
1) Parte de amoestación branco:

 Este parte é unha amoestación por escrito para faltas leves e que levaran as
medidas oportunas para que a conduta non se volva a repetir.

 O alumno NON PODE SER EXPULSADO da aula por un parte de amoestación
branco, debe seguir na clase.

 O profesor ten que propor algún tipo de medida das recollidas no parte de
amoestación branco.

 O parte branco debe entregárselle ao xefe de estudos e o rosa porase no
casilleiro do profesor titor.

 Un alumno cun ou varios partes de amoestación terá as medidas disciplinarias
oportunas.

 Se persiste na súa actitude, e o parte ou partes de amoestación non serviron
para que o seu comportamento cambie, falamos xa de outros feitos para o que
temos outra liña de actuación: Parte de amoestación azul con derivación do
alumno á Aula de Atención Educativa e Convivencia.



2) Parte de amoestación azul:

 Este parte é unha amoestación por escrito para os alumnos que precisan ser
derivados á Aula de Atención Educativa e Convivencia (AAEC).

 Está pensado só para casos disruptivos excepcionais que perturben o
funcionamento da clase e que aconsellen que o alumno sexa derivado á AAEC.

 O protocolo de actuación será o seguinte:
a) O profesor deriva ao alumno á AAEC acompañado polo delegado de

clase ou, na súa ausencia, por outro alumno.
b) O alumno derivado á AAEC ten que ir cun traballo que fará en dita

aula. O profesor de garda na AAEC observará e controlará que o
alumno fai ese traballo.

c) O traballo entregado terá que ser corrixido e avaliado polo profesor
que derivou ao alumno á AAEC.

d) O profesor que deriva ao alumno ten que chamar aos pais ou titores
legais do alumno para explicarlle a causa do incidente.

 O parte azul debe entregárselle ao xefe de estudos e o amarelo porase no
casilleiro do profesor titor.

 O profesor ten que propor algún tipo de medida das recollidas no parte de
amoestación azul.


