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INSTITUTO EDUCACIÓN 
SECUNDARIA A 
XUNQUEIRA II 

Seguimento e notificación de faltas de conduta do alumnado 

O proceso de seguimento e notificación das faltas de conduta terá os seguintes pasos: 

1. Partirase sempre do suposto de que o alumnado que non se comporte debidamente terá que levar 

aparellada unha falta de conduta. 

2. O seguimento das faltas de conduta do alumnado levarase directamente na aplicación XADE 

durante a impartición de clases ou ben a posteriori.   

3. Accedemos a Alumnado > Xestión, onde elixiremos o grupo ou alumnado en cuestión e logo no 

apartado Faltas, picaremos en “Faltas de conduta”  

 
4. Aquí poremos: 

a. O día da falta, seleccionámolo do calendario 

b. O profesorado que a impón, seleccionámolo do despregable 

c. O tipo de falta 

i. Contraria á convivencia. 

1. Aplicables polo profesorado: 

a. Amoestación privada ou por escrito. 

b. Comparecencia inmediata ante a xefa de estudos. 
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2. Aplicables desde a xefatura de estudos: 

a. Tarefas de mellora do desenvolvemento das actividades do centro 

en horario non lectivo. 

b. Traballos específicos en horario lectivo. 

c. Ata dúas semanas sen actividades complementarias ou extraescolares. 

d. Ata 3 días lectivos sen poder asistir a determinadas clases (con 

traballos escolares) 

e. Ata 3 días lectivos sen poder asistir ao centro (con traballos 

escolares) 

f. Cambio de grupo ata unha semana. 

3. Medida coercitiva tomada, seleccionámolo coas frechas. 

4. A medida consiste en, campo azul, voluntario e recomendable 

5. Reincidente, marcar ou non 

6. Aplica a medida, sempre o Director/a 

7. Observacións, campo azul, voluntario e recomendable 

ii. Gravemente prexudicial (vai ligada a procedemento común, polo que será 

xestionada directamente desde a xefatura de estudos). 

1. Tarefas de mellora do desenvolvemento das actividades do centro dentro 

ou fóra do horario lectivo. 

2. Cambio de grupo. 

3. Entre dúas semanas e un mes sen actividades complementarias ou 

extraescolares. 

4. Entre 4 días lectivos e dúas semanas sen poder asistir a determinadas 

actividades. 

5. Entre 4 días lectivos e dúas semanas sen poder asistir a determinadas clases. 

6. Entre 4 días lectivos e un mes sen poder asistir ao centro. 

7. Cambio de centro. 

5. As faltas de conduta notificaranse automaticamente no mesmo día a través do abalarMóbil 

 

Asdo.: O director  

D. Juan Carlos Pérez Mestre  

 
 


