
IES CAMPO DE SAN ALBERTO

EQUIPO DE CONVIVENCIA



1.- Procedementos ante Faltas de Conduta.
- Condutas puntuais e leves
- Condutas reincidentes
- Móbiles

2.- Faltas de conduta. Tipos
3.- Axentes implicados.

- Alumnado implicado
- Delegado/a
- Profesorado  de aula
- Profesorado de garda
- Titor/a

- Xefatura de Estudos
4.- Medidas Correctoras.



Condutas puntuais e leves

PAIS INFORMADOS (ANEXO I)

ANEXO_I_FAMILIA_INFORMADA.pdf
ANEXO_I_FAMILIA_INFORMADA.pdf
ANEXO_I_FAMILIA_INFORMADA.pdf


-Pedir ao alumno/a unha nota redactada polos seus pais 
na que manifestan estar informados do comportamento 
do seu fillo/a.

-Profesor/a describe ao alumno/a a conduta concreta 
claramente, para que así llo transmita aos seus pais.

- O importante desta medida é que os pais teñan que 
redactar a conduta do seu fillo/a, e que este teña que 
explicala detalladamente, sendo o efecto maior.



- Condutas reincidentes

- Móbiles

PARTE DE INCIDENCIAS

(ANEXO II)

ANEXO_II_PARTE_INCIDENCIAS.pdf
ANEXO_II_PARTE_INCIDENCIAS.pdf
ANEXO_II_PARTE_INCIDENCIAS.pdf


Condutas reincidentes

1. Falta leve GRAO 1:

- 1ª VEZ: parte de incidencias, aula de convivencia
Ficha de Reflexión 1ª vez e regresar á clase. 

- 2ª VEZ: parte de incidencias, aula de convivencia,    
Ficha de Reflexión 2ª vez e tarefas.

2. GRAO 2 ou GRAO 3: derivación a xefatura con parte de 
incidencias.



MÓBILES
-Utilización de aparellos, móbiles ou outros obxectos sen 
permiso .

-Cubrir apartado 7 do parte de incidencias.

- Profesor/a recolle o obxecto, cubre parte e entrega ambos 
ao remate da sesión en Xefatura de Estudos.

- Alumno/a pode permanecer na aula se o profesor/a así o 
considera.



GRAO 1:
- Impedir co seu comportamento o 

desenvolvemento normal da clase; Desobediencia
reiterada ao profesor/a.

- Falta de respecto ao profesor/a ou 
compañeiros/as.

- Deterioro instalacións, mobiliario, material escolar.

- Non traer o material escolar de xeito reiterado.

- Non traballar, amosar pasividade na actividade
escolar de xeito reiterado.

- Chegar tarde sen motivo e de xeito reiterado.

- Empregar aparellos, móbiles ou xoguetes sen
permiso.



GRAO 2:
- Agresión física ou psíquica, ofensa grave, ameaza

ou coacción.

- Desafío á autoridade do profesorado e ao persoal
de administración e de servizos.

- Danos graves ás instalacións, materiais, equipos 
informáticos, software, intencionados, por 
neglixencia, ou subtracción.

- Discriminación grave por raza, sexo, orientación 
sexual, nivel social, conviccións, discapacidades...

- Ter calquer obxecto/produto perigoso para a saúde 
ou a integridade persoal ou negativa a entregalo.

- Incumprimento dunha ou varias normas de 
convivencia do centro.



GRAO 3:
- Calquer conduta das anteriores que poda ser 

considerada gravemente prexudicial para a 
convivencia (marcar tamén na 2ª columna e a 
que corresponda).

- Gravación, manipulación e difusión de imaxes ou 
informacións que atenten contra o dereito á 
dignidade da persoa.

- Suplantación de personalidade, falsificación, 
alteración ou subtracción de documentos 
académicos.



- Alumnado implicado

- Delegado/a

- Profesorado de aula

- Profesorado de garda

- Xefatura de Estudos



- Acompañar ao profesorado de garda á Aula de 
Convivencia ou Xefatura de Estudos con
tranquilidade.

- Cubrir a ficha de reflexión pensando seriamente 
na conduta e as súas consecuencias.

-Adquirir compromiso serio, solucións: disculpas, 
reparación do dano...



- Acudirá á biblioteca ou á sala do profesorado na 
procura do profesorado de garda.

- En caso de que non haxa profesorado de garda
dispoñible localizá ao membro do equipo 
directivo de garda para que acuda á aula a recoller
ao alumno/a.



-Conduta puntual e leve: PAIS INFORMADOS 

-Conduta reincidente Grao 1: Parte, profesorado de garda, 
aula de convivencia.

- Conduta Grao 2-3: Parte, profesorado de garda, xefatura 
de estudos.

- Comunicar ao titor/a a conduta do alumnado.

-Rexistra a falta Grao 1 no XADE se estima oportuno.



-Recolle ao alumnado na aula.

-Recolle e asina o parte de incidencias.

-Falta Grao 1: permanece co alumnado na aula de 
convivencia, entrégalle ficha de reflexión. 
Deposita ficha e parte no casilleiro de titoría.

- Falta Grao 2-3: Deriva o parte e o alumnado á 
xefatura de estudos.



- Falta Grao 1: Recibe o parte e a ficha de 
reflexión cubertos, casilleiro da sala do 
profesorado.

- Comunica incidencia e medida correctora á 
familia.

- Entrega a ficha de reflexión e o parte asinado
en xefatura de estudos.



- Falta Grao 1: Recibe o parte e a ficha de 
reflexión para o seu arquivo.

- Falta Grao 2-3: Recibe o parte e o 
alumno/a para amonestación e medidas 
correctoras. Comunica ás familias.
Rexistra no XADE.

- Móbiles: Recibe o parte e o aparello. 
Co 2º parte comunica á familia a incidencia.



- FALTA GRAO 1: Sesión na Aula de Convivencia,  tarefas, fichas de 
Reflexión, rexistro XADE.

- FALTA GRAO 2: Amonestación en xefatura, día lectivo Aula de 
Convivencia, reparación do dano... rexistro no XADE.

- FALTA GRAO 3: Apertura de expediente disciplinario.                

- Móbil: 
1º parte: retirada ata remate día lectivo. 
2º parte: retirada ata que o recolla pai/nai en xefatura.
3º parte: retirada ata fin de curso.

1º /2º/3º ESO - 3 faltas grao 1 = 1 falta grao 2
- 6 faltas grao 1 = 1 falta grao 3
-2 faltas grao 2= 1 falta grao 3

4º ESO/BAC/CICLOS/ESA - 4 faltas grao 1 = 1 falta grao 3
- 2 faltas grao 2 = 1 falta grao 3





GRACIÑAS!


