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INSTITUTO EDUCACIÓN 
SECUNDARIA A 
XUNQUEIRA II 

Falta de orde.        (prégaseche enche-lo documento con tinta distinta da cor negra) 
Notificación.     (a encher pola persoa que advirte a falta. Lembra entregar a primeira copia á/ao alumna/o)  

Id
en

tif
ic

ac
ió

n 

Alumna/o:  Alumna/o de ___ºESO/BTO ___. 

Lugar:  

 Aula de ___ºESO/BTO ___. 

 Patio/Hall/corredores.    

 Fora do recinto escolar. 

 Outro: ________________. 

Hora do incidente: 

 1ª.  2ª.  1º Lecer. 

 3ª.  4ª.  2º Lecer. 

 5ª.  6ª.  7ª. 

 ___:___ horas. 

Data dos feitos: ___/___/202__. 

Persoa titora: 

Data notificación: ___/___/202__. 

Ti
po

 d
e 

fa
lta

 

Condutas leves contrarias á convivencia: 
 Desafío á autoridade do profesorado ou 

persoal de administración e servizos. 
 Uso de teléfono móbil. 
 Comer na zona de aulas. 
 Encontrarse fora do recinto escolar. 
 Arroxar material educativo pola fiestra. 
 Agresión física e/ou psíquica. 
 Danos ás instalacións. 
 Actos inxustificados perturbadores. 
 Inasistencia inxustificada. 
 Faltas reiteradas de puntualidade. 
 Falta reiterada de material escolar. 
 Falta reiterada de equipamento deport.  
 Inxuria e/ou ofensa. 
 Actuacións contra a saúde. 
 Portar obxectos, substancias perigosas. 

Condutas gravemente prexudiciais para a convivencia:  
 Desafío grave á autoridade do profesorado/PAS. 
 Reiteración de condutas leves. 
 Incumprimento das sancións impostas. 
 Danos graves ás instalacións. 
 Subtracción / danos graves a terceiros. 
 Gravación de imaxes. 
 Agresión física e/ou psíquica grave. 
 Falsificación, alteración ou subtracción de doc. académico. 
 Actos inxustificados que perturben gravemente. 
 Actuacións graves contra a saúde. 
 Inxuria e/ou ofensa grave. 
 Ameaza e/ou coacción. 
 Discriminación grave. 
 Acoso escolar. 
 Suplantación de personalidade. 
 Portar obxectos, substancias gravemente perigosas. 

Descrición dos feitos: 

 
 
 
 

(Exemplar para a persoa responsable de alumnado). 
 

Profesor/a:         Asdo.: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(por favor, corta pola liña e devólveo á persoa titora da/o alumna/o _____________________.) 

Acuse de recibo:        

          

Asinado pola persoa responsable de alumnado:__________________________________________________.  
(En aplicación da Lei 4/2011, de 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa). 
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INSTITUTO EDUCACIÓN 
SECUNDARIA A 
XUNQUEIRA II 

Falta de orde.        (prégaseche enche-lo documento con tinta distinta da cor negra) 
Notificación.                                                                               (Documento autocopiativo, non modificar, grazas) 

Id
en

tif
ic

ac
ió

n 

Alumna/o:  Alumna/o de ___ºESO/BTO ___. 

Lugar:  

 Aula de ___ºESO/BTO ___. 

 Patio/Hall/corredores.    

 Fora do recinto escolar. 

 Outro: ________________. 

Hora do incidente: 

 1ª.  2ª.  1º Lecer. 

 3ª.  4ª.  2º Lecer. 

 5ª.  6ª.  7ª. 

 ___:___ horas. 

Data dos feitos: ___/___/202__. 

Persoa titora: 

Data notificación: ___/___/202__. 

Ti
po

 d
e 

fa
lta

 

Condutas leves contrarias á convivencia: 
 Desafío á autoridade do profesorado ou 

persoal de administración e servizos. 
 Uso de teléfono móbil. 
 Comer na zona de aulas. 
 Encontrarse fora do recinto escolar. 
 Arroxar material educativo pola fiestra. 
 Agresión física e/ou psíquica. 
 Danos ás instalacións. 
 Actos inxustificados perturbadores. 
 Inasistencia inxustificada. 
 Faltas reiteradas de puntualidade. 
 Falta reiterada de material escolar. 
 Falta reiterada de equipamento deport.  
 Inxuria e/ou ofensa. 
 Actuacións contra a saúde. 
 Portar obxectos, substancias perigosas. 

Condutas gravemente prexudiciais para a convivencia:  
 Desafío grave á autoridade do profesorado/PAS. 
 Reiteración de condutas leves. 
 Incumprimento das sancións impostas. 
 Danos graves ás instalacións. 
 Subtracción / danos graves a terceiros. 
 Gravación de imaxes. 
 Agresión física e/ou psíquica grave. 
 Falsificación, alteración ou subtracción de doc. académico. 
 Actos inxustificados que perturben gravemente. 
 Actuacións graves contra a saúde. 
 Inxuria e/ou ofensa grave. 
 Ameaza e/ou coacción. 
 Discriminación grave. 
 Acoso escolar. 
 Suplantación de personalidade. 
 Portar obxectos, substancias gravemente perigosas. 

Descrición dos feitos: 

 

 

 

 

Profesor/a:         Asdo.: 

Resolución             (a encher pola xefatura de estudos) 

Medida 
coercitiva 
adoptada 

 Amoestación privada ou por escrito.  Non actividades extraescolares e/ou complementarias. 

 Servizos á comunidade:  ___ días.   nos espazos de lecer.   en aulas.  ___________.   

 Expulsión de 3 días:  centro.   algunha clases.  //   Proposta de procedemento común. 

Asdo.:   Xefatura de estudos.           Data: __/___/202__. (Exemplar para a persoa titora) . 
(En aplicación da Lei 4/2011, de 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa). 



 
  
 

Dirección MD56XT05G Actualización do 27 de Xaneiro de 2022 Páxina 3 de 3 
 

INSTITUTO EDUCACIÓN 
SECUNDARIA A 
XUNQUEIRA II 

Falta de orde.        (prégaseche enche-lo documento con tinta distinta da cor negra) 
Notificación.                                                                               (Documento autocopiativo, non modificar, grazas) 

Id
en

tif
ic

ac
ió

n 

Alumna/o:  Alumna/o de ___ºESO/BTO ___. 

Lugar:  

 Aula de ___ºESO/BTO ___. 

 Patio/Hall/corredores.    

 Fora do recinto escolar. 

 Outro: ________________. 

Hora do incidente: 

 1ª.  2ª.  1º Lecer. 

 3ª.  4ª.  2º Lecer. 

 5ª.  6ª.  7ª. 

 ___:___ horas. 

Data dos feitos: ___/___/202__. 

Persoa titora: 

Data notificación: ___/___/202__. 

Ti
po

 d
e 

fa
lta

 

Condutas leves contrarias á convivencia: 
 Desafío á autoridade do profesorado ou 

persoal de administración e servizos. 
 Uso de teléfono móbil. 
 Comer na zona de aulas. 
 Encontrarse fora do recinto escolar. 
 Arroxar material educativo pola fiestra. 
 Agresión física e/ou psíquica. 
 Danos ás instalacións. 
 Actos inxustificados perturbadores. 
 Inasistencia inxustificada. 
 Faltas reiteradas de puntualidade. 
 Falta reiterada de material escolar. 
 Falta reiterada de equipamento deport.  
 Inxuria e/ou ofensa. 
 Actuacións contra a saúde. 
 Portar obxectos, substancias perigosas. 

Condutas gravemente prexudiciais para a convivencia:  
 Desafío grave á autoridade do profesorado/PAS. 
 Reiteración de condutas leves. 
 Incumprimento das sancións impostas. 
 Danos graves ás instalacións. 
 Subtracción / danos graves a terceiros. 
 Gravación de imaxes. 
 Agresión física e/ou psíquica grave. 
 Falsificación, alteración ou subtracción de doc. académico. 
 Actos inxustificados que perturben gravemente. 
 Actuacións graves contra a saúde. 
 Inxuria e/ou ofensa grave. 
 Ameaza e/ou coacción. 
 Discriminación grave. 
 Acoso escolar. 
 Suplantación de personalidade. 
 Portar obxectos, substancias gravemente perigosas. 

Descrición dos feitos: 

 

 

 

 

Profesor/a:         Asdo.: 

Resolución             (a encher pola xefatura de estudos) 

Medida 
coercitiva 
adoptada 

 Amoestación privada ou por escrito.  Non actividades extraescolares e/ou complementarias. 

 Servizos á comunidade:  ___ días.   nos espazos de lecer.   en aulas.  ___________.   

 Expulsión de 3 días:  centro.   algunha clases.  //   Proposta de procedemento común. 

Asdo.:   Xefatura de estudos.           Data: __/___/202__. (Exemplar para a xefatura de estudos) . 
(En aplicación da Lei 4/2011, de 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa). 
 


