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Parte de falta leve contraria á convivencia 
Alumno/a:  
Curso: Data:  Hora:  
Titor/a:  Profesor/a:  

 

Tipo de falta: falta leve contraria á convivencia 
� Agresións físicas ou psíquicas e ofensas leves contra os demais membros da comunidade educativa 
� Actos de discriminación leve 
� Actos de desafío á autoridade do profesorado que constitúan unha indisciplina leve 
� Danos leves causados de forma intencionada ou por neglixencia ás instalacións e aos materiais do centro 
� Actos inxustificados que perturben o normal desenvolvemento das actividades do centro 
� Actuacións prexudiciais para a saúde e integridade persoal dos membros da comunidade educativa ou incitación a elas 
� Portar calquera obxecto ou produto prexudicial, non permitido 
� Reiterada asistencia ás aulas sen o material e equipamento preciso para participar activamente na clase 
� Sistemática actitude pasiva do alumnado no proceso de ensino- aprendizaxe 
� Falta de asistencia ou puntualidade sen xustificar 
� Uso do móbil 
� Facer un uso non axeitado do material audiovisual e informático 
� Comer nas aulas, no andar superior ou na biblioteca 

 

Medida correctiva tomada: Comparecencia inmediata en xefatura de estudos 
 

Descrición do suceso por parte do profesorado: 

 

 

 

 

Traballo a realizar polo alumno/a na aula de convivencia (de ser o caso): 

Reflexión do alumno/a: 

 

 

 

 

Medida correctiva tomada: (en xefatura de estudos) 
� Amoestación privada ou por escrito 
� Ata dúas semanas sen actividades complementarias ou extraescolares 
� Ata 3 días lectivos sen poder asistir a determinadas clases (con traballos escolares) 
� Ata 3 días lectivos sen poder asistir ao centro (con traballos escolares) 
� Cambio de grupo ata una semana 
� Comparecencia inmediata ante a xefa de estudos 
� Tarefas de mellora do desenvolvemento das actividades do centro en horario non lectivo 
� Traballos específicos en horario lectivo 

 
Sinaturas: (xefe/a de estudos, profesor/a, alumno/a) 
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