS PROCEDEMENTOS 
 Intencionalidade e 

premeditación 

 Ante unha conduta leve 
valorar se hai 
intencionalidade e/ou 
premeditación 

 Valórase a intencionalidade e 
premeditación da conduta. 

 Rexístrase no parte de faltas 

 Sumar en falta leve (+1) 

 Valorarase para contrato de boa 
conduta. 

 Aplicar sanción por falta leve 

 Reiteración de 
condutas leves 

 Valoración das faltas leves. 
 Valorar nos partes o tipo de 

falta e prescrición. 

 Con tres partes aplicarase sanción. 

 Valórase para contrato de boa 
conduta. 

 Con catro e cinco partes, comunicar 
novas sancións e posibilidades de 
incoar un expediente disciplinario con 
cinco ou máis partes segundo o 
caso.  

 Negativa a entregar 
obxecto, substancia ou 
produto prohibido polo 
centro.  

 Negarse a entregalo 
 Gardalo e non permitir o seu 

requerimento. 
 Mentir sobre o feito de telos 

na súa posesión. 

 Rexístrase no parte de faltas 

 Sumar en falta leve (+2) cada unha 
das concrecións que se presenten 

 Aplicar sanción por falta leve ata a 
posibilidade de incoar un expediente 
disciplinario.  

 Difusión por calquera 
medio (electrónico, 
telemático ou 
tecnológico) de imaxes 
ou da ofensa. 

 Difusión de calquera imaxe 
de alumnado, profesorado 
ou PAS, sen autorización 
previa, na aula  ou calquera 
outro espazo do centro 
educativo . 

 Difusión de imaxes 
ofensivas e prexudiciais 
para a integridade da 
persoa. 

 Rexístrase no parte de faltas 

 Sumar en falta leve (+2) cada unha 
das concrecións que se presenten. 

 Aplicar sanción por falta leve ata a 
posibilidade de incoar un expediente 
disciplinario. 

 A natureza dos 
prexuízos causados. 

 Segundo o nivel de 
escolarización e idade do 
alumnado. 

 Segundo a situación persoal 
e familiar. 

 Se presenta falta de 
habilidades sociais ou 
dificultades para a 
resolución de conflitos. 

 Se presenta necesidades 
educativas especiais 

 Rexístrase no parte de faltas 

 Sumar en falta leve (+2) cada unha 
das concrecións que se presenten 

 Aplicar sanción por falta leve ata a 
posibilidade de incoar un expediente 
disciplinario. 

 O carácter 
especialmente 
vulnerable da vítima da 
conduta. 

 Segundo o nivel de 
escolarización e idade do 
alumnado. 

 Segundo a situación persoal 
e familiar. 

 Se presenta falta de 
habilidades sociais o 
dificultades para a 
resolución de conflitos. 

 Se presenta necesidades 
educativas especiais 

 Rexístrase no parte de faltas 

 Sumar en falta leve (+2) cada unha 
das concrecións que se presenten 

 Aplicar sanción por falta leve ata a 
posibilidade de incoar un expediente 
disciplinario. 
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 Incumprimento da 
sanción imposta.  

 Comprobrar a sanción e 
tarefas obrigatorias a 
realizar. 

 Valorar falta por non 
realización das tarefas 
escolares e/ou sancións 
impostas. 

 Comprobar a precrición de 
faltas leves. 

 Rexístrase no parte de faltas 

 Sumar en falta leve (+1) cada unha 
das concrecións que se presenten 

 Aplicar sanción por falta leve ata a 
posibilidade de incoar un expediente 
disciplinario. 
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MEDIDAS A APLICAR CON CONDUTAS LEVES CONTRARIAS Á CONVIVENCIA 

 

 MEDIDAS A APLICAR PROCEDEMENTO QUEN A APLICA 
 Comparecencia inmediata ante a xefatura de 

estudos ou dirección. 
 Realización de traballos específicos (escolares 

ou sociais) en horario lectivo, na aula de 
convivencia ou noutros espazos que se 
decidan ata máximo tres días lectivos.  

1ª VEZ 
PARTE DE FALTA 

 
Comprobar atenuantes 
Comprobar agravantes 

Profesor/a  
Titor/a 

Xefe/a de estudos 
Director/a 

 Comparecencia inmediata ante a xefatura de 
estudos ou dirección. 

 Realización de traballos específicos (escolares 
ou sociais) en horario lectivo, na aula de 
convivencia ou noutros espazos que se 
decidan ata máximo tres días lectivos.  

 Contrato de bo comportamento (departamento 
de orientación). 

 Suspensión do dereito a participar nas 
actividades extraescolares ou 
complementarias no centro por un período 
de ata unha semana. 

 Cambio de grupo de ata unha semana. 

2ª VEZ 
PARTE DE FALTA 

 
Comprobar prescrición 
Comprobar atenuantes 
Comprobar agravantes 

Xefe/a de estudos 
Director/a 

 Comparecencia inmediata ante a xefatura de 
estudos ou dirección. 

 Realización de traballos específicos (escolares 
ou sociais) en horario lectivo, na aula de 
convivencia ou noutros espazos que se 
decidan. 

 Realización en horario non lectivo de tarefas 
que contribúan á mellora do desenvolvemento 
das actividades do centro. Contando coa 
colaboración dalgunha asociación (por ex. 
“Vieiro”) 

 Contrato de bo comportamento (departamento 
de orientación). 

 Suspensión do dereito a participar nas 
actividades extraescolares ou 
complementarias no centro por un período 
de ata unha semana. 

 Cambio de grupo de ata unha semana. 
 Suspensión do DEREITO DE ASISTENCIA A 

DETERMINADAS CLASES por un período de 
ata tres días lectivos. Durante o tempo que 
dure a suspensión, o alumnado deberá realizar 
deberes ou traballos que se determinen para 
evitar a interrupción do proceso educativo.  

 Suspensión temporal do DEREITO DE 
ASISTENCIA AO CENTRO por un período de 
ata tres días lectivos. Durante o tempo que 
dure a suspensión, o alumnado deberá realizar 
deberes ou traballos que se determinen para 
evitar a interrupción do proceso educativo. 

3º VEZ 
PARTE DE FALTA 

 
Comprobar prescrición 
Comprobar atenuantes 
Comprobar agravantes 

Director/a 
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 MEDIDAS A APLICAR PROCEDEMENTO QUEN A APLICA 
 Suspensión do DEREITO DE ASISTENCIA A 

DETERMINADAS CLASES por un período de 
ata tres días lectivos. Durante o tempo que 
dure a suspensión, o alumnado deberá realizar 
deberes ou traballos que se determinen para 
evitar a interrupción do proceso educativo.  

 Suspensión temporal do DEREITO DE 
ASISTENCIA AO CENTRO por un período de 
ata tres días lectivos. Durante o tempo que 
dure a suspensión, o alumnado deberá realizar 
deberes ou traballos que se determinen para 
evitar a interrupción do proceso educativo.  

4ª VEZ 
PARTE DE FALTA 

 
Comprobar prescrición 
Comprobar atenuantes 
Comprobar agravantes 

Director/a 

 Suspensión do DEREITO DE ASISTENCIA A 
DETERMINADAS CLASES por un período de 
ata tres días lectivos. Durante o tempo que 
dure a suspensión, o alumnado deberá realizar 
deberes ou traballos que se determinen para 
evitar a interrupción do proceso educativo.   

 Suspensión temporal do DEREITO DE 
ASISTENCIA AO CENTRO por un período de 
ata tres días lectivos. Durante o tempo que 
dure a suspensión, o alumnado deberá realizar 
deberes ou traballos que se determinen para 
evitar a interrupción do proceso educativo. 

5ª VEZ 
PARTE DE FALTA 

 
Comprobar prescrición 
Comprobar atenuantes 
Comprobar agravantes 

Director/a 

 

MÁIS DE CINCO PARTES 
Comprobar prescrición 
Comprobar atenuantes 
Comprobar agravantes 

VALORAR COMO GRAVE 
APLICAR EXPEDIENTE 

DISCIPLINARIO 

Director/a 
Instrución para incoar 

expediente disciplinario 
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PRESCRICIÓN DAS CONDUTAS  LEVES CONTRARIAS Á CONVIVENCIA E AS MEDIDAS 
  
 

PRESCRICIÓN  

CONDUTAS LEVES MEDIDAS 

1 MES 4 MESES 
 Teranse en conta os partes de falta 

que terán carácter acumulativo no 
tempo.  

 No suposto de pasar un mes 
dende a última conduta, 
empezarase de novo.  

 No suposto de pasar menos dun 
mes dende a última conduta 
considerarase un agravante.  

 Teranse en conta as medidas 
aplicadas que terán carácter 
acumulativo no tempo.  

 No suposto de pasar catro meses 
dende a última medida, 
empezarase de novo.  

 No suposto de non pasar catro 
meses dende a última medida 
considerarase un agravante.  

 Teranse en conta os períodos vacacionais para tomar decisións sobre a prescición. Se un parte de 
faltas se aplicase unha ou dúas semanas antes dun período vacacional terase en conta para o 
seguinte período lectivo.  

 Teranse en conta dous partes nun mesmo mes, no suposto de considerar os agravantes.  
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