
 
 

 

 
 

 

NORMAS DE CONVIVENCIA ESO 2022-2023 

ALTERACIÓNS LEVES DA CONVIVENCIA    

RETRASOS:  A puntualidade a clase é FUNDAMENTAL.   

Coa fin de evitar interrupcións na marcha da clase, debemos ser puntuais á hora das entradas ao Colexio. Se 

por algunha causa se chega tarde, débese presentar a correspondente xustificación dos pais ou titores.  

Os titores deberán realizar un cómputo exhaustivo dos retrasos, chamando ás familias para avisar da 

reiteración de faltas (2 nunha semana). Rexistrarase como entrevista en EDUCAMOS e recórdase que se 

pode chegar á apertura do protocolo de absentismo escolar. 

En caso de reiteración se aplicará o Plan de convivencia. 

AUSENCIAS 

Traeremos o xustificante en caso de ausencia. 

CONDUTA:  deberemos ter unha conduta axeitada en todo momento: aula, entradas, saídas, recreos, 

aseos, corredores... 

 

MATERIAL: traeréi o meu propio material necesario para cada asignatura. 
  
COMUNICACIÓNS: é necesario entregar calquera comunicación no prazo sinalado e firmada polos 

pais ou titores.  

LIMPEZA E HIXIENE:  está prohibido comer  lambetadas no colexio, agás no patio. Deberemos usar 

as papeleiras e contedores. Debemos coidar a  limpeza e orde no Centro.  

Debemos vir limpos, aseados e coa vestimenta axeitada ao colexio.  

 

 

Medidas correctoras comúns para o incumprimento das normas anteriores: 

• O/a profesor/a da materia rexistrará a incidencia en Educamos. 

• A reiteración de falta leve será anotada como sanción no apartado correspondente de 

Educamos. 

• De non solucionarse o problema ou non cumprir a sanción imposta o Xefe de Estudos ou, no 

seu caso o Director, establecerá a sanción tendo en conta o Plan de convivencia.  

 

 

NON VIR A CLASE CANDO HAI UNHA PROBA AVALIABLE.  

Os alumnos que non veñan nas horas anteriores a unha proba avaliable ou o día anterior, traerán 

debidamente xustificada a ausencia. O profesorado ten a autoridade de: 

• Na seguinte proba de avaliación incluír os contidos dos que non se avaliaron. 

 No caso de que realice o exame ou proba sen ter xustificada as ausencias debidamente, o profesor 

poderá anulalos e incluír os contidos no exame ou proba seguinte. 

Facemos fincapé nos seguintes aspectos:  

1. Educación na responsabilidade.  

2. Ensinanza obrigatoria.  

3. Protocolo de absentismo escolar non tipifica a ausencia a clase por quedarse a 

estudar como xustificación:  

a) Citacións que impliquen un deber inexcusable, sendo xustificable o tempo 

necesario.  

b) Morte ou enfermidade grave dun familiar de primeiro ou segundo grao.  

c) Tramitación de documentos oficiais, presentación a exames e probas oficiais 

ou similares, sendo xustificable o tempo necesario.  



 
 

 

 
 

 

d) Indisposicións, podendo ser xustificables ata un máximo de 2 días lectivos.  

e) Enfermidade, sendo xustificable o tempo de prescrición médica.  

 

AVALIACIÓN CANDO UNHA FAMILIA SE VAIA DE VACACIÓNS EN PERÍODO LECTIVO:   

A ausencia por periodo vacacional da familia non está tipificada como ausencia xustificable polo 

que deberíamos iniciar protocolo de absentismo. En caso de que algún alumno por este motivo 

non faga unha proba agregaranse os contidos a outra posterior.  

As actividades de recuperación finais non cambiarán á de data por ningún motivo, agás os 

contemplados no apartado 3 do epígrafe anterior. 

 

 

FALTAS LEVES RELACIONADAS COAS DIFERENTES MATERIAS  

TAREFAS: debermos realizar todas as tarefas e actividades que nos indique o profesor.  

PRESENTACIÓN: debemos presentar de forma axeitada os traballos, exames, cadernos, etc  

ATENCIÓN E RESPECTO: debemos atender ás explicacións e respectar as ideas dos demáis.  

• O/a profesor/a de cada materia será o encargado de facer respectar o cumprimento de 

calquera das 3 normas anteriores seguindo os criterios de avaliación e programación de aula 

e de anotar as incidencias en Educamos. 

• De non solucionarse o problema ou non cumprir a sanción imposta polo profesorado o Xefe 

de Estudos ou, no seu caso o Director, establecerá a sanción tendo en conta o Plan de 

convivencia. 

 

MÓBILES:  

• Como norma xeral o móbil debe estar apagado e gardado. 

• Só utilizaremos o móbil cando o profesorado nos indique que podemos facelo. Se non é 

preciso utilizar o móbil durante a clase, este non poderá estar sobre o pupitre. EN NINGÚN 

CASO O PROFESORADO SERÁ O RESPONSABLE DA DESAPARICIÓN DUN 

DISPOSITIVO MÓBIL. 

• Se teño o móbil sobre o pupitre ou nas miñas mans, o profesor/a me indicará que o garde, se 

non fago caso ás indicacións do profesorado, este anotará en Educamos a incidencia 

ademais de poñela en coñecemento do titor/a. 

• No caso de volver incorrer en falta, o profesorado actuará do mesmo xeito citado 

anteriormente, notificando de xeito inmediato o feito ao titor/a quen será o encargado/a de 

retirar o dispositivo ao alumnado ata o remate das clases, informando ás familias e poñendo 

no seu coñecemento as consecuencias de reiteración de falta. Se o alumnado necesita o 

dispositivo para algunha clase, non poderá utilizalo. 

• Se o alumnado incorre en falta por 3ª vez, o  profesorado e os titores actuarán como se citou 

anteriormente e estes últimos informarán tanto aos alumnos como as familias de que o 

alumno sancionado non poderá traer o móbil ao Colexio por reiteración de falta. 

• Durante a realización de exames, o profesorado ten a autoridade de pedir que os móbiles e 

os smartwatches sexan deixados na mesa do profesor ou no lugar da aula habilitado para tal 

efecto.  

• O profesorado pode pedir, se o considera oportuno para o normal desenvolvemento da clase, 

que se entregue o móbil ata o remate da mesma. O alumnado tamén pode solicitar entregar o 

móbil ata o remate da clase. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

TAQUILLAS 

 

✓ Asígnanse bloques de taquillas por grupo. 
✓ Só podemos dirixirnos á taquilla ao comezo da xornada e no recreo. 
✓ As taquillas son de uso individual e cada alumno/a traerá un cadeado. 
✓ IMPORTANTE: Asegurarse de que a chave, no caso de utilizar un cadeado con chave; non 

está dentro da taquilla antes de pechar o cadeado. 
✓ As mochilas estarán sempre co alumno, dentro das taquillas só se pode deixar o material 

escolar ben ordenado para non perder moito tempo nos cambios. 
✓ Non deixaremos obxectos de valor nas taquillas. 

O COLEXIO NON SE FAI RESPONSABLE DOS OBXECTOS QUE DESAPAREZAN DAS 
TAQUILLAS. 

✓ O horario de clase estará pegado na parte interior da taquilla. 
✓ Se a pechadura está floxa se avisará á Xefa de Estudos, antes de que se solté 

completamente. 
✓ Os desperfectos ocasionados por un mal uso das taquillas (a propia ou a de outros alumnos) 

suporá ter que pagar unha multa de 10€ e perderemos o dereito ao uso de taquilla. 
✓ A apertura de cadeados porque se coñece a combinación ou porque é aberto con algún 

utensilio, tamén suporá a aplicación da medida citada anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

CONSIDÉRANSE TAMÉN ALTERACIÓNS LEVES DA CONVIVENCIA SEGUNDO A NORMATIVA 

VIXENTE 

 

Todas aquelas alteracións que vulneren as normas de convivencia e que non están 

cualificadas como graves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

ALTERACIÓNS GRAVES DA CONVIVENCIA  

1. As agresións físicas ou psíquicas, as inxurias e as ofensas graves, as ameazas e as coaccións 
contra os demais membros da comunidade educativa.  

FALTAS DE RESPECTO AO PROFESOR serán tratadas con privación do dereito de asistencia  
a actividades complementaria ou horas lectivas por un periodo a determinar. 

2. Os actos de discriminación grave contra membros da comunidade educativa por razón de 
nacemento, raza, sexo, orientación sexual, capacidade económica, nivel social, conviccións 
políticas, morais ou relixiosas, discapacidades físicas, sensoriais ou psíquicas, ou calquera 
outra condición ou circunstancia persoal ou social.  

3. Os actos individuais ou colectivos de desafío á autoridade do profesorado e ao persoal de 
administración e de servizos que constitúan unha indisciplina grave. 

4.  A gravación, a manipulación e a 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  

5.  As actuacións que constitúan acoso escolar consonte o establecido polo artigo 28 desta lei.  

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

7.  O acceso sen permiso á rede de datos do Centro, sexa por WiFi ou por calquera outro medio de 
conexión.  

8.  Os danos graves causados de forma intencionada ou por neglixencia grave ás instalacións e 
aos materiais dos centros docentes, incluídos os equipos informáticos e o software, ou aos bens 
doutros membros da comunidade educativa ou de terceiros, así como a súa subtracción.  

9.  Os actos inxustificados que perturben gravemente o normal desenvolvemento das actividades 
do centro, incluídas as de carácter complementario e extraescolar.  

10. As actuacións gravemente prexudiciais para a saúde e a integridade persoal dos membros da 
comunidade educativa do centro, ou a incitación a elas.  

11. Portar calquera obxecto, substancia ou produto gravemente perigoso para a saúde ou a 
integridade persoal de calquera membro da comunidade educativa. En todo caso, reputarase 
indisciplina grave a resistencia ou a negativa a entregar os obxectos, substancias...  cando se é 
requirido para iso polo profesorado.  

12. A reiteración, nun mesmo curso escolar, de condutas leves contrarias á convivencia.  

13. O incumprimento das sancións impostas.  

 

As medidas correctoras a aplicar por falta grave están contempladas no Plan de Convivencia 

do Centro (Apartados 7.2.5. e 7.2.6.). 

 

 

 
 

 

 

 


