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TÍTULO IV 

DAS NORMAS DE CONVIVENCIA 
 

4.A. MARCO DE CONVIVENCIA 

A convivencia e o positivo desenvolvemento da actividade educativa fan necesario establecer normas 
que garanten a obxectividade das decisións adoptadas polo Equipo Directivo, o Profesorado ou a 
Comisión de Convivencia á hora de aplicar correccións cando a conducta dalgún alumno/a o precise.  

Os protocolos de actuación establecidos nas normas de convivencia do noso centro perseguen ao 
mesmo tempo erradicar a sensación de impunidade de calquera acto contrario ás mesmas, 
sancionando por escrito todas as faltas, incluídas as leves que poden así acumularse a outras e, 
motivar a reflexión do alumnado para reconducir o seu comportamento dándolle oportunidades para 
comezar de novo, establecendo ciclos de acumulación de faltas leves, que se corrixen e poden 
prescribir en curtos períodos de tempo. 

Incumprimento das normas de convivencia. Son conduc tas obxecto de corrección disciplinaria : 

1. As conductas contrarias ás normas de convivencia realizadas polo alumnado dentro do recinto 
escolar ou durante o desenvolvemento de actividades complementarias e extraescolares, así como 
durante a prestación do servizo de transporte escolar.  

2. As conductas do alumnado que, aínda que realizadas fóra do recinto escolar, estean motivadas ou 
directamente relacionadas coa vida escolar e afecten aos seus compañeiros ou compañeiras ou a 
outros membros da comunidade educativa e, en particular, as actuacións que constitúan acoso escolar 
consonte o establecido polo artigo 28 da Lei de Convivencia.  

3. As posibles conductas contrarias ás normas de convivencia realizadas mediante o uso de medios 
electrónicos, telemáticos ou tecnolóxicos que teñan conexión coa actividade escolar. 

Criterios xerais para a aplicación das medidas de c orrección: 
a) A corrección do incumprimento das normas de convivencia terá finalidade e carácter educativo, 

garantirá o respecto aos dereitos de todo o alumnado e procurará a mellora nas relacións dos 
membros da comunidade educativa. 

b) Non se poderá privar a ningún alumno/a do seu dereito á educación. 
c) Non se poderán impor correccións contrarias á integridade física nin á dignidade do/a alumno/a. 
d) As medidas correctivas deberán ser proporcionais á natureza dos actos contrarios ás normas e 

deberán contribuír á mellora do proceso educativo do/a alumno/a. 
e) Terase en conta a idade do alumnado e as demais circunstancias persoais, familiares e sociais. 

Para estes efectos, poderase solicitar os informes que se consideren necesarios sobre as 
mencionadas circunstancias e recomendar, de ser o caso, ás nais e pais ou ás titoras ou titores ou 
ás autoridades públicas competentes a adopción das medidas necesarias.. 

A efectos da gradación das correccións consideraran se circunstancias paliativas ou atenuantes: 
f) O recoñecemento espontáneo da súa conduta incorrecta.  
g) A falta de intencionalidade. 

Consideraranse circunstancias acentuantes: 
h) A premeditación e a reiteración.  
i) Causar dano, inxuria ou ofensa aos compañeiros de menor idade e aos recén incorporados ó 

Centro.  
j) Calquera acto que atente contra o dereito a non discriminación por razón de nacemento, raza, 

sexo, capacidade económica, nivel social, conviccións políticas, morais ou relixiosas. Así como a 
non discriminación por discapacidades físicas, sensoriais ou psíquicas, ou calquera outra 
condición ou circunstancia persoal ou social.  



páx 3 de 24 

 
4.B. NORMAS DE CONVIVENCIA 
 
NORMA 1. SOBRE A PUNTUALIDADE E A ASISTENCIA 
 
Os alumnos teñen a obriga de asistir ás clases e de facelo con puntualidade.  
 
1 A. PUNTUALIDADE.  Entendese por falta de puntualidade chegar máis tarde que o/a profesor/a 
despois de iniciada a clase. 

1. Queda prohibido acceder ós andares superiores pasados 5 minutos do inicio de cada clase lectiva, 
en especial ás 9.05, 12.05 e 16.55 horas. Os/As alumnos/as deberán dar lo seu nome na conserxería 
do instituto, indicando a causa do retraso (se existe tal causa) e aportando copia dun documento 
xustificativo, se o teñen. De presentar algunha causa xustificada (cita médica, retraso do bus escolar, 
etc.) serán autorizados/as por un profesor de garda o por un membro do equipo directivo para acceder 
ás clases. De non presentar xustificación, deberán permanecer no vestíbulo do instituto hasta o timbre 
da clase seguinte. 

2. As faltas de puntualidade inxustificadas serán sancionadas polo profesor ou pola profesora 
correspondente cunha amoestación verbal,  sendo admitidos a continuación en clase. Todas as 
amoestacións (tanto verbais como por escrito) serán comunicadas por escrito ao titor/á titora, quen 
levará conta da reiteración das mesmas. 

3. Cando un alumno ou unha alumna prevexa que se vai retrasar na entrada a unha clase, deberá 
esperar a que chegue o/a profesor/a para pedirlle o oportuno permiso. Se non fose posible, deberá 
deixar aviso a algún compañeiro/a. 
 
1 B. ASISTENCIA.   
4. As faltas de asistencia a clase serán controladas mediante o parte diario. Os/As profesores anotarán 
nel as ausencias do alumnado. O parte será entregado polo/a delegado/a diariamente ao/á titor/a do 
grupo. Os/as alumnos/as deberán aportar xustificación das faltas, sempre que sexa posible por 
anticipado, mediante comunicado redactado e asinado polo seu pai, nai ou titor/a legal, xuntando 
documento xustificativo, se o tivesen. As faltas de asistencia inxustificadas constitúen faltas leves que 
serán sancionadas polo profesor titor/a mediante amoestación verbal . 

5. A simple xustificación dos pais, nais, titores legais non bastará para desculpar a ausencia a exames 
ou a entrega de traballos necesarios para a avaliación do alumnado. Deberase aportar documento 
suficientemente xustificativo (visita médica, etc). 

6. Darase aviso ós pais, nais, titores legais do alumnado menor de idade das faltas de puntualidade e 
de asistencia dos seus fillos e das súas fillas, mediante mensaxe sms ou similar. Para avisar das 
ausencias do alumnado, o profesorado con clase na 3º hora lectiva cumprimentarán una folla de control 
do absentismo escolar, na que sinalará os/as alumnos/as ausentes durante as tres primeiras clases da 
mañá. Dita folla deixarase na sala de profesores ou na conserxería durante o recreo para proceder ó 
envío das mensaxes sms. 

7. A impuntualidade ou inasistencia tamén será sancionada con amoestación verbal  polo profesorsdo 
que sorprenda a alumnos/as polos corredores ou noutros espazos, durante unha hora de clase e será 
comunicada por escrito ao/á titora. A este respecto, queda terminantemente prohibido permanecer na 
cafetería do instituto tras o son do timbre das 12.00 horas, o incumprimento será considerado falta de 
puntualidade e será comunicada ao/á titor/a ou a xefatura de estudos. 
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1 C. PERDA DO DEREITO A AVALIACIÓN CONTINUA.   

8. A falta de asistencia a clase de modo moi reiterado (xustificadas ou non) pode impedir a correcta 
aplicación do proceso da avaliación continua. Neste senso o instituto ten establecidos os límites para 
proceder á perda do dereito á avaliación continua:  

 Materias con 4 horas semanais Materias con 3 horas semanais Materias con 2 horas semanais 

Apercibimento 12 faltas 9 faltas 6 faltas 

Perda aval. 

continua 
24 faltas 18 faltas 12 faltas 

9. O/a profesor/a procederá a apercibir por escrito ao/á alumno/a que supere o primeiro deses límites, 
remitindo copia do apercibimento aos seus pais ou titores legais, se o alumno fose menor de idade. 
Comunicará dita actuación ao titor/a e a xefatura de estudos. Cando se supere o segundo dos límites, o 
profesor instará a xefatura de estudos a resolver a perda da avaliación continua, sempre que se 
cumprira co apercibimento previo. Isto significa que a avaliación do/a alumno/a durante o que reste do 
curso dependerá exclusivamente do resultado dun exame extraordinario final en xuño e, de non 
superalo, á proba extraordinaria de setembro. 

 

NORMA 2. SOBRE AS ALTERACIÓNS DA ORDE NAS CLASES 
 

1. O alumnado ten a obriga principal de respectar o exercicio do dereito á aprendizaxe e estudo dos 
seus compañeiros.  

2. Neste senso consideraranse faltas de conducta leves os actos que perturben puntualmente o 
normal desenvolvemento das actividades na clase, provocando a interrupción da mesma. Exemplos 
típicos destas conductas son: falar, levantarse sen permiso, tirar pequenos obxectos, molestar os 
compañeiros, facer ruídos, provocar risas, intervir de xeito inadecuado, e en xeral, calquera acto que 
obrigue ó profesor a interromper a clase para chamar ó orde a algún alumno.  

3. Os profesores decidirán sancionar cunha amoestación verbal estes comportamentos, cando 
consideren que están a prexudicar o dereito á educación dos compañeiros da clase, dando 
oportunidade ó alumno infractor a que corrixa inmediatamente a súa conducta. A amoestación verbal 
incluirá un aviso de sancións de maior grado de persistir na actitude.  

4. Se o alumno volve a cometer na mesma hora lectiva outros actos que alteren levemente o 
desenvolvemento da clase, o profesor poderá sancionalo cunha amoestación por escrito.   

5. Só procederá a separación temporal da aula  se, despois da amoestación escrita, o alumno 
amosa non ter intención de corrixir a súa conducta ou se o alumno comete un novo acto que volva a 
alterar a orde na clase. Todas as separacións temporais da aula deberán vir precedidas da 
correspondente amoestación por escrito, na que se relataran brevemente as conductas sancionadas.  

6. Alternativamente, o profesor que así o estime oportuno poderá decidir unha sanción de realización 
de traballos específicos en horario non lectivo , que contribúan á corrección e mellora da conduta do 
alumno,  durante un  recreo ou unha hora pola tarde. 

7. Cando un alumno sexa separado temporalmente da aula, sairá da mesma acompañado polo 
delgado/a para localizar ao profesor de garda na sala de profesores ou no seu defecto a un membro do 
equipo directivo, que se ocupará de atender ao alumno na aula de convivencia permanecendo este ao 
seu cargo ata que se reincorpore de novo a clase. Ademais, a separación da aula virá acompañada da 
imposición de tarefas a realizar. O profesor comprobará na seguinte clase lectiva co grupo a realización 
destas tarefas por parte do alumno, e, en caso negativo, procederá a sancionalo con outra 
amoestación verbal . 
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8. Todas as sancións, (amoestacións, realización de traballos, separación temporal) serán 
comunicadas por escrito ó profesor titor do grupo. Cando exista separación temporal da aula, o profesor 
entregará outra copia ó xefe de estudos. O profesor titor informará das sancións ós pais ou titores dos 
alumnos que fosen menores de idade, xuntado copia das amoestacións por escrito. O profesor titor 
levará conta das sancións impostas, para avisar ó xefe de estudos cando se superen os límites 
establecidos na norma 3. 

 
NORMA 3. SOBRE A REINCIDENCIA (ACUMULACIÓNS DE SANC IÓNS) 

1. A reiteración de faltas leves, nun corto período de tempo, constitúe una nova falta cualificada como 
menos grave, que será corrixida con sancións de maior gravidade. O profesor titor de cada grupo levará 
conta das amoestacións que reciban os alumnos, informará ó xefe de estudos cando se superen os 
límites, quen procederá a impoñer a correspondente sanción, de acordo co cadro que sigue: 

Período 

de tempo 
Acumulación de amoestacións Sanción 

10 días 
lectivos 

2  ou máis  amoestacións nun  máximo 
de 2 materias distintas 

Suspensión do dereito de asistencia a esas materias  
durante un prazo máximo de 3 días lectivos 

10 días 
lectivos 

3 ou máis amoestacións nun mínimo de 
3 materias distintas 

Suspensión do dereito de asistencia ó centro 
durante un prazo máximo de 3 días lectivos 

15 días 
lectivos 

2 ou máis  amoestacións por escrito nun  
máximo de 2 materias distintas 

Suspensión do dereito de asistencia a esas materias  
durante un prazo de 3 días lectivos 

15 días 
lectivos 

3 ou máis amoestacións por escrito nun 
mínimo de 3 materias distintas 

Suspensión do dereito de asistencia ó centro 
durante un prazo máximo de 3 días lectivos 

2. Os profesores xuntarán sempre a toda suspensión do dereito de asistencia os deberes e traballos 
que terá que realizar o alumno para evitar a interrupción do proceso formativo. 

3. Cando un alumno cometa un  segundo ciclo de acumulación de amoestacións a sanción de 
suspensión do dereito de asistencia se acompañará coa sanción de suspensión do dereito a 
participar en actividades extraescolares e compleme ntarias. 

4. Considerarase falta grave acadar un terceiro ciclo de acumulación de amoestacións, o mesmo que 
se se acumulan tres sancións directas de suspensión da asistencia ó centro. Neste caso o director 
decidirá a apertura dun expediente disciplinario , nomeando instructor a un profesor do centro. 

5. Cando o/a instructor/a resolva a efectiva comisión da falta grave por acumulación de faltas leves, 
poderá propor ao/á director/a unha sanción de suspensión do dereito de asistencia ao centro de ao  
redor de 10-15 dias naturais  (mínimo 4, máximo 29). 

 

NORMA 4. SOBRE A DISCIPLINA E O RESPECTO 
 
1. O estudo constitúe un deber básico dos alumnos e se concreta na obriga de atender as indicacións 
do profesorado nas actividades de aprendizaxe, así como mostrarlle o debido respecto e consideración. 

2. A obrigación de disciplina e respecto dos/das alumnos/as esténdese tamén cara o resto do persoal 
non docente do instituto (conserxes, administrativos, persoal de limpeza), dos cales se deberán 
obedecer cantas indicacións emitan no ámbito das súas competencias.  

3. Así mesmo os/as alumnos/as están obrigados/as a respectar e a obedecer as indicacións que 
reciban dos/das conductores/as dos autobuses escolares, durante os traxectos dos mesmos.  

4. A obrigación de respecto e consideración débeselle tamén ao resto dos compañeiros/as e 
alumnos/as do instituto, así como ao persoal da cafetería. 
 
 



páx 6 de 24 

4 A. INDUMENTARIA E COMPOSTURA.  

5. Os/as alumnos/as deben de acudir ás clases correctamente vestidos, segundo os usos habituais na 
sociedade actual. A título de exemplos sinálanse os seguintes límites no instituto: non se pode asistir ás 
clases en roupa de baño ou con tops. Durante o período lectivo, a cabeza de alumnos e alumnas debe 
quedar ao descuberto de viseiras, gorras ou similares. Tampouco se poderá levar na roupa ou nos 
complementos mensaxes ou imaxes de calquera tipo que sexan ofensivos para a sensibilidade xeral ou 
as crenzas das persoas.  

6. Durante as clases os/as alumnos/as teñen a obriga de mostrar unha adecuada actitude de atención e 
respecto, quedan por tanto terminantemente prohibidas accións como mascar chicles, chupar 
caramelos, xogar ás consolas ou levar postos os auriculares. Os teléfonos móbiles e aparellos 
electrónicos deben estar permanentemente apagados e gardados durante o horario lectivo, para evitar 
interrupcións nas clases.  

7. O incumprimento destas normas dará lugar á chamadas á orde para a corrección inmediata das 
conductas, e, en caso de persistencia ou reincidencia, serán consideradas faltas de indisciplina que se 
sancionarán coas oportunas amoestacións. 
 
4 B. ACTITUDE PASIVA.  
8. Constitúe acto de indisciplina menos grave  a reiteración dunha actitude pasiva  do alumno e a 
negativa a colaborar na execución das actividades de aprendizaxe en clase, a falta de realización de 
deberes e traballos e a falta de aporte do material escolar específico á aula. 

9. Os profesores poderán sancionar estas actitudes con amoestacións verbais ou por escrito, 
comunicando as mesmas ó titor do alumno. Éste, pola súa banda, informará ós pais das sancións 
impostas. Estas amoestacións serán obxecto da acumulación prevista na norma 3. 

10. Alternativamente, os profesores poderán impor unha sanción de realización de traballos 
específicos en horario non lectivo,  durante un ou varios recreos ou unha hora pola tarde. O 
incumprimento desta sanción será considerado outro acto de indisciplina menos grave. O profesor 
informará do mesmo ó xefe de estudos mediante amoestación escrita, e o xefe de estudos imporá unha 
sanción de Suspensión do dereito de asistencia a esas materias  durante un prazo máximo de 3 
días lectivos, acumulable a efectos disciplinarios con outras sancións.  
 
4 C. OUTROS ACTOS DE INDISCIPLINA MENOS GRAVES. 

11. A negativa ou a resistencia sostida a obedecer  as ordes  recibidas por parte de profesores ou do 
persoal non docente tendentes ó mantemento da orde e o cumprimento das normas do instituto serán 
consideradas, como mínimo, actos de indisciplina menos graves. A mesma consideración terán a 
desatención e a fuxida ante ás chamadas á orde , ou os enganos  en aspectos relativos ao 
cumprimento das normas do instituto. Tamén serán considerados actos de indisciplina menos graves a 
falsificación de xustificantes ou escritos dos pais e o uso fraudulento  de carnés e outros documentos. 

12. O profesor ou persoa non docente informará do mesmo ao/á xefe/a de estudos mediante parte de 
incidencia por escrito, e o xefe de estudos, se cualifica a conduta como falta menos grave, imporá unha 
sanción de Suspensión do dereito de asistencia a esas materias  durante un prazo máximo de 3 
días lectivos. Se o/a xefe/a de estudos considera que a conducta merece a cualificación de falta grave, 
informará ó director, quen decidirá a apertura dun expediente disciplinario . 
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4 D. ACTOS DE FALTA DE RESPECTO E DE DESCONSIDERACI ÓN.  

13. Se un profesor é obxecto dunha falta de respecto por parte dun alumno, como mínimo a sancionará 
cunha amoestación por escrito , cando considere que esa medida é proporcionada e suficiente para 
corrixir a actitude do alumno. Se polo contrario, estima que a falta é merecedora de cualificación máis 
grave, denunciará o caso ante o xefe de estudos mediante parte de incidencia por escrito, con proposta 
de sanción. Cando sexa necesario para recuperar o normal desenvolvemento da clase, o profesor 
instará á separación do alumno da aula e á súa comparecencia inmediata ante o xefe de estudos ou 
outro membro do equipo directivo, dando aviso ós profesores de garda. 

14. O/a xefe/a de estudos cursará a denuncia, impoñendo a correspondente sanción, ou ben, se 
considera que a falta é suficientemente grave, informará ó/á director/a para a apertura dun expediente 
disciplinario.  

15. A mesma potestade para sancionar ou denunciar terá o resto do persoal non docente do instituto, 
cando sexan obxecto de faltas de respecto por parte dun alumno. 

16. Así mesmo, tamén os traballadores da cafetería poderán denunciar por escrito ante o/a secretario/a 
do instituto os actos de desconsideración contra a súas persoas. 
 
4 E. ALTERACIÓN DA ORDE NO TRANSPORTE ESCOLAR. 

17. Calquera acto de indisciplina ou alteración do orde no autobús ou na utilización do transporte 
escolar, poderán ser denunciado por escrito polo condutor ante o centro. O/a secretario/a do instituto 
cualificará a falta de leve, menos grave ou grave. Se e leve, imporá unha sanción de amoestación , 
perda do dereito a actividades extraescolares   ou  realización de tarefas en horario non lectivo . 
Se é menos grave, informará a xefatura de estudos para que decida a sanción correspondente 
(suspensión do dereito de asistencia) . Se considera que a falta e grave, por afectar notablemente á 
seguridade viaria, informará ó director para abrir o  correspondente expediente disciplinario . 
 
4 F. FALTAS DE RESPECTO E DESCONSIDERACIÓN ENTRE AL UMNOS.  

18. Ningún alumno/a será obxecto de faltas de respecto, insultos, furtos, danos no material, ou 
agresións verbais ou físicas máis ou menos leves por parte doutros/as alumnos/as do instituto. Os seus 
compañeiros e compañeiras e calquera membro da comunidade educativa deberán colaborar na 
resolución da situación e na denuncia ante o titor/a.  

19. Se o alumno agresor é do mesmo grupo, o titor valorará a imposición de sanción por falta leve, ou 
ben, comunicará os feitos ó xefe de estudos. Se o alumno agresor pertence a outro grupo, procederá 
sempre a comunicación ó outro titor e ó xefe de estudos. Ambos valorarán a mellor corrección dos actos 
denunciados e a sanción a impoñer, podendo chegar á apertura dun expediente disciplinario . 

20. Os pais teñen a mesma oportunidade de denunciar estes faltas contra os seus fillos, de consideralo 
procedente.  
 
4 F. FOTOGRAFÍAS E VÍDEOS. 
21. Todos os membros da comunidade educativa teñen dereito á protección da súa imaxe persoal e ó 
respecto do seu honor e intimidade. Queda terminantemente prohibido gravar ou fotografar a alumnos, 
profesores e persoal non docente dentro das instalacións do instituto sen o seu consentimento. Facer 
públicas esas imaxes en internet ou noutros medios sen o consentimento dos afectados poderá ser 
considerada falta grave e dará lugar á apertura do correspondente expediente disciplinario. 
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NORMA 5. SOBRE A PREVENCIÓN E O TRATAMENTO DO ACOSO  ESCOLAR 

 
22. A LEI 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa e o Protocolo 
Xeral de prevención, detección e tratamento do acoso escolar trasladado aos centros educativos en 
Instrucións de 17 de xuño de 2017 da Dirección Xera l de Educación  definen acoso escolar calquera 
forma de vexación ou malos tratos continuados no tempo dun alumno ou alumna por outro ou outra ou 
outros, xa sexa de carácter verbal, físico ou psicolóxico, incluído o illamento ou baleiro social, con 
independencia do lugar onde se produza. Terán a mesma consideración as conductas realizadas a 
través de medios electrónicos, telemáticos ou tecnolóxicos que teñan causa nunha relación que xurda 
no ámbito escolar. O devandito Protocolo Xeral establece pautas para a identificación do acoso escolar, 
tipos e consecuencias do mesmo e procedements de actuación. 

23. O obxectivo do maltrato soe ser un só alumno ou alumna por parte dun grupo o que produce un 
desequilibrio de poder físico, psicolóxico e social, colocando á víctima nunha situación de impotencia e 
indefensión que anula a súa capacidade de resposta. 

24. As consecuencias para as víctimas poden ser gravísimas: fracaso escolar, infelicidade, traumas, 
ansiedade, problemas psicolóxicos, chegando a tendencias suicidas. 

25. O acoso escolar é responsabilidade de todos. Para a identificación, comunicación e denuncia da 
situación, é imprescindible a colaboración de calquera membro da comunidade educativa (alumnado, 
profesorado, familias e persoal non docente) pero, moi especialmente, a dos alumnos e alumnas 
convertidos, en moitas ocasións, en observadores pasivos do maltrato entre iguais. 

26. No Plan de Convivencia do centro establécese un pro tocolo de actuación no que se articulan 
un conxunto de medidas para a prevención, detección  e tratamento das situacións de acoso 
escolar  co fin de orientar a todos os membros da comunidade educativa para detectalo e reaccionar 
fronte a el, ao tempo que se establecen canles específicas para facilitar a denuncia e a exteriorización 
polas vítimas das situacións de acoso escolar. 

27. Seguindo este protocolo de prevención, detección e tratamento do acoso escolar, cando se reciba 
unha comunicación ou denuncia dun posible caso de acoso escolar a dirección iniciará actuacións de 
xeito inmediato e, en función da gravidade das primeiras evidencias, decidirá a apertura dun expediente 
disciplinario, se procede 

28. Arbítranse así mesmo medidas para o seguimento dos causantes da situación de acoso que 
impidan a continuación de eventuais conductas acosadoras. 

29. Actuarase con discreción , garantindo en todo momento o carácter confidencial das declaracións e 
das actuacións que teñan lugar así como o anonimato da víctima, o das persoas testemuñas e o de 
todas as que colaboren na identificación e denuncia da(s) persoa(s) agresora(s). 

 

NORMA 6. SOBRE O COIDADO DO MATERIAL E DAS INSTALAC IÓNS DO CENTRO. 

1. Os/as alumnos/as están obrigados a coidar e utilizar axeitadamente o material e as instalacións do 
centro, así como a respectar as pertenzas dos demais membros da comunidade educativa.  

2. A intencionalidade e a valoración dos danos serán tidos en conta para definir a falta como leve, 
menos leve ou grave. As subtraccións de pertenzas de certo valor (diñeiro, móbil, libros, etc) serán 
sempre consideradas faltas graves.  En todo caso e, con independencia da sanción que reciban, os/as 
alumnos/as están obrigados a reparar o dano causado ou facerse cargo do custo económico da 
reparación. A este respecto, os pais ou titores legais dos alumnos menores de idade son responsables 
civís da conducta e dos danos causados polos seus fillos e fillas, nos termos previstos nas leis. 
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6 A. MATERIAL DE RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL. 

3. Os/as alumnos/as responderán directamente do coidado e bo uso do material cedido polo instituto a 
título individual: mesa, cadeira, taquilla, libros de texto e da biblioteca. Deberán mantelos en todo 
momento en un correcto estado de uso e de limpeza. A principios de curso redactarán un parte inicial do 
estado do material que reciban, anotando os pequenos danos que poidan existir. En caso de descubrir 
durante o curso novos danos no material baixo a súa custodia, deberán denuncialo inmediatamente 
ante o profesor titor do grupo ou o/a secretario/a do instituto, mediante outro parte de incidencia do 
material. 

4. Cando un/unha profesor/a ou o titor/a dun grupo atope material de custodia individual en mal estado 
de conservación ou de limpeza, poderá sancionar ao/á alumno/a responsable como mínimo con 
realización de tarefas para limpar ou reparar o dan o causado .  O incumprimento desta sanción será 
considerado un acto de indisciplina menos grave. Se non estivese nas posibilidades do/da alumno/a a 
reparación do dano, o/a profesor/a deberá informar por escrito ao/á secretario/a do instituto. Éste 
valorará a intencionalidade e a importancia do dano e procederá a impoñer unha sanción por falta leve 
ou menos grave. En todo caso procederá a esixir dos pais ou titores legais a compensación económica 
do dano causado. 
 
6 B. MATERIAL E INSTALACIÓNS DA AULA DO GRUPO. 

5. Todos os alumnos e alumnas dun grupo son responsables conxuntos do coidado e bó uso das 
instalacións da súa aula. Nos inicios do curso, baixo a supervisión do/da titor/a, revisarán o estado das 
instalacións da súa aula (encerado, portas, fiestras, persianas, enchufes, iluminación, mesa do profesor, 
armario, estantes, paredes, …) anotando nun parte todas as incidencias que atopen. En caso de 
descubrir durante o curso novos danos na aula do grupo, deberán denuncialo inmediatamente, a través 
do delegado/a ou subdelegado/a, ante o/a titor/a, mediante outro parte de incidencia do material. O/a 
titor/a, xunto co/coa secretario/a do instituto, investigarán a autoría do dano. 

6. De aparecer danos na aula non denunciados e quedar claro que foron ocasionados por alumnos/as 
do grupo e que a autoría é coñecida polos demais, o/a titor/a e o/a secretario/a instarán á asunción de 
responsabilidade por parte dos culpables. En caso de encubrimento colectivo, farase responsable a 
todo o grupo, dividindo o custo económico da reparación entre todos. 
 
6 C. DA PREVENCIÓN DOS FURTOS.  
7. Os furtos de pertenzas de certo valor (diñeiro, móbil, libros, etc) serán sempre considerados faltas 
graves e darán lugar á apertura do correspondente expediente disciplinario.  

8. Os/as alumnos/as teñen a obriga de custodiar responsablemente os seus obxectos persoais, en 
especial os de certo valor económico. O instituto non se pode facer responsable da desaparición das 
pertenzas dos membros da comunidade educativa, pero porá todos os medios posibles para previr os 
furtos, e procederá a intentar esclarecer a autoría cando ocorran casos. 

9. Cando alguén note a falta dunha pertenza, deberá: a) Comunicalo inmediatamente en clase ao/á 
profesor/a, e posteriormente ao/á seu titor/a e ao/á xefe/a de estudos; b) Denunciar formalmente por 
escrito a desaparición da pertenza en secretaría, cumprimentando un parte de incidencia. c) Colaborar 
co profesorado, o/a titor/a, a dirección para, entre todos, intentar esclarecer a autoría. d) Comunicar, de 
ser o caso, en secretaría e en xefatura de estudos a recuperación da mesma. Cando se teñan fundadas 
sospeitas sobre algún alumno/a, poderase revisar a súa mochila, taquilla ou petos na procura do 
obxecto furtado.  
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NORMA 7. SOBRE O TABAQUISMO E OUTRAS SUBSTANCIAS. 
 
7 A. TABACO. 

1. Todos os membros da comunidade educativa teñen o dereito a estudar e traballar nun entorno libre 
de tabaco, e, neste senso, as leis prohiben o consumo e venda de tabaco nos centros escolares, con 
independencia das idades do alumnado e do tipo de ensino. O instituto ten a obriga de defender os 
dereitos dos alumnos e das alumnas non fumadores, en especial dos máis xoves, non consentindo que 
se convertan en fumadores pasivos dos fumes dos demais.  

2. O consumo de tabaco, (ou a disposición a consumir) queda terminantemente prohibido en todo o 
recinto escolar. A este respecto, advírtese aos/ás alumnos/as que existen probas suficientes de 
consumo de tabaco distintas da observación directa: o “cheiro” na vestimenta do fumador á saída dun 
aseo é proba irrefutable de consumo moi recente e basta para impoñer a sanción correspondente. 

3. O tabaquismo terá un réxime sancionador particular. Amoestación verbal  a primeira vez, con 
comunicación da sanción aos pais ou titores legais, de ser o/a alumno/a menor de idade. Suspensión 
do dereito de asistencia ao centro durante 1 día a segunda vez, e durante 3 días lectivos  todas as 
demais veces.  
 
7 B. BEBIDAS ALCOHÓLICAS. 

4. A simple entrada no recinto do instituto de bebidas alcohólicas está terminantemente prohibida. O 
réxime sancionador será o mesmo que o do tabaquismo.  
 
7 C. DROGAS ILEGAIS.  

5. No que atinxe ás diversas drogas ilegais, queda terminantemente prohibido a traída e posesión das 
mesmas no recinto do instituto. A falta  será sempre considerada como grave  e dará lugar á apertura 
dun expediente disciplinario , que tentará de esclarecer se existen indicios de tráfico de drogas no 
instituto. En caso positivo, darase conta ás autoridades policiais e de menores.  

 

NORMA 8. SOBRE A SEGURIDADE E A HIXIENE. 

Todos os membros da comunidade educativa teñen dereito a que a súa estancia no centro escolar se 
realice nas debidas condicións de seguridade e hixiene.  
 
8 A. COMIDA E BEBIDA NO INSTITUTO. 

1. O consumo de comida e bebidas só está autorizado na planta baixa do instituto (patios, vestíbulos, 
cafetería) e durante os períodos de recreo. Fóra deste horario só se autorizará o consumo de xeito 
excepcional, con ocasión de esperas en entradas o saídas de actividades complementarias.  

2. Os/as alumnos/as están obrigados a utilizar as instalacións do instituto con adecuados hábitos de 
hixiene, similares aos que gardan nas súas propias casas. Por tanto queda prohibido tirar ao chan 
envoltorios, papeis, restos de comida, latas, chicles, etc. Tampouco se pode xogar ao fútbol con latas ou 
lixo. Os/as alumnos/as infractores poderán ser sancionados por primeira vez con amoestacións 
verbais , coa obriga de recoller os obxectos tirados. Nas seguintes ocasións serán amoestados coa 
realización de tarefas que contribúan á mellora do mantemento do centro , consistentes en recoller 
os restos dos patios ou dos vestíbulos, durante un  recreo ou unha hora pola tarde.  
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8 B. LIMPEZA DA AULA.  

3. Os/as alumnos/as tamén son responsables de deixar a aula do seu grupo nun estado normal de 
limpeza e hixiene, ao remate da xornada escolar. Para facilitar o traballo do persoal de limpeza, 
deixarán os pupitres ordeados coas cadeiras enriba, volteadas. 

4. Cando unha señora da limpeza atope unha aula nun estado de desorde e sucidade esaxerado e 
inaceptable (causado por guerras de xiz, papeis, borradores, etc) procederá a deixar sen limpar a aula 
ata o día seguinte, deixando aviso a xefatura de estudos. O/a xefa de estudos apercibirá ao alumnado e 
instará aos culpables ou, en caso de encubrimento colectivo, a todo o grupo a limpar a aula durante o 
recreo do día seguinte ao dos feitos, comunicando dita sanción ao/á titor/a. De repetirse a situación, se 
investigará a autoría da desorde, castigando aos culpables coa realización de tarefas que contribúan 
á mellora da mantemento do centro , consistentes en colaborar na limpeza das aulas dun andar, 
durante un recreo ou unha hora pola tarde. En caso de encubrimento colectivo, recaerá a sanción sobre 
todo o grupo.  
 
8 C. RECREOS.  

5. Por motivos de seguridade e prevención de furtos e vandalismo, queda terminantemente prohibido 
aos/ás alumnos/as permanecer nos andares superiores durante os recreos. Ao inicio do recreo todos 
deberán dirixirse cara a planta baixa, salvo os que desexen acudir á biblioteca para estudar ou xestionar 
préstamos. Cando un/unha alumno/a sexa sorprendido/a nos andares sen autorización, será 
sancionado/a como mínimo con amoestación verbal .  
 
8 D. PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PERIGOSAS.  

6. O alumnado está obrigado a evitar no instituto todas as condutas que entrañen algún tipo de risco 
para a súa integridade persoal ou a dos demais. Exemplos de actos ariscados e, por tanto, prohibidos, 
son: entrar a velocidade excesiva con motos ou bicicletas ou facer cabaliños ou cabriolas, correr nas 
aulas, nos corredores ou polas escaleiras, tirarse obxectos suficientemente contundentes, deslizarse 
pola varanda da escaleira, dar balonazos sen ton nin son, saír polas fiestras, e outras accións similares.  

7. Poderán ser sancionados/as pola comisión de actos desta natureza por falta leve, se non se 
produciron danos persoais, coa amoestación  correspondente. De producir danos persoais, a falta será 
considerada como mínimo menos grave, co réxime sancionador asociado.  
 
8 E. OBXECTOS PERIGOSOS. 

8.  Queda terminantemente prohibida a entrada no instituto de calquera obxecto perigoso do tipo que 
sexa (navallas, machetes, bates, …) O uso indebido do material escolar que poida resultar perigoso 
(tesoiras, cutters, compás...) será igualmente sancionado. O incumprimento desta norma será 
considerado falta grave e dará lugar á apertura do correspondente expediente disciplinario.  
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NORMA 9. SOBRE AS SAÍDAS DO RECINTO ESCOLAR 

1. Sobre a dirección do instituto recae a responsabilidade civil sobre a garda e custodia do alumnado 
menor de idade durante o horario escolar. Polo tanto queda prohibido aos/ás alumnos/as menores de 
idade saír fora do recinto escolar durante os recreos. O incumprimento desta norma será penalizado 
con sanción de amoestación verbal  a primeira vez, con comunicación da sanción ós pais. Suspensión 
do dereito de asistencia ó centro durante 1 día a segunda vez, e durante 3 días lectivos  todas as 
demais veces.  

2. Os/as alumnos/as maiores de idade poden saír durante os recreos. Para isto deberán estar en 
posesión dun carné proporcionado polo instituto que deberán exhibir cando lles sexa solicitado. Os/as 
alumnos/as poderán pedir este carné a partir do día que cumpran os 18 anos.  

3. Cando un alumno ou unha alumna menor de idade teña que ausentarse do instituto por causa 
xustificada coñecida previamente (cita médica, etc) deberá solicitar a oportuna autorización do/da 
profesor/a de garda ou dun membro do equipo directivo presentando un xustificante asinado polos seus 
pais / representantes legais. Cando a causa sexa imprevista (malestar, lesión, etc) darase aviso 
telefónico aos pais/representantes legais para que veñan a recollelo/a, ou ben, para que autoricen  a 
súa saída cara o domicilio familiar.  

 
NORMA 10. SOBRE AS FALTAS GRAVES 

Hai unha serie de conductas especialmente prexudiciais para a convivencia do centro que deben ser 
xestionadas coa máxime seriedade en defensa dos dereitos dos alumnos e do resto dos membros da 
comunidade educativa. Son as faltas graves. Correspóndelle ó director do centro a decisión sobre a 
apertura dun expediente disciplinario  a un alumno por falta grave. O director nomeará un profesor 
instrutor do expediente, entre os que non teñan trato directo co alumno acusado. 

O instrutor investigará os feitos denunciados e dará audiencia ó alumno e a os seus pais si é menor de 
idade, tras o cal procederá a rematar o expediente coa declaración de feitos probados e a súa proposta 
de sanción. O director resolverá a sanción a impoñer, por delegación do Consello Escolar do instituto. 
As posibles sancións pola comisión de faltas graves son as seguintes: 

1. Suspensión do dereito de asistencia ó centro durant e un prazo superior a 3 días lectivos e 
inferior a un mes. Durante o tempo que dure a suspensión, os profesores deberán determinar os 
deberes que debe realizar o alumno para evitar a interrupción do proceso formativo. 

2. Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases por un período de entre catro días 
lectivos e dúas semanas. 

3. Suspensión do dereito a participar nas actividades complementarias ou extrescolares por un 
período entre dúas semanas e un mes. 

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

5. Cambio de grupo. 

6. Cambio de centro. Neste caso, a xefatura provincial de Educación proporcionará ao/á alumno/a 
un posto escolar noutro centro docente 

 

Tipifícanse como faltas graves no IES San Tomé de Freixeiro os seguintes actos: 
a) Agresión física grave contra outro membro da comunidade educativa 
b) Inxurias ou ofensas graves contra outro membro da comunidade educativa 
c) Actos individuais ou colectivos de desafío á autoridade do profesorado e do persoal de 

administración e servizos que constitúan indisciplina grave  
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d) Danos graves causados intencionadamente ou por uso indebido no material ou nas 
instalacións do centro, ou nos bens doutros membros da comunidade educativa 

e) Subtraccións de bens do centro ou doutros membros da comunidade educativa 
f) Actos que alteren gravemente o desenvolvemento das actividades do centro. 
g) A suplantación de personalidade en actos da vida docente e a falsificación, alteración ou 

subtracción de documentos académicos. 
h) Reincidencia na comisión de faltas leves e menos graves (norma 3) 
i) A gravación, a manipulación e a difusión por calquera medio de imaxes ou informacións que 

atenten contra o dereito á honra, á dignidade da persoa, á intimidade persoal e familiar e á 
propia imaxe dos demais membros da comunidade educativa. 

j) O acoso escolar 
k) As actuacións gravemente prexudiciais para a saúde e a integridade persoal dos membros da 

comunidade educativa ou a incitación a elas 
l) Os actos de discriminación grave contra outros membros da comunidade educativa por razón 

de nacemento, raza, sexo, orientación sexual, capacidade económica, nivel social, conviccións 
políticas, morais ou relixiosas, discapacidades físicas, sensoriais ou psíquicas, ou calquera 
outra condición ou circunstancia persoal ou social. 

m) Portar calquera obxecto, substancia ou produto gravemente perigoso para a saúde ou  a 
integridade persoal de calquera membro da comunidade educativa. Reputarase indisciplina 
grave a resistencia ou a negativa a entregar o os obxectos aos que se refire o epígrafe 3D , 
punto 3 deste regulamento. 

n) O incumprimento das sancións impostas 
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4.C. FALTAS, SANCIÓNS E COMPETENCIAS PARA SANCIONAR  
 

O incumprimento das normas de convivencia pode ser denunciado por calquera dos membros da comunidade 

educativa que se vexan afectados ou sexan testemuñas dos mesmos; isto é: alumnado, persoal docente, familias 

e persoal non docente así como polo persoal de cafetería e polos conductores do transporte escolar. 
 

CONDUCTAS CONTRARIAS ÁS NORMAS DE CONVIVENCIA DO CENTRO 

Faltas leves Faltas menos graves 

CONDUCTAS GRAVEMENTE PREXUDICIAIS 
PARA A CONVIVENCIA DO CENTRO 

Faltas graves 

Falta inxustificada de puntualidade 
Reiteración de faltas leves ( sinaladas na 
columna anterior) 

Reiteración de faltas menos graves 

Falta inxustificada de asistencia Incumprimento de sancións leves Agresión física, Inxurias ou ofensas graves 
Alteración leve da orde na clase Faltas de respecto menos graves Actos de discriminación graves 

Incumprimento de tarefas  
Desconsideracións menos graves entre 
alumnos/as 

Acoso escolar 

Falta de colaboración nas actividades de 
aprendizaxe (actitude pasiva) 

Negativa ou resistencia a obedecer ordes 
Actos individuais ou colectivos de desafío á 
autoridade que constitúan indisciplina grave 

Desconsideración leve entre alumnos/as 
Actos de indisciplina ou falta de respecto 
menos graves 

Subtraccións de ben 

Falta de respecto leve Fuxida ante á chamada á orde 
Danos graves causados intencionadamente 
ou por uso indebido no material/instalacións 

Persistencia en indumentaria incorrecta  
Enganos en aspectos relativos a 
cumprimentos normas 

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

Persistencia en compostura incorrecta 
(chicles, auriculares, móbiles ...) 

Falsificación de xustificantes dos pais/nais 
ou titores legais 

Consumo (ou disposición ó consumo) de 
tabaco no centro (3ª vez) 

Danos leves no material ou nas 
instalacións 

Consumo (ou disposición ó consumo) de 
tabaco no centro (2ª vez) 

Entrada ou disposición ó consumo de 
bebidas alcohólicas (3ª vez) 

Actos leves contra a seguridade das 
persoas 

Entrada ou disposición ó consumo de 
bebidas alcohólicas (2ª vez) 

Alteración grave da orde no autobús 

Consumo (ou disposición ó consumo) de 
tabaco no centro (1ª vez) 

Alteracións menos graves no autobús 

Introducción de substancias,  drogas ou 
obxectos perigosos e a resistencia ou 
negativa a entreagalos cando sexan 
requeridos 

Entrada ou disposición ó consumo de 
bebidas alcohólicas (1ª vez) 

Conducta contraria a seguridade das 
persoas no instituto 

Actos leves contra a hixiene no centro Permanecer nun lugar non autorizado 
Alteración leve da orde no autobús Saída non autorizada do instituto 

  

A gravación, a manipulación e a 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. 

SANCIÓNS POSIBLES 

Amoestación verbal 
Suspensión do dereito de asistencia a unha 
materia de ata 3 días lectivos 

Suspensión do dereito de asistencia ao 
centro superior a 3 días lectivos e inferior ao 
mes 

Amoestación por escrito 
Suspensión do dereito de asistencia a 
determinadas clases de ata 3 días lectivos 

Cambio de grupo 

Amoestación por escrito con separación 
temporal da aula 

Suspensión do dereito de participar en 
activ. compl.extraesc por  dúas semanas 

Realización de tarefas en horario non 
lectivo ou períodos de lecer 

Suspensión do dereito de asistencia ao 
centro de ata 3 días lectivos 

Suspensión do dereito de participar en 
actividades compl. extrasc-entre 2 semanas 
e 1 mes 

Realización de traballos para reparar o 
dano causado ou obriga de pagar o dano 

Cambio de grupo por unha semana 
Suspensión do dereito de asistencia a 
determinadas clases entre 4 días e 2 sem.  

Realización de tarefas que contribúan á 
mellora do mantemento do centro 

 Cambio de centro 

POTESTADE SANCIONADORA 

Os/as profesores/as O/a xefe/a de estudos 
Os/as titores/as 
Os membros do equipo directivo 

O/a director/a 

O/a director/a, previa instrucción dun 
expediente disciplinario  
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4.D. SOBRE A PRESCRICIÓN DAS SANCIÓNS  

Lei de Convivencia 4/2011, Capítulo II, artigo 17: 

1. As conductas gravemente prexudiciais para a convivencia nos centros docentes prescriben aos catro 
meses da súa comisión e as conductas leves contrarias á convivencia, ao mes.  

2. O prazo de prescrición comezará a contarse desde o día en que a conducta se leve a cabo, salvo 
cando se trate dunha conducta continuada, caso no que o prazo de prescrición non se empezará a 
computar mentres aquela non cese.  

3. No caso das conductas gravemente prexudiciais para a convivencia, interromperá a prescrición a 
iniciación, con coñecemento do interesado ou da interesada, do procedemento para a corrección da 
conducta, e continuarase o cómputo do prazo de prescrición para o caso de producirse a caducidade do 
procedemento. 
 

Lei de Convivencia 4/2011, Capítulo II, artigo 24: 

As correccións impostas como consecuencia das conductas gravemente prexudiciais para a 
convivencia no centro prescriben ao ano da firmeza en vía administrativa da resolución que as impón. 
As medidas correctoras das conductas leves contrarias á convivencia prescriben aos catro meses da 
súa imposición. 
 
 
Actuación no centro: 

4. De acordo co marco legal vixente, hai un mes para poder sancionar unha conducta contraria ás 
normas de convivencia (en caso de que a falta sexa resultado de acumulación de faltas, a data que se 
toma como referencia é a da última falta cometida do total de faltas acumuladas). 

5. En caso de reincidencia (acumulación de sancións) nas nosas normas, Norma 3 ,- establécense 
períodos de tempo, e tres ciclos de acumulación de sancións. Ao cabo de 10 ou de 15 días prescriben 
as faltas acumuladas neses períodos de tempo. Non obstante, cando o caso o requira ou se o solicita o 
profesorado implicado será de aplicación o establecido a este respecto nas normas lexislativas de rango 
superior. 
 
 
4.E. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN PARA A IMPOSICIÓN DE S ANCIÓNS E 
INFORMACIÓN ÁS FAMILIAS DOS ALUMNOS E ALUMNAS MENOR ES DE IDADE 
 
Conductas contrarias á convivencia no centro: falta s leves e menos graves. 

1. O/a alumno/a debe de ser oído/a e coñecer a amoestación por escrito que se lle impón asinando a 
mesma como enterado/a. 

2. As amoestacións por escrito por faltas leves que non obriguen ao alumno/a a comparecer en xefatura 
serán entregadas á/ó titor/a quen as comunicará aos pais/titores legais. Corresponde ao/á titor/a 
arquivalas e informar ao/á xefe/a de estudos cando a acumulación das mesmas constitúa falta menos 
grave.  

3. Cando existe amoestación escrita con separación temporal da aula o/a alumno/a ten a obriga de 
comparecer en xefatura de estudos debendo declarar verbalmente e por escrito sobre os feitos 
acontecidos. Entregarase a amoestación en xefatura e unha copia ao/á titor/a. A resolución 
sancionadora do/da xefe/a de estudos será comunicada por escrito ao/á titor/a, ao/á interesado/a e aos 
seus pais ou titores legais se é menor de idade.  

4. Todas as amoestacións impostas por faltas menos graves serán comunicadas ao/á xefe/a de 
estduos quen informará por escrito da resolución sancionadora adoptada ao/á titor/a, ao/á interesado/a 
e aos seus pais ou titores legais se é menor de idade. 
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Conductas gravemente prexudiciais para a convivenci a no centro 
5. As medidas correctoras de conductas gravemente prexudiciais para a convivencia só se poden 
impoñer logo da tramitación do procedemento disciplinario regulado neste apartado.  

6. Corresponde acordar a incoación do procedemento á persoa titular da dirección do centro docente, 
por propia iniciativa, por petición motivada do profesorado ou da titora ou titor da alumna ou alumno ou 
da persoa que ocupe a xefatura de estudos ou persoa que exerza funcións equivalentes nos centros 
concertados, ou logo da denuncia doutros membros da comunidade educativa.  

7. A incoación do procedemento notificarase á nai ou pai ou á titora ou titor da alumna ou alumno, ou a 
este se é maior de idade, con indicación da conducta que o motiva, as correccións que poden 
corresponder e o nome da profesora ou profesor que actuará como persoa instructora. Así mesmo, 
comunicarase á inspección educativa.  

8. No propio acordo de incoación ou en calquera momento da tramitación do procedemento, a persoa 
titular da dirección do centro pode adoptar motivadamente, por iniciativa propia ou por instancia do 
instructor, como medidas provisionais o cambio temporal de grup o da alumna ou alumno ou a 
suspensión do dereito de asistencia ao centro ou a determinadas clases ou actividades, por un 
período non superior a cinco días lectivos. A adopción de medidas provisionais notificarase á nai ou 
pai ou á titora ou titor da alumna ou alumno, ou a este se é maior de idade.  

9. Finalizada a instrucción do procedemento, a persoa instructora formulará proposta de resolución e 
dará audiencia á alumna ou alumno e, se é menor de idade, á nai ou pai ou á titora ou titor, 
convocándoos a unha comparecencia en horario lectivo na que poderán acceder a todo o actuado e da 
cal se estenderá acta. No caso de incomparecencia inxustificada, o trámite de audiencia terase por 
realizado para todos os efectos legais, sen prexuízo do previsto no artigo 27 da Lei de Convivencia 

4/2011. 

10. Realizado o trámite de audiencia, a persoa titular da dirección do centro dictará resolución motivada 
que se pronunciará sobre a conducta da alumna ou alumno e impoñerá, se é o caso, a correspondente 
corrección, así como a obriga de reparar os danos producidos nos termos previstos polo artigo 13 desta 
lei.  

11. A resolución notificarase  á nai ou pai ou á titora ou titor da alumna ou alumno, ou a este se é 
maior de idade, nun prazo máximo de doce días lectivos  desde que se tivo coñecemento dos feitos 
que deron lugar á incoación do procedemento, e comunicarase á inspección educativa.  

12. A resolución da persoa titular da dirección do centro pon fin á vía administrativa e será 
inmediatamente executiva. Contra a resolución da persoa titular da dirección do centro  cabe instar 
a revisión ante o Consello Escolar no prazo de dez días lectivos  nos termos previstos na alínea f) 
do artigo 127 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. 
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COMUNICADO/ XUSTIFICANTE DE FALTA DE ASISTENCIA 
para o I.E.S. San Tomé de Freixeiro 

 
(NORMAS DE CONVIVENCIA: Os alumnos/as deberán aportar xustificación das faltas, sempre que sexa posible por 

anticipado, mediante comunicado redactado e asinado polo seu pai, nai ou titor legal, xuntando documento xustificativo, se o 

tivesen. A simple xustificación dos pais a posteriori non bastará para desculpar a presentación a exames ou a entrega de 

traballos necesarios para a avaliación dos alumnos/as. Deberase aportar documento suficientemente xustificativo (visita 

médica, etc).) 

 

Alumno/a:  ____________________________________________________________________________________________________  

Grupo:  __________________________  Titor/a :  ___________________________________________________ 

D/Dna. __________________________________________________________________, pai/nai/titor do/da 

alumno/a , co teléfono (móbil  ou fixo) ________________________________________________ comunícolle 

(márquese cun X o que proceda):  ����  que faltou /  ���� que vai faltar  

 

O día/días  e períodos lectivos que seguen. 
 

Día(s) Mes 
1ª hora 

09:00-09:50 
2ª hora 

09:50-10:40 
3ª hora 

10:40-11:30 
4ª hora 

12:00-12:50 
5ª hora 

12:50-13:40 
6ª hora 

13:40-14:30 
7ª hora 

16:50-17:40 
8ª hora 

17:40-18:30 
                          

          

          

 
 

2)  A todos os períodos lectivos, durante a(s) semana(s)  do __________ ao __________ do mes de 

____________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

MOTIVO (sinálese cunha cruz o que proceda) 

 
Citacións que impliquen un deber inexcusable, sendo xustificable o tempo necesario. Aportar xustificación documental. 

 
Morte ou enfermidade grave dun familiar en primeiro ou en segundo grao. Aportar xustificación documental. 

 Tramitación de documentos oficiais, presentación a exames e probas oficiais ou similares (fóra do centro educativo)  sendo 
xustificable  o tempo necesario. Aportar xustificación documental. 

 
Indisposicións, podendo ser xustificables ata un máximo de dous días. 

 
Enfermidade, sendo xustificable  o tempo de prescrición médica. Aportar xustificación documental. 

 Outros (indicar cal/cales):  

 

 

Vigo,_____________ de ___________________________ de 20 _____. Asdo.:_______________________ 
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DECLARACIÓN RESPONSABLE DA PERSOA MAIOR DE IDADE A CARGO DO MENOR 

A efectos de xustificación de falta de asistencia escolar por consulta médica 

 
 

 
D/Dª ……………………………………………………………………………………………., maior de idade, con DNI 

…………………………………………………… e número de teléfono de contacto 

…………………………………………………………. � pai, � nai, � titor-a legal, do alumno / da alumna, menor de 

idade, ………………………………………………………………………………………………….. do IES SAN TOMÉ DE 

FREIXEIRO DE VIGO, declaro baixo a miña responsabilidade, que con data …………………… de 

…………………………………………… de 201……..., o menor enriba citado, acudíu á consulta médica co facultativo 

D /Dª …………………………………………………………….…………………………………………………………., na 

entidade médica ……………………………………………………………………………………………………………, en 

horario de ……………….. a ……………… horas. 

E, para que así conste, a efectos de xustificación de falta de asistencia do menor ao centro educativo por 

razón de consulta médica(1), asino a presente declaración na que figura o carimbo da entidade médica / do 

facultativo. 

En ……………………………………………………… a …………….. de ……………………………………………… de  

201………. 

(1) Achegar xunto coa declaración, copia da cita médica. Ensinar ao/á  profesor/a da materia. Entregar ao profesor-titor. 

 

 

 

 

Sinatura (da persoa que fai a declaración) 

 

 

Carimbo da entidade médica ou do facultativo 
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SOLICITUDE DE CAMBIO DE 
OPCIÓNS DE MATRÍCULA  

IES SAN TOMÉ DE FREIXEIRO 
Gran Vía, 191 

36210-VIGO 
Tel.: 986 231 667 
Fax: 986 213 969 

ies.santome.freixeiro@edu.xunta.es 

 
 

NOME E APELIDOS DO/DA ALUMNO/A: CURSO E GRUPO NO QUE ESTÁ ASIGNADO/A: 

    
    

 
 

CAMBIO SOLICITADO : 

Estou matriculado/a de  (indicar,se procede, modalidade de bacharelato e/o u materias optativas 
elixidas ) : 

Solicito cambio de matrícula da(s) materia(s) de : 

____________________________________________________________________ pola(s) de 

____________________________________________________________________________ 

Solicito cambio de modalidade de bacharelato, elixi ndo cursar como optativas as materias 

que seguen:________________________________________ ___________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
 

XUSTIFICACIÓN : 
 
 

 

Vigo, ______ de _______________________ de 20____ 
 

 
Sinatura do/da interesado/a: ______________________________________ 
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SOLICITUDE DE TRAMITACIÓN POR VÍA OFICIALSOLICITUDE DE TRAMITACIÓN POR VÍA OFICIALSOLICITUDE DE TRAMITACIÓN POR VÍA OFICIALSOLICITUDE DE TRAMITACIÓN POR VÍA OFICIAL DE REXISTRO DE REXISTRO DE REXISTRO DE REXISTRO 
 
NOME E APELIDOS DA PERSOA QUE ASINA A SOLICITUDE: 

D/ Dª ____________________________________________________________________________ con 

DNI ___________________________  (1) ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

(1) Engadir, cando corresponda, que o solicitante é alumno/a do centro, indicando curso e grupo ou que é o pai/nai/titor legal dun 

alumno ou alumna do centro, indicando o nome do mesmo e o curso e grupo. 

SENDO A PERSOA QUE ASINO A PRESENTE SOLICITUDE, 

EXPOÑO : 

 

SOLICITO : 
 
 

 
Vigo, ______ de _______________________ de 20____. Sinatura : ___________________________ 

Sr /Sra. DIRECTOR/A DO IES SAN TOMÉ DE FREIXEIRO DE VIGO.Sr /Sra. DIRECTOR/A DO IES SAN TOMÉ DE FREIXEIRO DE VIGO.Sr /Sra. DIRECTOR/A DO IES SAN TOMÉ DE FREIXEIRO DE VIGO.Sr /Sra. DIRECTOR/A DO IES SAN TOMÉ DE FREIXEIRO DE VIGO.    
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RECLAMACIÓNS AO CENTRO  
(Departamentos  Didácticos) 

ESO e 1º BAC 

IES SAN TOMÉ DE FREIXEIRO 
Gran Vía, 191 

36210-VIGO 
Tel.: 986 231 667 
Fax: 986 213 969 

ies.santome.freixeiro@edu.xunta.es 

 
MODELO 1 (interesado/a)  

 

Solicitude de revisión de decisións adoptadas na avaliación final  
 

Datos do/da alumno/a: 
 

Apelidos 
 

Nome 

  

Dirección 
 

Teléfono móbil 

 

 ESO Curso:   ................................................ Grupo: ............... 
 Bacharelato Curso:   PRIMEIRO Grupo: ............... 

 
MATERIA(S) OBXECTO DE RECLAMACIÓN: 
 
 
 
 

 
Data de comunicación da cualificación: ...................................................................................... 

 

 si  Tras reunirse co/coa profesor/a, (como procede segundo a orde 28 
agosto 1995- BOE 20/09/95 artigo sexto puntos 1 e 2 ) recibíu as 
aclaracións solicitadas  

 non  Data da reunión:  ................................ 

 

Presenta tamén revisión da decisión de promoción/ti tulación  si  non 
 

Alegacións: Expoña brevemente as razóns que xustifican o seu des acordo coa cualificación final outorgada    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nome completo da persoa que presenta o escrito, en caso de ser distinto 
do/da alumno/a (pais ou titores legais): 

 

Data e hora: Sinatura:  

 

Entregue este impreso cumprimentado nas Oficinas do centro para o seu rexistro e tramitación: en XUÑO día ......... (ata as ............h) e día ......... (ata as 

.............h)- en SETEMBRO días ....... e ........ (ata as ........... horas). O acto de notificación da decisión do departamento ao/á interesado/a terá lugar nas 

Oficinas do centro, en XUÑO o día .............. ás ....................h e en SETEMBRO o día .................... ás ................h.  

Sr /Sra. Xefe/a de Estudos do IES SAN TOMÉ DE FREIX EIRO DE VIGO 

 

 ordinaria 
XUÑO 

 extraordinaria 
SETEMBRO 
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RECLAMACIÓNS Á 
XEFATURA TERRITORIAL 

ESO e 1 BAC 

IES SAN TOMÉ DE FREIXEIRO 
Gran Vía, 191 

36210-VIGO 
Tel.: 986 231 667 
Fax: 986 213 969 

ies.santome.freixeiro@edu.xunta.es 

 
 

MODELO 4 (interesado/a) 
 

Solicitude para elevar a reclamación da cualificaci ón final 

ordinaria/extraordinaria à XEFATURA TERRITORIAL  

 
 
 
 
Recibida a comunicación da resolución do Departamen to didáctico, con data 

.................................................. , manifesto con esta solicitude o meu desexo de que  a Dirección do 

centro remita o expediente de reclamación á Xefatur a Territorial.  

 
Datos do/da alumno/a: 

 
Apelidos 
 
 
 

Nome 

  
Dirección 
 
 
 

Teléfono móbil 

 

 (indicar curso)  ........ ESO (indicar grupo)  ........    1º Bacharelato (indicar grupo)  ........   

 
MATERIA(S) OBXECTO DE RECLAMACIÓN: 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nome completo da persoa que presenta o escrito, en caso de ser 
distinto do/da alumno/a (pais ou titores legais): 

 

 

Data e hora: Sinatura:  

 

Entregue este impreso cumprimentado nas Oficinas do centro para o seu rexistro e tramitación no prazo de 2 días , contados a partir da 

comunicación da resolución do Departamento didáctico. 

 
O acto de comunicación da resolución adoptada polo Departamento didáctico, tivo lugar. 
 

En Xuño o día ........................ ás .................... horas En Setembro o día ......................ás ...................... horas 
 

 
Sr./Sra Director/a do IES SAN TOMÉ DE FREIXEIRO DE VIGO 
 
 

 ordinaria 
XUÑO 

 extraordinaria 
SETEMBRO 
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RECLAMACIÓNS AO CENTRO 
(Departamentos  Didácticos) 

2º BAC 

IES SAN TOMÉ DE FREIXEIRO 
Gran Vía, 191 

36210-VIGO 
Tel.: 986 231 667 
Fax: 986 213 969 

ies.santome.freixeiro@edu.xunta.es 

 
 MODELO 2 (interesado/a)  

 

Solicitude de revisión de decisións adoptadas na  avaliación final  
 

Datos do/da alumno/a: 
 

Apelidos 
 

Nome 

  
Dirección 
 

Teléfono móbil 

 

Segundo de Bacharelato  Grupo: ............... 
 

MATERIA(S) OBXECTO DE RECLAMACIÓN: (indicar se é pendente de 1º bacharelato ou materia de 2º bacharelato) 
 
 
 

 

Data de comunicación da cualificación: ...................................................................................... 
 

 si  Tras reunirse co/coa profesor/a, (como procede segundo a orde 28 
agosto 1995- BOE 20/09/95 artigo sexto puntos 1 e 2 ) recibíu as 
aclaracións solicitadas  

 non  Data da reunión:  ................................ 

 

Alegacións: Expoña brevemente as razóns que xustifican o seu des acordo coa cualificación final outorgada    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nome completo da persoa que presenta o escrito, en caso de ser distinto 
do/da alumno/a (pais ou titores legais): 

 

Data e hora: Sinatura:  

 

Entregue este impreso cumprimentado nas Oficinas do centro para o seu rexistro e tramitación: en MAIO días ............... e ................. (ata as ..................h) 

para materias ptes de 1º e días ............... e ........................ (ata as .......................h para as materias de 2º)- en SETEMBRO días .................. e ................ (ata 

as ................ horas) para as materias ptes de 1º e para as materias de 2º. O acto de notificación da decisión do departamento ao/á interesado/a terá lugar 

nas Oficinas do centro, en MAIO o día ................ ás ......................h para as materias pendentes de 1º e o día .................. ás ..................h para as materias de 

2º e en SETEMBRO o día ........................... ás ........................................h, para as materias ptes de 1º e para as materias de 2º.  

Sr /Sra. Director/a do IES SAN TOMÉ DE FREIXEIRO DE  VIGO 

 

 ordinaria 
MAIO 

 extraordinaria  
SETEMBRO 
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z  

RECLAMACIÓNS A 

COMISIÓN DE SUPERVISIÓN 
2º BAC 

IES SAN TOMÉ DE FREIXEIRO 
Gran Vía, 191 

36210-VIGO 
Tel.: 986 231 667 
Fax: 986 213 969 

ies.santome.freixeiro@edu.xunta.es 

 
 

MODELO 3 (interesado/a)  
 

Solicitude para elevar a reclamación da cualificaci ón final 

ordinaria/extraordinaria à Comisión de Supervisión  

 
 
 
 
Recibida a notificación da resolución do Departamen to didáctico, con data 

.................................................. , manifesto con esta solicitude o meu desexo de que  a Dirección do 

centro remita o expediente de reclamación á Comisió n de Supervisión.  

 

 
Datos do/da alumno/a: 

 
Apelidos 
 
 
 

Nome 

  
Dirección 
 
 
 

Teléfono móbil 

 

Segundo de Bacharelato Grupo: ............... 
 

MATERIA(S) OBXECTO DE RECLAMACIÓN: 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nome completo da persoa que presenta o escrito, en caso de ser 
distinto do/da alumno/a (pais ou titores legais): 

 

 

Data e hora: Sinatura:  

 
 

Entregue este impreso cumprimentado na Secretaría do centro  para o seu rexistro e tramitación no prazo de 24 horas, 
contadas dende a notificación da resolución do Departamento didáctico. 
 fin do prazo:  maio 20......, día ............. ás ........h- setembro 20.....,  día ........ ás ............h 

 
Sr. /Sra. Director/a do IES SAN TOMÉ DE FREIXEIRO D E VIGO 

 

 ordinaria 
MAIO 

 extraordinaria 
SETEMBRO 


