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COMUNICACIÓN DUNHA POSIBLE CONDUTA GRAVEMENTE 

PREXUDICIAL PARA A CONVIVENCIA 

Nome e apelidos do/da profesor/a 

 

 

(Lugar, data e hora da comisión da acción ou omisión que dá lugar ao procedemento) 

 

 

 

 

Norma presuntamente infrinxida (esta mención non implica cualificación definitiva): 

(márquese o que proceda) 

☐ a) As agresións físicas ou psíquicas, as inxurias e as ofensas graves, as ameazas e as  

coaccións contra os demais membros da comunidade educativa. 

☐ b) Os actos de discriminación grave contra membros da comunidade educativa por razón de 

nacemento, raza, sexo, orientación e identidade sexual, capacidade económica, nivel social, 

conviccións políticas, morais ou relixiosas, discapacidades físicas, sensoriais ou ps íquic as ,  ou 

calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. 

 ☐ c) Os actos individuais ou colectivos de desafío á autoridade do profesorado e ao persoal de 

administración e de servizos que constitúan unha indisciplina grave. 

 ☐ d) A gravación, manipulación ou 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. 

 ☐ e) As actuacións que constitúan acoso escolar consonte o establecido polo artigo 28 da Le i 

4/2011. 

 ☐ f) A suplantación de personalidade en actos da vida docente e a falsificación, alteración ou 

subtracción de documentos académicos. 
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☐ g) Os danos graves causados de forma intencionada ou por neglixencia grave ás instalac ións  

e aos materiais dos centros docentes, incluídos os equipamentos informáticos e o software,  ou 

aos bens doutros membros da comunidade educativa ou de terceiros, así como a súa 

subtracción. 

 ☐ h) Os actos inxustificados que perturben gravemente o normal desenvolvemento das 

actividades do centro, incluídas as de carácter complementario e extraescolar. 

 ☐ i) As actuacións gravemente prexudiciais para a saúde e integridade persoal dos membros da 

comunidade educativa do centro ou a incitación a elas. 

 ☐ j) Portar calquera obxecto, substancia ou produto gravemente perigoso para a saúde ou 

integridade persoal de calquera membro da comunidade educativa. En todo caso, reputarase 

indisciplina grave a resistencia ou negativa a entregar os obxectos a que se refire o punto 

terceiro do artigo 11 da Lei 4/2011 cando é requirido para iso polo profesorado. 

 ☐ k) A reiteración, nun mesmo curso escolar, de condutas leves contrarias á convivencia.  

 ☐ l) O incumprimento das sancións impostas. 

Nome, apelidos, enderezo e datos académicos da alumna ou do alumno incurso no procedemento, 

e dos seus representantes legais, de ser o caso 

 

 

 

Posibles testemuñas:    

 

 

 

 

………………………………….., ……….. de …………………….. de …….. 

O/A profesor/a 

 

(Nome e apelidos) 
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