
 

 

 

 

 

 

D./Dª ______________________________________________________, profesor/a de _____________________ , 

comunico que o/a alumno/a __________________________________________________ do grupo__________,  

TITORÍA de D./Dª: ______________________________________, o día:____ /_________ / 20____ ás______ horas, 

incorreu nun incumprimento das normas de convivencia do centro, feito polo que procedo: 

 A informar por escrito da comisión dunha FALTA LEVE. 
 A informar por escrito da comisión dunha FALTA GRAVE. 

O/A olumno/a debe comparecer en xefatura:  Si     Non 
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ENTERADO: O/A alumno/a asinará en 
presencia do/a profesor/a ou do/a 
titor/a ou de algún membro do equipo 
directivo: 
 
 
 
 
 
Asdo:_________________ 

MEDIDA CORRECTORA/SANCIÓN 

 Apercibimento verbal 
 Apercibimento escrita 

 
Privación de ____ recreos 
 

 
Labores de limpeza/lixo 
 

 
Labores de cooperación 
 

 
Permanencia no centro despóis 
da xornada escolar 
 

 

 
Suspensióndo dereito de a participar en 
actividades extraescolares ou complementarias 

 
Suspensión do dereito de asistencia ao centro 
durante ____ días 
 

 
Retirada do teléfono móbil ou dispositivo 
electrónico que queda custodiado por/en 
 

 

Apertura de expediente disciplinar 
 
 

 
 

Comunicación aos país/titores legais: 

Data: 

 Personalmente 

 Por teléfono 

 Por escrito 

 Telemáticamente 
  

 

MEDIDA CORRECTORA ADOPTADA POR: 

 Director/a 

 Xefe/a de Estudos 

 Titor/a 

 Profesor/a 

FALTAS LEVES 

 Interromper as clases reiteradamente 

 Faltas de respecto aos compañeiros 

 Non traer o material reiteradamente 

 Non facer o que lle di o/a profesor/a 

 
Permanecer nos corredores ou nos baños nas horas de clase ou 
durante os recreos 

 Non manter a orde polos corredores nos cambios de clase 

 
Falta de colaboración nas actividades de aprendizaxe (actitude 
pasiva) 

 
Dirixirse de forma desconsiderada a calquera membro da 
comunidade educativa 

 Falta inxustificada de asistencia 

 Faltas inxustificadas de puntualidadex 

 Incumprimento das tarefas 

 Persiste cia e  co postura i correcta Chicles, auriculares,…  

 Persiste cia e  i du e taria i correcta gorros, viseras,…  

 
Deterioro leve dos mobles, materiais ou instalacións, voluntarios 
ou por neglixencia.  

 
A alteración leve da estética do instituto incluídas as pintadas, 
pegado de carteis, pegatinas, etc... fóra dos lugares destinados a 
tal fin. 

 Actos leves contra a hixiene no centro 

 Actos leves contra a seguridade das persoas 

 
A permanencia inxustificada de alumnos nos servizos de 
alumnas e viceversa. 

 
A non asistencia grupal ás clases sen causa xustificada ou non 
seguindo o procedemento disposto na lexislación vixente 

 O abandono inxustificado da aula durante as horas lectivas. 

 
Asistir ás clases sen realizar aqueles tarefas, exercicios ou 
deberes que o profesorado propuxera. 

 Abandonar seu posto na aula reiteradamente sen permiso 

 Alteración leve da orde no autobús 

 
Uso do teléfono móbil ou calquera dispositivo electrónico 
dentro do centro sen o permiso expreso do profesorado. 

 
Outra: 
 

 

FALTAS GRAVES 

 Reiteración de faltas leves 

 
Agredir, inxuriar, insultar, ameazar ou humillar os seus compañeiros/as, 
profesores/as, persoal non docente ou calquera outro membro da 
comunidade educativa. 

 Actos de discriminación graves 

 Acoso escolar 

 
Actos individuais ou colectivos de desafío á autoridade que constitúan 
indisciplina grave 

 Substraccións de bens 

 Substraccións de material docente, incluídos exames 

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

 Falsificación de xustificantes dos país/nais ou titores legais 

 
O intento de intromisión nos arquivos informáticos ou plataformas 
dixitais de uso docente ou administrativos 

 
Danos graves causados intencionadamente ou por uso indebido do 
material ou das instalacións 

 
A manipulación non autorizada dos ordenadores do instituto, 
cambiando a súa configuración, borrando ou instalando programas, sen 
autorización previa da dirección. 

 Consumo ou disposición ó consumo de tabaco 

 
Entrada, consumo ou disposición ó consumo de bebidas alcohólicas ou 
outras substancias que poidan alterar a conduta 

 
Asistencia ao centro con calquera tipo de arma, incluídas navallas, 
punzóns ou calquera outro obxecto potencialmente perigoso. 

 

A gravación, a manipulación e a difusión por calquera medio de imaxes 
ou información 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. 

 Abandono do centro en horas lectivas sen autorización. 

 
Negarse a seguir as indicacións do profesorado amosando unha 
actitude negativa e provocadora tanto dentro como fóra da aula. 

 O incumprimento das sancións impostas. 

 Alteración grave da orde no autobús 

 Enganos en aspectos relativos a cumprimento das normas 

 
Outra: 
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Detallar o(s) motivo(s) que orixinan a amoestación:  
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