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NORMAS DE CONVIVENCIA.  
Resumo para o alumnado 

 

SOBRE A PUNTUALIDADE E A ASISTENCIA : 
- Impuntualidade ou falta de asistencia inxustificada- amoestación verbal, acumulable con outras faltas a 

efectos de reiteración das mesmas. 
- Falta de asistencia a exames - o profesor non estará obrigado a pór ese exame outro día se a falta non 

se xustifica documentalmente (visita médica …). Comunicar con anterioridade esa circunstancia ao 
profesor ou, en todo caso, no mesmo día con chamada telefónica ao centro. 

- As faltas de asistencia pola mañá os días que hai exames pola tarde só poderán xustificarse 
documentalmente, noutro caso serán sancionables e non se agardará á acumulación das mesmas para 
aplicar a medida correctora que titores e dirección consideren máis adecuada para cada caso. 

SOBRE A PERDA DO DEREITO Á AVALIACIÓN CONTINÚA POR FALTAS DE 
ASISTENCIA: Nesta situación só se terá dereito a un exame final da materia en xuño e ao exame de setembro 

 

 Materias de 4 horas Materias de 3 horas Materias de 2 horas 
Apercibimento 12 faltas 9 faltas 6 faltas 
Perda do dereito 24 faltas 18 faltas 12 faltas 

SOBRE O COMPORTAMENTO (DISCIPLINA, RESPECTO, ACTITU DE NA AULA): 
- Non berrar nin entorpecer o paso aos demais nos espazos de uso común: corredores, escaleiras... 
- Agardar ao profesor na aula. A reiteración no incumprimento desta norma será obxecto de sanción. 
- Non interromper o normal desenvolvemento da clase: non estar falando cando o/a profesor/a ou un 

compañeiro/a estea no uso da palabra para ser escoitado/a por todos. 
- Non entrar en conflicto cos profesores nin entre vós, escoitar e intervir con respecto e educación moi 

particularmente en situacións de enfrontamento. 
- Non resistirse a obedecer as ordes do profesor/a cando somos advertidos ou amoestados por incumprir 

unha norma: este feito agrava situacións que en si mesmas, en moitas ocasións, non son graves. 
- Comparecer en xefatura se así o indica o/a profesor/a, en ausencia da xefa de estudos, dirixirse ao 

profesorado de garda. A non comparecencia en xefatura constitúe unha nova falta que pode ser motivo de 
expulsión de 1 a 3 tres días. O/A alumno/a amoestado ten que asinar como “enterad o” (isto non 
significa “ conformidade”) a amoestación imposta po lo profesor . 

- A actitude pasiva: non realizar as tarefas que se indican, non tomar notas, non facer os deberes é 
sancionable con amoestación verbal. 

- Non se pode mascar chicle nin comer ou beber (sen permiso do profesor) nas aulas.  
- Hai que sentarse correctamente nos pupitres e non porse en actitude de durmir enriba da mesa. 

SOBRE O ACOSO ESCOLAR: 
- A LEI 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa (Título III-Capítulo 

III- Artigos 28 a 30), considera 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 travé s de medios electrónicos, 
telemáticos ou tecnolóxicos que teñan causa nunha r elación que xurda no ámbito escolar.  

- O acoso escolar está tipificado como falta grave  e conleva apertura de expediente disciplinario . 
- Non se debe ser espectador pasivo deste tipo de conducta, débese ter coraxe e buscar a forma de 

denunciala sen demora para axudar á víctima e non c onverterse en cómplices do agresor .  

SOBRE ENGANOS, FALSIFICACIÓNS, DESATENCIÓN E FUXIDA  ANTE CHAMADAS Á 
ORDE E DESAFÍO Á AUTORIDADE DO PROFESORADO E DO PER SOAL NON DOCENTE: 

- As falsificacións de documentos académicos son faltas graves e dan lugar a apertura de expediente 
disciplinario. 

- Os enganos na identificación ou facilitar datos falsos son cando menos faltas menos graves e dan lugar a 
expulsión directa de 1 a 3 días lectivos ou a apertura de expediente disciplinario, segundo as 
circunstancias de cada caso. 

- A desatención e a fuxida ante ás chamadas á orde e os  actos de indisciplina individuais ou 
colectivos de desafío á autoridade do profesorado  e ao persoal de administración e de servizos, son 
cando menos faltas menos graves e dan lugar a expulsión directa de 1 a 3 días lectivos ou á apertura de 
expediente disciplinario, segundo as circunstancias  de cada caso . 
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SOBRE MÓBILES, APARELLOS ELECTRÓNICOS e CALQUERA OU TRO OBXECTO 
EXPRESAMENTE PROHIBIDO POLAS NORMAS DO CENTRO: 

- Os móbiles  e demais aparellos electrónicos  deben estar permanentemente apagados e gardados 
durante o horario lectivo , isto é, cando se comeza a acceder aos andares sup eriores; dentro das 
aulas e nos intercambios de aula (sexan estes dentr o ou fóra do recinto escolar, en espazos 
cubertos ou en patios) e ata chegar ao hall cando s e termina a xornada escolar . Só poderán ser 
utilizados durante o tempo de recreo e só na planta baixa, nos espazos reservados para o disfrute deste 
tempo (hall, cafetería, patios). O seu uso na biblioteca para a realización dalgunha  tarefa deberá ser 
autorizado pola profesora encargada da mesma . 

- Viseiras, gorras, gorros e similares  que cubran a cabeza do alumno ou alumna deben retirarse ao 
entrar no centro, antes de acceder aos andares superiores  e só poderán usarse durante o recreo 
nos espazos reservados para o disfrute deste tempo (hall, cafetería, patios).  

- Está terminantemente prohibido  o acceso ao recinto escolar con monopatín . 
- Os balóns  ou outros obxectos para a practica deportiva  só se poderán utilizar no tempo de recreo, 

nos patios . Queda terminantemente prohibido acceder con eles ás aulas e usalos en calquera outro 
espazo do recinto escolar (aparcamento, hall etc.). Os alumnos que decidan traer este material deberán 
deixalo identificado cos seus datos baixo a custodi a dun cargo directivo  durante a xornada escolar 
antes e despois do recreo. 

- A LEI 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa, no seu Título III-
Capítulo I- Artigo 11 obriga ao alumno ou alumna á entrega inmediata de c alquera obxecto, 
substancia ou produto que porte e lle sexa requerid o por un profesor por estar expresamente 
prohibido polas normas do centro. Establece asemade que o obxecto ou produto requerido será 
depositado na dirección do centro onde se o alumno ou alumna é menor de idade, quedará a 
disposición dos seus pais ou titores legais a quen se lles entregará cando veñan a recollelo ; só se 
o alumno ou alumna é maior de idade poderá recupera lo ao finalizar a xornada escolar . Todo isto 
sen prexuízo das correccións disciplinarias que poidan corresponder. A resistencia ou incumprimento 
da entrega do obxecto será considerada, cando menos, falta de indisciplina, menos grave con 
sanción de expulsión directa de 1 a 3 días  

SOBRE A PREVENCIÓN DOS ROUBOS: 
- O instituto non se pode facer responsable da desaparición das pertenzas dos membros da comunidade 

educativa pero pon medios para previr e intentar esclarecer a autoría dos feitos. Non se deben deixar 
obxectos de valor na aula, enriba das mesas, nin na s mochilas . Debense utilizar as taquillas ou en 
ximnasia pedir a custodia ao profesor de ditas pertenzas.Os roubos de pertenzas de certo valor (diñeiro, 
móbiles, libros etc) son faltas graves e dan lugar a apertura de expediente disciplinario. 

SOBRE O COIDADO DO MATERIAL E INSTALACIÓNS DO CENTR O: 
- Manter en orde e limpa a vosa aula. É o VOSO espacio a protexer! Todos os alumnos e alumnas do grupo 

son responsables do coidado e bo uso das instalacións da súa aula. 

SOBRE OS RECREOS: 
- Non se pode permanecer nos corredores nin nas aulas  (sen que se responsabilice un profesor/a ou se 

teña autorización de xefatura de estudos) nin no espazo do 4º andar diante da biblioteca.  
- Só os alumnos de bacharelato poden acceder á zona de aparcamento. 
- Non se pode permanecer nas escaleiras a carón da aula exterior de tecnoloxía. 
- Tense que abandonar a cafetería tres minutos antes de soar o timbre. 
- Débese comunicar ao profesorado de garda ou á dirección calquera conflicto que poida producirse. 

SOBRE A REINCIDENCIA OU ACUMULACIÓN DE SANCIÓNS: 
A reincidencia está tipificada como falta gravemente prexudicial para a convivencia no centro na LEI 4/2011, 
do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa, dando lugar a apertura de 
expediente disciplinario. No centro, dase a oportunidade ao alumno/a de corrixirse para evitarlle chegar a esa 
situación establecendo os ciclos de acumulación de faltas recollidos no cadro a seguir. Non obstante, cando 
titores e profesores implicados ou dirección consideren que se desaproveita esta oportunidade, será de 
aplicación, en canto á prescripción das conductas, o establecido na citada Lei de convivencia. 

2 ou + amoestacións en 1 ou 2 materias Privación de asistir a esas materias durante 3 días 10 días 

lectivos 3 ou + amoestacións en 3 materias Privación de asistir ó centro durante 3 días 

2 ou + amoest. por escrito en 1 ou 2 materias Privación de asistir a esa materias durante 3 días 
1º ciclo 

15 días 

lectivos 3 ou + amoest. por escrito en 3 materias Privación de asistir ó  centro durante 3 días 

2º ciclo 
Mesmos períodos de tempo e sancións pero a sanción de privación de asistir ó centro durante 3 días acompáñase 

coa suspensión do dereito a participar en actividades complementarias e extraescolares 

3º ciclo Mesmos períodos de tempo. Falta grave.  Apertura de expediente disciplinario. 
 


