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Condutas prexudiciais para a convivencia
O RESPECTO, A EDUCACIÓN E A RESPONSABILIDADE deben estar presentes no día a día nas aulas. Os alumnos, en
período de formación, teñen o dereito e o deber de recibir uns contidos académicos e humanos que lles axuden a
medrar como persoas.
Os titores/as, o resto do profesorado e persoal do centro, insistirán no cumprimento das normas de convivencia para que
o desenvolvemento das clases e os períodos de lecer sexan agradables para todos.

Condutas levemente prexudiciais para a convivencia
 O incumprimento de calquera das normas de convivencia que non teñan a consideración de condutas graves.
 Unha falta de asistencia sen xustificar ou tres chegadas tarde
 Portar calquera obxecto, substancia ou produto que sexa perigoso para a saúde ou integridade persoal do
alumnado ou dos demais membros da comunidade educativa, ou que perturbe o normal desenvolvemento das
actividades docentes, complementarias ou extraescolares, cando non constitúa conduta gravemente
prexudicial para a convivencia.
 A reiterada asistencia ao centro sen o material e equipamento precisos para participar activamente no
desenvolvemento das clases

Condutas gravemente prexudiciais para a convivencia
 As agresións físicas ou psíquicas, as inxurias e as ofensas graves, as ameazas e as coaccións contra os demais
membros da comunidade educativa.
 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 psíquicas, ou calquera outra condición ou circunstancia persoal
ou social.
 Os actos individuais ou colectivos de desafío á autoridade do profesorado e ao persoal de administración e de
servizos que constitúan unha indisciplina grave.
 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.
 As actuacións que constitúan acoso escolar segundo o artigo 28 da Lei 4/2011.
 A suplantación de personalidade en actos da vida docente e a falsificación, alteración ou subtracción de
documentos académicos.
 Os danos graves causados de forma intencionada ou por neglixencia grave ás instalacións 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
 Os actos inxustificados que perturben gravemente o normal desenvolvemento das actividades do centro,
incluídas as de carácter complementario e extraescolar.
 As actuacións gravemente prexudiciais para a saúde e integridade persoal dos membros da comunidade
educativa do centro ou a incitación a elas.
 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.
 A reiteración, nun mesmo curso escolar, de condutas leves contrarias á convivencia.
 O incumprimento das sancións impostas

Medidas de corrección das condutas contrarias á convivencia escolar
Para a gradación das medidas correctoras tomaranse en consideración especialmente os seguintes criterios:
a. O recoñecemento espontáneo do carácter incorrecto da conduta e, de ser o caso, o cumprimento igualmente
espontáneo da obriga de reparar os danos producidos
b. A existencia de intencionalidade ou reiteración nas condutas.
c. A difusión por calquera medio, incluídos os electrónicos, telemáticos ou tecnolóxicos, da conduta, as súas
imaxes ou a ofensa.
d. A natureza dos prexuízos causados.
e. O carácter especialmente vulnerable da vítima da conduta, de tratarse dunha alumna ou dun alumno, en razón
da súa idade, da recente incorporación ao centro ou calquera outra circunstancia que se considere
propiciadora desta vulnerabilidade

Medidas de corrección das condutas leves
As condutas levemente prexudiciais para a convivencia nos centros docentes poden ser corrixidas coas seguintes
medidas:
a. Amoestación privada ou por escrito.
b. Comparecencia inmediata ante a persoa que ocupe a xefatura de estudos ou persoa que exerza funcións
equivalentes nos centros concertados.
c. Realización de traballos específicos en horario lectivo.
d. Realización, en horario non lectivo, de tarefas que contribúan á mellora e desenvolvemento das actividades do
centro.
e.
Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou complementarias do centro por un
período de ata dúas semanas
f.
Cambio de grupo por un período de ata unha semana.
g.

Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases por un período de ata tres días lectivos. Durante o
tempo que dure a suspensión, o alumnado haberá de realizar os deberes ou os traballos que se determinen
para evitar a interrupción no proceso formativo.

h.
Suspensión temporal do dereito de asistencia ao centro por un período de ata tres días lectivos. Durante o
tempo que dure a suspensión, o alumnado deberá realizar os deberes ou traballos que se determinen para
evitar a interrupción no proceso formativo

Medidas de corrección das condutas gravemente prexudiciais
1. As condutas gravemente prexudiciais para a convivencia nos centros docentes poden ser corrixidas coas seguintes
medidas:
a. Realización, dentro ou fóra do horario lectivo, de tarefas que contribúan á mellora e ao desenvolvemento das
actividades do centro.
b. Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou complementarias do centro por un
período de entre dúas semanas e un mes.
c. Cambio de grupo.
d. Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases por un período de entre catro días lectivos e dúas
semanas. Durante o tempo que dure a suspensión, o alumnado deberá realizar os deberes ou traballos que se
determinen para evitar a interrupción no proceso formativo. e) Suspensión temporal do dereito de asistencia
ao centro por un período de entre catro días lectivos e un mes. Durante o tempo que dure a suspensión, o
alumnado deberá realizar os deberes ou traballos que se determinen para evitar a interrupción no proceso
formativo.
e. Cambio de centro

