
 
 

 

 
 

 

NORMAS DE CONVIVENCIA ESO 2019-2020 

ALTERACIÓNS LEVES DA CONVIVENCIA 

1.  A falta de puntualidade a clase, tanto a primeira hora como ás demais.   

• O profesor da materia rexistrará a incidencia 

• A reiteración dos retrasos (2 nunha semana) conlevará notificación a casa e asistencia a unha 

de estudo ou traballo social co titor na súa   

• 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.  

 

2.  As ausencias inxustificadas.  

Traeremos o xustificante tanto nos retrasos como nas ausencias.  

NON VIR ÁS HORAS ANTERIORES A UN EXAME: os alumnos que non veñan nas horas 

anteriores á examen deberán realizalo outro día. No caso de que realice o exame sen ter 
xustificada as usencias debidamente, o profesor poderá anular dito exame. 

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.  

 

EXAMES CANDO UNHA FAMILIA SE VAIA DE VACACIÓNS:   

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 un exame valorarase co profesor á conveniencia e a data de realización, poidendo 
agregar os contidos a outro exame posterior.  

Nos exames de avaliación ordinaria e extraordinaria (xuño/setembro) non poderán cambiar de data 
por ningún motivo, agás os contemplados no apartado 2.3. 

 

3.  Os móbiles ou outros aparellos que entorpezan a marcha da clase deberán estar apagados e 

gardados durante todo o horario lectivo.  

• No caso de incumprimento da norma, o alumno entregará o móbil ao profesor que o deixará 

en Xefatura de Estudos ata que veñan os seus pais ou titores legais a recollelo. En caso de negarse a 

entregalo pasa a falta grave e aplicarase o Plan de Convivencia.  

• Se o alumno fai un uso indebido do móbil (facer fotos ou video dentro do recinto e/ou 

compartir nas redes sociais, usar a wifi do centro, ...) tratarase como unha falta grave.  

 

4. Non traer o material necesario para traballar en cada materia.  

5. Non realizar as tarefas e actividades que nos indique o profesor.  

6. Non presentar de forma axeitada os traballos, exames, cadernos, etc  

7.  Non atender ás explicacións, non respectar as ideas dos demáis.  

8.  Non entregar calquera comunicación no prazo sinalado e firmada polos pais ou titores.  



 
 

 

 
 

 

9. Comer  lambetadas no colexio, agás no patio.  

10. Deberemos usar as papeleiras e contedores.  

11. Non podemos comer pipas en todo o recinto escolar.  

12.  A falta de limpeza e orde no Centro.  

13.  Debemos entrar ordenadamente e en silencio nas aulas sen perder tempo entre clase e 

clase.  

14. Os alumnos somos responsables do uso e mantemento das nosas taquillas.  

Se hai desperfectos o responsable dos mesmos correrá cos gastos do arranxo. 

  

15. Facer ruído, correr, empurrar polos corredores e as escaleiras nos cambios de clase, nas 

entradas e saídas, cando nos diriximos ás taquillas, nas baixadas ao patio.  

16. TAQUILLAS. Na medida que sexa posible polo  número de taquillas, zona na que se atopen e 
nº de alumnos, asignaranse máis ou menos en cada bloque para facilitar o seu uso. 

 

 Non se poderán compartir taquillas. 

 1 Euro por taquilla. 

 Cadeado axeitado ao grosor da pechadura. Aconsellamos cadeado de combinación de 4 

cifras. 

 Pechar sempre porque senon cun golpe ou por intentar meter varias mochilas, métese a porta 

para dentro. Se hai que arranxar unha taquilla por estos motivos, o alumno deberá pagar 1 

euro máis cada vez que pase. En calquera caso non se poderá molestar á Xefa de Estudos 

para romper un cadeado ou para sacar a porta afundida durante as clases. Deberá esperar 

ao remate das mesmas. 

 Se hai taquillas sen cadeado ou cun cadeado que permita abrir, o Colexio non se fará 

responsable da desaparición ou deterioro de pertenzas persoais. 

18. Entregarei os traballos, cadernos, ... aos profesores nas horas que teña con eles, recreos ou 

fora do horario lectivo. Nunca interromperei unha clase.  

19.  Non podemos entrar na Sala de profesores sen permiso. 

20. Durante os recreos non deberemos deixar as mochilas no chan, no corredor, diante das 

portas das aulas...   

21. Non vir limpos, aseados e coa vestimenta axeitada ao colexio. No caso de incumprimento da 

norma:  

• Falarase co alumno.   

• En caso de reiteración, o/a titor/a  avisará ás familias.  

 

22. 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.  h) 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 a que se refire o punto 
terceiro do artigo 11 desta lei 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.  

 

 

 
 

 

 

 


