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FICHA DE ENVÍO Á AULA DE CONVIVENCIA 

 

DATOS DO ALUMNO OU ALUMNA: 

Apelidos: Nome: 

Curso e Grupo:  

 

DATOS DO PROFESOR OU PROFESORA QUE O ENVÍA: 

 

MOTIVOS POLOS QUE SE ENVÍA 
 

Apelidos: Nome: 

Materia: Hora: 

Data:  

 Condutas disruptivas na aula  
 
(Faltas reiteradas na clase, faltas de puntualidade, andar polo corredor en horas de clase, levantarse sen permiso, 
abandonar a aula sen permiso, olvido do material, non facer nada, pasar da tarefa, facer preguntas para distraer, falar 
cos compañeiros, linguaxe ou xestos 0bscenos, comer lambetadas, mascar chicles, non recoller o material de uso 
colectivo, utilizar o móbil ou mp3 na aula, pallasadas, ruídos molestos, etc). 
 

 

 Falta de respecto ao profesorado  
 
(Comentarios vexatorios sobre a tarefa, non acatar as indicacións do profesor, non cumprir os castigos impostos, non 
entregar avisos na casa, asinar partes, facer falsos testemuños sobre o profesor, interromper as explicacións do 
profesor, ameazas ou coaccións ó profesor, facer xestos xocosos, escarnio do profesor, burla, alcumes, imitacións, etc). 
 

 

 Falta de respecto ós compañeiros  
 
(Non deixar participar ós compañeiros ou interrompelos, facer burla, falar mal ou pórlles alcumes ós compañeiros, 
intimidalos, comentarios despectivos, illar ou deixalos de lado, tirar obxectos entre compañeiros, obrigar a alguén a 
facer cousas en contra da súa vontade, eludir responsabilidades porque outros o fan, botar as culpas de algo). 
 

 

 Uso inadecuado do material  
 
(Desordenar o mobiliario da clase, pintar nas mesas, encerados ou paredes, tirar obxectos ou chuspir polas ventás, 
destrozos do material, aula ou mobiliario, etc). 
 

 

 Comportamento antisocial  
 
(Falsificar sinaturas ou documentos, salta-lo muro, fugarse do centro, raiar coches, deteriorar o material ou o mobiliario 
de uso común, danos a propiedades persoais alleas, roubar, ameazar ou coaccionar a compañeiros ou profesores, 
pelexar, agredir fisicamente a compañeiros, abusos ou insultos repetidos a compañeiros, dar labazadas a compañeiros, 
insolencia, fumar, levar á clase bebidas alcohólicas, consumir ou levar substancias estupefacientes, comportamentos 
sexuais inadecuados, etc). 
 

O alumno deberá facer o seguinte traballo na aula de convivencia: 
 
 
 
 

Asdo.: 
 

 


